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art. 1002658002

Zestaw ADVENTURE PREP + EAT FRY PAN SET 
W zestawie znajdują się: patelnia 18,4cm, deska do krojenia, 

szpatułka z rączką, 2 talerze 15,2cm, 2 łyżkowidelce, 

podstawka żaroodporna, przykrywka.

art. 1002345002

Zestaw do gotowania 

i do parzenia kawy 

ADVENTURE COOK 

+ BREW SET 

W zestawie znajduje się 

pojemnik 0,95L i 

urządzenie do 

zaparzania kawy.

197,28 PLN

137,78 PLN
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Rodzaj znakowania: 

Grawer laserowy 

Wymiary: 0,95 l.

Rodzaj znakowania: 

Grawer laserowy 

Wymiary: 0,95 l.



art. 1001930003

Pojemnik na wodę, 

z paskiem, ze stali 

nierdzewnej. Nadaje się do 

zmywarki samochodu. 

Duży otwór np. dla lodu.

art. 1002112002

Kubek ADVENTURE 

STEEL WATER BOTTLE 0,62L

Izolacja próżniowa. 

Dwustopniowe otwarcie. 

Trzyma zimno do 1h, 

napoje z lodem - do 4h.

Rodzaj znakowania: Grawer laserowy

Wymiary: 1 l

161,16 PLN

82,33 PLN

Rodzaj znakowania: Grawer laserowy

Wymiary: 0,62 l. 
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Piersiówka ADVENTURE 

STEEL CANTEEN 1L



art. 1001032037

Termos ze stali nierdzewnej. 

Trzyma ciepło do 28h, 

zimno - do 28h, 

napoje z lodem - do 160h.

art. 1001693003

Kubek CLASSIC 

VACUUM CAMP MUG 

Kubek termiczny, izolacja 

próżniowa, z uchwytem. 

Trzyma ciepło do 2,5h, 

zimno - do 4,5h, 

napoje z lodem - do 20h.

Rodzaj znakowania: Grawer laserowy 

Wymiary: 1,3 l.

221,36 PLN

142,37 PLN
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Rodzaj znakowania: Grawer laserowy 

Wymiary: 0,47 l. 

Termos CLASSIC 

VACUUM BOTTLE 1,3L 



art. 1001901004

Kubek termiczny, izolacja 

próżniowa, z uchwytem. Trzyma 

ciepło do 1,5h, zimno - do 1,5h, 

napoje z lodem - do 7,5h.

art. 1001603002

Termos ADVENTURE 

VACUUM BOTTLE 1,3L 

Termos ze stali nierdzewnej. 

Trzyma ciepło do 28h, 

zimno - do 26h, 

napoje z lodem - do 150h.

Rodzaj znakowania: Grawer laserowy 

Wymiary: 0,47 l.

96,70 PLN

194,18 PLN

Rodzaj znakowania: Grawer laserowy 

Wymiary: 1,3 l. 
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Kubek ADVENTURE 

VACUUM MUG



art. F4800100AJ3

Miękki i lekki śpiwór Schwarzwolf. 

Wyprodukowany z poliestru 190T, 

podszewka z mikrofibry 250g/m2, 

pikowany , gumką regulującą 

kaptur. 

Strefa komfortu 11 °C, 

Strefa ekstremalna -7 °C. 

Materiał: 

- poliester 190T, 

- mikrofibra 250T.

art. F4500200SA3
Poduszka RESORT 

Szamodmuchająca się 

poduszka z paskiem 

w nylonowym pokrowcu. 

Materiał: 

czerwona tkanina: 210T poliester, 

czarna tkanina: 75D poliester, 

materiał wewnętrzny: pianka.

Rodzaj znakowania: Termotransfer

141,87 PLN

52,85 PLN
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Rodzaj znakowania: Sitodruk 

Wymiary: 50 x 32 x 8 cm

Śpiwór KINABALU 



art. F4200300AJ3

Praktyczny zestaw dwóch 

teleskpowych widelców 

do grilla Schwarzwolf. 

Zapakowane w nylonowy 

pokrowiec ze ściągaczem. 

Materiał: 

- stal nierdzewna, 

- rękojeść PVC.

art. F5000301SA3
Piersiówka TALON 
Elegancka piersiówka. 

Z wygrawerowanym logo 

Schwarzwolf. 

Materiał: stal nierdzewna. 

Pojemność 190ml.

42,75 PLN

42,71 PLN

Rodzaj znakowania: Grawer laserowy 

Wymiary: 9 x 13 x 2 cm
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Zestaw widelców 

do grilla LIPNO 

Rodzaj znakowania: ----

Wymiary: ----



art. F4900200SA3

Termos z gumową powłoką w etui z neoprenu. Nadrukowane 

logo Schwarzwolf. Pojemność: 500ml. 

Materiał: stal nierdzewna.

art. F4800100SA3
Kije trekkingowe GANG SET 

Zestaw kijów trekkingowych Schwarzwolf 

w nylonowym pokrowcu, z regulacją 

wysokości, nakładki śniegowe w zestawie.

Rodzaj znakowania: Grawer laserowy 

Wymiary: 8 x 25 cm

70,00 PLN

88,00 PLN
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Rodzaj znakowania: Naklejka full colour 

Wymiary: 65 -> 130 cm

Termos VULKAN 



art. F5200100SA3

Praktyczny zestaw narzędzi dla rowerzystów w neoprenowej 

sakiewce. Zestaw zawiera multinarzędzie do naprawy rowerów 

oraz dwie dźwignie do opon.

art. F3500200SA3
Plecak rowerowy ROVER 

Lekki plecak rowerowy Schwarzwolf. 

Czarna osłona z logo Schwarzwolf w 

pokrowcy na dole plecaka. Na 

plecach uchwyt na torbę wodną 

(produkt nie zawiera torby wodnej) 

oraz elastyczne paski do 

utrzymywania kasku. Materiał 600D 

ripstop z powłoką PU. Pojemność 10 

l.

Rodzaj znakowania: Grawer laserowy 

44,18 PLN

97,00 PLN

Rodzaj znakowania: Termotransfer 

Wymiary: 46 x 22 cm
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Zestaw narzędzi rowerowych 
BARDET 



art. F3500400SA3

Lekki plecak 23 l do 

codziennego użytku. 

Watowane plecy i szelki. 

Boczne kieszenie z siateczki, 

zapinana kieszeń z przodu, 

kieszeń na akcesoria z 

przodu, zapinana główna 

kieszeń. Kieszeń na telefon 

na szelce. Materiał: 600D 

ribstop z powłoką PU.

art. F3500800AJ3

Plecak turystyczny 
MATTERHORN 
Wysokiej jakości, lekki plecak 

Schwarzwolf, odpowiedni dla 

turystyki. Posiada watowane szelki 

oraz plecy, pas w talii dla wygody 

noszenia, taśmy kompresyjne na 

bokach plecaka, siateczkowe kiesze-

nie na butelki z obu stron, pętle, dwie 

kieszenie awaryjne, kieszeń z przodu 

z klamrą, środkową kieszeń na zamek 

z przedziałką na drobiazgi.

W zestawie również pomarańczowy 

gwizdek. 

93,39 PLN

113,12 PLN
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Rodzaj znakowania: 

Termotransfer

Wymiary: 31 l. 

Plecak TORENT 

Rodzaj znakowania: 

Termotransfer

Wymiary: 42x30x17 cm



art. F1900900SA3

Składany nóż Schwarzwolf z plastikową rękojeścią, klipsem 

oraz blokadą bezpieczeństwa. 

Materiał: stal nierdzewna i plastik.

art. F1901100SA3

Nóż kieszonkowy GAIA

Mały nóż kieszonkowy z aluminiową rękojeścią i sprzączką. 

Nowoczesny wygląd.

Rodzaj znakowania: Grawer laserowy 

Wymiary: 11,4 x 3,6 x 1,2 cm 

17,85 PLN

20,42 PLN

Rodzaj znakowania: Grawer laserowy 

Wymiary: 9 x 3 x 1,2 cm. 
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Nóż składany STYX 



art. T30001

Modna damska kurtka z 

odblaskowymi i kolorowymi 

elementami ozdobnymi. Posiada 

kaptur, zamek błyskawiczny oraz 

praktyczne kieszenie. Rękawy i 

dolne obszycie jest wykończone 

elastycznym mankietem. 

Materiał: 100% poliester

art. T29001 

Kurtka męska MODOC
Modna męska kurtka z 

odblaskowymi i kolorowymi 

elementami ozdobnymi. 

Posiada kaptur, zamek 

błyskawiczny oraz praktyczne 

kieszenie.  Rękawy i dolne 

obszycie jest wykończone 

elastycznym mankietem. 

Materiał: 100% poliester.

Rodzaj znakowania: Haft 

176 ,00 PLN

176 ,00 PLN
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Rodzaj znakowania: Haft 

Wymiary: S, M, L, XL

Kurtka MODOC damska 

Wymiary: S, M, L, XL



art. CO4026

Czapka miltarna 100% bawełna. 

Otwory wentylacyjne wykonane z 

metalu. Wymodelowany daszek. 

Bawełniany potnik, rozmiar 

uniwersalny; tył regulowany 

metalową klamerką .

art. CO4033
Czapka Squared coFEE 

Czapka wykonana z bawełny o splocie diagonalnym. 

Wymodelowany przycięty daszek. 6 panelowa, bez usztywnień. 

Bawełniany potnik, rozmiar uniwersalny; z tyłu regulowane 

zapięcie. Posiada metalowe otwory wentylacyjne.

Rodzaj znakowania: Haft, 

Transfer cyfrowy, Termotransfer, 

19,56 PLN

13,37 PLN

Rodzaj znakowania: 

Haft, Transfer cyfrowy, Termotransfer, 
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Czapka MILITARY RIB STOP



Oryginalna butelka z godłem 

Szwajcarii. Specjalna powłoka 

sprawia, że butelka mocno trzyma 

się w dłoni. Klasyczne zamknięcie 

łączy się ze sportowym systemem 

zamknięcia WMB (Wide Mouth 

Bottle). Szeroki otwór szyjki 

pozwala na łatwe napełnienie 

napojem, jak i też wrzucenie 

kostek lodu! Butelka wykonana 

z jednego kawałka aluminium. 

Butelka SIGG 

Swiss Emblem

Legendarna butelka Sigga 

z godłem Szwajcarii. Wykonana 

z jednego kawałka aluminium. 

Szczególnie przydatna podczas 

rekreacji, uprawiania sportu czy 

w podróży. Szczelna (nawet 

w kontakcie z gazowanymi 

napojami), lekka i wytrzymała. 

Wewnętrzna powłoka 

gwarantuje znakomite warunki 

przechowywania napojów.

Rodzaj znakowania: 

Grawer laserowy, 

Tampodruk, 

Wymiary: 1 l. 

103,29 PLN

80,79 PLN
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Rodzaj znakowania: 

Grawer laserowy

Wymiary: 0,6 l.

Butelka SIGG 

WMB Swiss Emblem 

art. 83192005 art. 83197003

art. 83250004 art. 83249005 



art. 0836303

Funkcje: 1.Duże blokowane 

ostrze 2.Otwieracz do puszek  

3. mały śrubokręt 4. Korkociąg - 

umożliwia rozsupływanie 

zaciągniętych węzłów 

5.Szpikulec-rozwiertak 6.Piła 

do drewna 7.Kółko łącznikowe 

8. Otwieracz do kapsli z: 

9.-śrubokrętem 10.-ściągaczem 

izolacji i blokerem 

11. Pęseta 

12. Wykałaczka

art. 0835105
Nomad 2C 

Funkcje: 1.duże blokowane 

ostrze 2.korkociąg 3.otwieracz 

do puszek z 4.- małym 

śrubokrętem 3 mm (także do 

wkrętów gwiazdkowych) 

5.- otwieracz do kapsli

6.- śrubokręt 6mm 

7.- ostrzem do zdejmowania 

izolacji 8.szpikulec 9.kółko

Rodzaj znakowania: 

Grawer laserowy, Tampodruk, 

Wymiary: 11 x 1,8 x 3,2 cm

225,36 PLN

191,68 PLN

Rodzaj znakowania: Grawer laserowy, Tampodruk, 

Wymiary: 11 x 1,6 x 3,2 cm 
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Forester 



art. 1001374025

Solidny i wytrzymały zestaw w wygodnym pudełku pasującym 

do każdego produktu Aladdina. Wykonany z materiału 

nadającego się do recyklingu i pochodzącego z recyklingu.

Cechy produktu:

- nóż, widelec i łyżka w praktycznym etui

- można myć w zmywarce

- ekologiczny materiał eCycle®

- bez BPA

art. 1001729071

Butelka Fresco Twist&Go 

Bottle 0.7L 
Ikoniczny produkt Aladdina, w wersji z Tritanu.

Cechy produktu:

- nie przecieka

- bezpieczna nawet dla napojów gazowanych

- podwójna zakrętka (łatwe czyszczenie, 

  możliwość dodania np. lodu)

- specjalna konstrukcja wewnętrzna zapobiegająca 

  rozlewaniu się wody podczas picia

- odporna na zapachy, plamy i uszkodzenia. 

  Wykonana z lekkiego i trwałego materiału Tritan

- można myć w zmywarce

- nie zawiera BPA

Rodzaj znakowania: Tampodruk + aktywacja powierzchni 

Wymiary: 19 x 5,9 x 3,5 cm

30,43 PLN

49,40 PLN
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Rodzaj znakowania: Tampodruk + aktywacja powierzchni 

Wymiary: 7,8 x 7,8 x 2,6 cm

Zestaw sztućców Recycled & Recyclable Cutlery Set 



art. 1002671005

Butelka z systemem Twist Dial, który pozwala 

lepiej kontrolować nawodnienie organizmu. 

Nie przecieka, wyposażona w pasek i system 

otwierania jedną ręką.

Cechy produktu:

- nakrętka Tracker Dial/Rotating pozwalająca 

ilość wypitych płynów

- nie przecieka

- można myć w zmywarce

- ze smyczą

- system zamykania jedną ręką

- odporna na zapachy, plamy i uszkodzenia

- nie zawiera BPA

art. 1002674004

Butelka Active Hydration Bottle 

- Stainless Steel Vacuum 0.6L

Kubek, który nie przecieka, wyposazony w uchwyt 

do łatwego przenoszenia i przycisk otwierający, 

który można nacisnąć jedną ręką. Cechy produktu:

- nie przecieka

- utrzymuje temperaturę przez 10h (z lodem - 35h)

- można myć w zmywarce

- izolująca stal nierdzewna

- system zamykania jedną ręką

- ze smyczą

- nie zawiera BPA

Rodzaj znakowania: Tampodruk 

Wymiary: 7,9 x 8,1 x 26 cm 

52,67 PLN

82,42 PLN

Rodzaj znakowania: Grawer laserowy 

Wymiary: 7,9 x 8,4 x 27 cm
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Butelka Active Hydration 
Tracker Bottle 0.8L 



art. 6902

Duży, puszysty koc wykonany 

z miękkiego polaru, nieząstapiony 

zarówno w domu, jak i w samochodzie, 

na pikniku i kempingu. 

Do koca dołączono specjalny pasek 

z uchwytami do noszenia. 

Logotyp umieszczamy na pasku.

art. 2775
2-w-1 koc z polaru/

poduszka RADCLIFF 

Przytulny koc z polaru, który po złożeniu staje się poduszką. 

Szeroka gama kolorów sprawi, że na pewno znajdziesz wśród 

nich ten, który najbardziej pasuje do logo Twojej firmy. 

Pakowany pojedynczo w torebkę foliową. 

Rodzaj znakowania: Haft, Termotransfer 

Wymiary: 180 x 120 cm

27,90 PLN

30,86 PLN
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Rodzaj znakowania: Haft, Transfer cyfrowy, Termotransfer, 

Wymiary: 31 x 30 x 7,5 cm 

Koc z polaru NASHVILLE 



art. 3478

Idealny na chłodne 

wieczory, sprawdzi się 

świetnie w każdej 

podróży. 

Zawiera polarowy koc, 

który może służyć 

również jako poduszka 

oraz termos 

o pojemności 0,5 l.

art. 3319
Koc uniwersalny 

ARNHEIM

Idealny koc! Ten koc z polaru (120 x 150 cm), wykonany 

z poliestrowej włókna (150 gsm) jest doskonałym kocem 

piknikowym - ze względu na folię pod spodem chroni przed 

wilgocią i brudem. Może być łatwo przenoszony dzięki 

okrężnemu rzepowi.

Rodzaj znakowania: Haft, Grawer laserowy, Transfer cyfrowy, 

Wymiary: 40,5 x 30 x 8 cm 

78,04 PLN

36,40 PLN

Rodzaj znakowania: 

Termotransfer 

Wymiary: 

30,5 x 21 x 10,5 cm 
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Zestaw polarowy 

koc 2w1 i termos 

LIVERPOOL 




