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Piórnik wykonany z piankowej tkaniny z karabinkiem.

Drewniany ołówek z
gumką.

Ekologiczny zestaw biurowy: 60 kartkowy notes w linie
w twardejokładce oraz piórnik wykonany z materiału
non-woven zawierający papierowy ołówek i długopis z
niebieskim wkładem oraz drewiane: linijka,
temperówka i gumka.

Ołówek z gumką.

Naturalne drewno.
5-kolorowy zakreślacz w kształcie dłoni.
Duża powierzchnia do nadruku.

Czarny plecak z kolorową,
kontrastową wkładką
i dekoracyjną linką z przodu.
Materiał: poliester 600D.
Siatkowe kieszenie po
bokach.

Zestaw składający się z długopisa i ołówka. Obydwa
wykonane z plastiku
i aluminium, w przezroczystym etui. Niebieski tusz.

Bardzo lekki, kolorowy,
trójkątny plecak z boczną
kieszenią z siatki. Wykonany z
poliestru 210D.
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Zestaw biurkowy w etui wykonanym z juty
i bawełny. W komplecie bambusowa linijka
15cm, papierowy ołówek, kartonowy
długopis z niebieskim wkładem, drewniana
temperówka i gumka.

Zestaw TRIO to niezwykle
praktyczny drobiazg, który
powinien znajdować się na
każdym biurku. Posiada
niewysychający zakreślacz
żelowy, czyścik do ekranów oraz
miotełkę do komputera. Logo
naniesiemy techniką tampodruku.

Kalkulator łączący praktyczną funkcję użytkową z
rozrywkową – umieszczona z tyłu gra puzzle pozwoli
na odrobinę relaksu zawsze, kiedy potrzebujemy
odprężyć umysł od skomplikowanych obliczeń. Logo
nadrukowane bezpośrednio na puzzlach zapewni
klientom doskonałą zabawę. Logo nadrukujemy z
tyłu na puzzlach oraz w górnym rogu.

Wykonany ze stali nierdzewnej gustowny długopis
wyposażony został w przenośnią pamięć USB o
pojemności 8 GB. Pamięć umieszczona została nad
klipem długopisu. Logo naniesiemy metodą
tampodruku. Standard usb: 2.0; szybkość zapisu: 4,0
MB/s; szybkość odczytu: 12,0 MB/. Pamięć USB
objęta jest 5 letnią gwarancją producenta oraz
posiada certyfikat CE.

Praktyczny notes na spirali jest przydatny w
każdej sytuacji. Posiada 100 kartek w
pomarańczowe linie, które ułatwiają pisanie w
nim. W zależności od logo możemy użyc kilku
różnych technik znakowania.

Podręczny zestaw składający się z kolorowych
karteczek samoprzylepnych
i linijki. Niezbędny na każdym biurku.

Wskaźnik laserowy i teleskopowy z
długopisem. Wskaźnik wykonany z
metalu, pakowany w metalowe etui.
Długopis z niebieskim wkładem. Logo

Poręczny zestaw zawierający linijkę, dwa
drewniane ołówki, temperówkę oraz
gumkę. Linijka z miarą w centymetrach i
w calach. Logo nadrukujemy na
powierzchni linijki.

grawerujemy na wskaźniku lub na etui.

Drewniane kredki w sześciu
kolorach. Zapakowane w
poręczny kartonik z okienkiem.
Logo nadrukujemy na kartoniku.
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Ekologiczny zestaw składający się z
drewnianego ołówka, temperówki i gumki.
Całość zapakowana w kartonowe pudełko.
Logo zrobimy metodą tampodruku lub
graweru.

Wykonany z poliestru użyteczny worek. Aby go zamknąć
wystarczy pociągnąć z sznurki.

Podręczna torba na
dokumenty z odpinanym
paskiem na ramię. Torba
CONFERENCE oprócz
głównej komory zawiera
jedną średnią i dwie
mniejsze kieszonki. Nadruk
logo zrobimy na torbie.

Piórnik ekologiczny wykonany z
lnu. Zapinany na guziczek. W
zestawie 3 ekologiczne
długopisy (czarny, niebieski
i czerwony), ołówek,
temperówka, gumka do
mazania, linijka. Logo
wykonamy metodą nadruku.
Plastikowy długopis BASIC z
niebieskim wkładem. Logo
nadrukujemy na korpusie.

Teczka A4 z notatnikiem, posiada miejsce na wizytówki,
notatnik, miejsce na długopis, kieszeń wewnętrzną. Wykonana z
PVC. Zamykana na gumę. Logo nadrukujemy na powierzchni
teczki. Notatnik posiada 20 kartek w linie.

Metalowy długopis o błyszczącej
powierzchni. Posiada wkład o kolorze
niebieskim. Logo wygrawerujemy na
korpusie.

Teczka A4 z notatnikiem, posiada
miejsce na wizytówki, miejsce na
długopis, notatnik i kieszeń
wewnętrzną. Wykonana z PVC.
Zamykana na rzep. Logo nadrukujemy
na powierzchni teczki.

Teczka A4 z notatnikiem, posiada miejsce na
wizytówki, notatnik, miejsce na długopis,
kieszeń wewnętrzną. Wykonana z ekoskóry
PU. Na zewnątrz teczki umieszczona jest
blaszka do graweru logo. Możemy także
wykonać znakowanie metodą tłoczenia.
Liczba kartek: 20.

Serdecznie zapraszamy do składania
zapytań ofertowych!
Na maila: biuro@new-life.pl
Telefonicznie:

513 149 845
505 903 743

