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www.sagaform.com.pl

WITAJ W ŚWIECIE
DOSKONAŁYCH UPOMINKÓW 

NA WIOSNĘ / LATO 2017!
Sagaform pomaga w tworzeniu dobrych, przyjaznych relacji od ponad 20 lat. Robimy to po-
przez oferowanie starannie dobranych, dobrze zaprojektowanych prezentów w atrakcyjnym 
opakowaniu i cenie, które sprawiają tyle samo radości obdarowującym co obdarowywanym.
Dzięki naszej współpracy z uznanymi projektantami, możemy zaoferować prezenty ponad-
przeciętne, łączące doskonałą funkcjonalność ze wspaniałym, skandynawskim wzornictwem  
i innowacyjnością. 
Wiemy, jak ważne jest, żeby upominek, który dajesz był "w sam raz", bez względu na okazję. 
Pracujemy codziennie, aby zapewnić Państwu rozwiązania, których klienci oczekują.

Wspólne posiłki - podobnie jak obdarowywanie się prezentami – od początku służyło budowa-
niu silnych relacji. Sagaform łączy te dwie wielkie tradycje, oferując całą gamę produktów do 
kuchni i nakrycia stołu. Oznacza to, że nasze prezenty są odpowiednie dla wszystkich i doda-
dzą wyjątkowości do każdej kuchni i na każdy stół. 

Życzymy jak największej liczby okazji do wzajemnego obdarowywania się na nadchodzące 
wiosnę i lato!   

Anna Lilja
CEO Sagaform

4 5



6



6 7

NOWE OPAKOWANIA

W tym sezonie przygotowaliśmy dla Was 

zestaw zupełnie nowych opakowań naszych 

produktów, aby jeszcze łatwiej stały się 

doskonałym prezentem. Produkty pakowane 

są w dekoracyjny papier w nadrukowane 

kropki, z dołączoną wstążką i karteczką  

w pasujący wzór.

Wszystko co musisz zrobić to wpisać imię 

obdarowywanej osoby i wręczyć upominek!

Usuń ochronny rękaw – wyjmij wstążkę 

i karteczkę - napisz imię lub życzenia 

– zawiąż wstążkę przypnij karteczkę - 

gotowe do wręczenia!

Jestem czymś znacznie więcej niż przedmiotem w Twoich rękach. Przekazuję Ci myśli osoby, która długo zastanawiała 

się nad wybraniem właśnie mnie, aby odpowiednio Cię obdarować, chcąc ofiarować Ci coś, co pokaże, jak wiele dla 

niej znaczysz, jak wiele znaczy dla niej Wasza przyjaźń i relacje. To niezwykłe, jak niewielki prezent może wiele zna-

czyć. Mam nadzieję, że przypadnę Ci do gustu!
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PROMO
Odkryj potencjał kryjący się w subtelnie obran-

dowanym designerskim produkcie!  

Produkty Sagaform wręczane partnerom 

biznesowym, klientom czy pracownikom, 

to dowód prawdziwego uznania.  

Subtelny nadruk, grawer i wiele innych tech-

nik znakowania może doskonale prezentować 

się na upominkach i udowodnić obdarowanej 

osobie - że upominek firmowy może być ele-

gancki i praktyczny.  

Projektujemy rzeczy, które w służbie Twojej 

firmy zachowają swój niepowtarzalny  

charakter! 
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Stalowy kubek  

Podwójne ścianki, plastikowa rączka.  

Art.Nr: 5017644  

Wymiary: 22 cl H 80 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze   

BBQ wielofunkcyjne narzędzie 5 w 1 

Stal nierdzewna/sylikon.  

Art.Nr: 5017148  

Wymiary: 290 mm/515 mm  

Opakowanie: Giftbox   

Prasa do hamburgerów  

Plastik.  

Art.Nr: 5017428  

Wymiary: Ø 120 H 80 mm  

Opakowanie: Giftbox   

Sylikonowa rękawica kuchenna, 

czarna   

Sylikon.  

Art.Nr: 5015840  

Wymiary: 120 x 110 x 80 mm  

Opakowanie: Giftbox   

Cook 'n’read uniwersalny przyrząd 

kuchenny, antracyt  

Sylikon.    

Art.Nr: 5017206  

Wymiary: Ø 170 mm H 30 mm  

Opakowanie: Giftbox   
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Termos, czerwony  

Stal nierdzewna. Gumo-

wane zewnętrze. 

Art.Nr: 5017626  

Wymiary: 75 cl H 270 mm  

Opakowanie: Giftbox   

Widelec do pieczenia 

kiełbasek, czerwony 

Stal nierdzewna/sylikon.  

Art.Nr: 5017407  

Wymiary: 250 / 580 mm  

Opakowanie: Display   

Mała apteczka, czerwona  

Zawiera plastry, nożyczki, antyseptyczne chusteczki,  

bandaż z gazy, sterylne opatrunki. Apteczka zawie-

rająca wszystko, czego potrzeba, w tym nożyczki 

i pęsetę. Wszystko zapakowane w praktycznym  

woreczku, który łatwo zabrać ze sobą wszędzie.   

Art.Nr: 5017639  

Wymiary: 110 x 170 x 20 mm  

Opakowanie: Hangtag   

Mała apteczka, czarna   

Zawiera plastry, bandaż z gazy, taśmy samoprzy-

lepne, elastyczny bandaż, antyseptyczne chusteczki, 

jałowe opatrunki, nożyczki,  pęsetę, maskę do RKO 

i gumowe rękawiczki. Apteczka na tyle  kompaktowa, 

że warto ją mieć zawsze przy sobie - w drodze 

do pracy, podczas pikniku, rejsu lub wyprawy na ryby.    

Art.Nr: 5017642  

Wymiary: 130 x 85 x 70 mm  

Opakowanie: Hangtag   

To Go kubek, czerwony/czarny/biały  

Plastik Tritan.  

Art.Nr: 5017315  

Wymiary: 40 cl, H 135 mm Ø 77 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze   
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Kubek Take Away z sy-

likonową pokrywką  

Porcelana. Podwójne 

ścianki.  

Art.Nr: 5015928  

Wymiary: 30/7 cl H 

150 mm  

Opakowanie: Giftbox   

Holiday torba chłodzą-

ca, niebieska  

Poliester.  

Art.Nr: 5017441  

Wymiary: 23 x 19 x 34 cm  

Opakowanie: Hangtag   

Holiday koc piknikowy,  

niebieski  

Polar, poliester  

Art.Nr: 5017463  

Wymiary: 120 x 150 mm  

Opakowanie: Hangtag   

Car kubek, niebieski  

Podwójne ścianki. Stal nierdzew-

na. Pokrywka z plastiku PP.  

Art.Nr: 5017502  

Wymiary: 350 ml H 180 mm  

Opakowanie: Giftbox   

Holiday torba chłodząca, mała, 

niebieska  

Poliester.  

Art.Nr: 5017436  

Wymiary: 235 x 160x 190 mm  

Opakowanie: Hangtag   

Mata do siedzenia, niebieska  

Impregnowana przed wodą. Składana.  

Art.Nr: 5017632  

Wymiary: 380 x 270 mm  

Opakowanie: Hangtag 
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To Go kubek, biały/zielony/czarny  

Plastik Tritan.  

Art.Nr: 5017153  

Wymiary: 40 cl, H 135 mm Ø 77 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze   

Fresh kubek na jogurt, zielony 

Polistyren. W wieczku pojemnik 

do przechowywania.  

Art.Nr: 5016699  

Wymiary: 30/7 cl Ø 88 H 150 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze   

Fresh, kubeczek na jogurt, personalizowany  

Plastik AS/PP. Podwójne ścianki umożliwiają

umieszczenie papierowego elementu. dekoracyjnego  

Art.Nr: 5017296  

Wymiary: 30 cl Ø 88 H 150 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze   

Bidon na wodę, green  

Plastik Tritan.  

Art.Nr: 5017170  

Wymiary: 70 cl H 260 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze   

Holiday torba plażowa, zielona  

Poliester.  

Art.Nr: 5017466  

Wymiary: 420 x 160 x 360 mm  

Opakowanie: Hangtag 

Fresh bidon na wodę z pojemnikiem 

na owoce, transparentny  

Plastik Tritan.  

Art.Nr: 5016709  

Wymiary: 80 cl, H 280 mm  

Opakowanie: Hangtag   
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Plecak, czarny  

Płótno.  

Art.Nr: 5017495  

Wymiary: 300 x 180 x 410 mm  

Opakowanie: Hangtag   

Kosmetyczka, czarna  

Płótno.  

Art.Nr: 5017511  

Wymiary: 320 x 110 x 240 mm  

Opakowanie: Hangtag   

Torba na ramię, beżowa  

Poliester.  

Art.Nr: 5017498  

Wymiary: 540 x 260 x 360 mm  

Opakowanie: Hangtag   

Kosmetyczka, beżowa  

Poliester.  

Art.Nr: 5017488  

Wymiary: 320 x 110 x 240 mm  

Opakowanie: Hangtag   



PROMO

14 15

Oval oak otwieracz do butelek  

Stal nierdzewna z dębowym uchwytem.  

Art.Nr: 5017602  

Wymiary: 165 mm  

Opakowanie: windowbox   

Bar szklanki do whiskey, zaokrąglona

podstawa, 6-pak  

Szkło.  

Art.Nr: 5015280  

Wymiary: 20 cl  

Opakowanie: Giftbox   

Club jigger  

Stal nierdzewna.  

Art.Nr: 5017645  

Wymiary: Ø 38 mm, H 80 mm  

Opakowanie: Giftbox   

Oval oak karafka do wody/

wina z dębowym korkiem  

Ręcznie dmuchane szkło.  

Art.Nr: 5015336  

Wymiary: 1 l, H 345 mm  

Opakowanie: Giftbox   

Brazil kubek, czarny  

Kamionka.   

Art.Nr: 5016644  

Wymiary: 20 cl H 80 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze   

Szklanka do wody  

Szkło.  

Art.Nr: 5017432  

Wymiary: 24 cl H 90 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze   
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5017161, czarny

5017162, niebieski 5017163, zielony

Saszetka sportowa na pasku, czarna  

Lycra. Elastyczny pasek z klamrą i przymo-

cowaną saszetką. Odblaskowy element.  .  

Art.Nr: 5017487  

Wymiary: 750 x 40 mm  

Opakowanie: Hangtag   

Worek sportowy  

Poliester.  Worek sportowy do prze-

chowywania ręcznika, bidonu i innych 

niezbędnych podczas uprawiania sportu 

akcesoriów. Sznurki umożliwiają nosze-

nie go jak plecak. Dostępny w 3 kolorach.   

Wymiary: 420 x 365 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 

5017168, transparentny 5017169, niebieski5017170, zielony

Bidon na wodę

Wykonany z plastiku Tritan. Bidon dostępny 

jest w 3 kolorach. Materiał jest wolny 

od BPA. Będzie doskonałym uzupełnieniem  

do sportowego ręcznika lub sportowej torby.   

Wymiary: 70 cl H 260 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze
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gotowy na trening?

Ręcznik sportowy z małą kieszenią, duży

Mikrowłókno. Ten duży ręcznik z kieszenią na zamek wykonano z mikrowłókna, 

które jest niezwykle chłonne, jednocześnie bardzo szybko schnie (w porównaniu 

do tradycyjnych ręczników bawełnianych). W poręcznej kieszeni możesz trzymać klucz 

od szafki, biżuterię i inne rzeczy, których nie chcesz zostawiać na siłowni bez nadzoru. 

Dostarczany w praktycznym opakowaniu, w którym można go później przechowywać.  

Wymiary: 70 x 140 cm  

Opakowanie: Plastic bag 

Ręcznik sportowy z małą kieszenią

Mikrowłókno. Ten ręcznik z kieszenią na zamek wy-

konano z mikrowłókna, które jest niezwykle chłonne, 

jednocześnie bardzo szybko schnie (w porównaniu 

do tradycyjnych ręczników bawełnianych). W poręcz-

nej kieszeni możesz trzymać klucz od szafki i inne 

rzeczy, których nie chcesz zostawiać na siłowni bez 

nadzoru. Dostarczany w praktycznym opakowaniu, 

w którym można go później przechowywać.  

Wymiary: 50 x 80 cm  

Opakowanie: Plastic bag 

5017158, biały 5017159, niebieski 5017160, zielony

5017234, biały 5017235, niebieski 5017236, zielony

DOSKONAŁY 
RĘCZNIK DO ZA-

BRANIA NA SIŁOW-
NIĘ. WŁÓKNA MI-

KROFIBROWE SCHNĄ 
DUŻO SZYBCIEJ NIŻ 

BAWEŁNIANE!
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SmartShakeTM i przygotowanie 
shake'ów proteinowych czy witami-
nowych staje się jeszcze prostsze! 

Staw czoła codziennym wyzwaniom. 
Opatentowane systemy sprawiają, 

że Twój koktajl będzie można łatwo 
wymieszać, będzie bez grudek i co 
ważne - nie wycieknie z pojemnika.

Dodatkowo, sprytne pojemniki
i uchwyty pozwolą Ci zabrać ze 

sobą witaminy, przekąski czy nawet 
przechować klucze podczas treningu 

– nieograniczone możliwości!

Cechy charakterystyczne

– Sprytny system przechowywania

–  Opatentowany system Snap-On do miesza-

nia napojów bez pozostawienia grudek

– Można myć w zmywarce

– Można używać w mikrofalówce

– Można przechowywać w zamrażarce

– Bez BPA i DEHP

– Nadaje się do segregacji

– Wieczko 100% nieprzepuszczalne



SMART
SHAKE
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Sagaform przedstawia 
uniwersalne shakery

Fresh shaker, biały  

Plastik PP. Praktyczny, trójelementowy shaker. Doskonały

do przygotowania smartshaków i innych napojów

dla sportowców. Można myć go w zmywarce.  

Art.Nr: 5017506  

Wymiary: 600 ml H 220 mm   

Opakowanie:  Zbiorcze 

Fresh shaker, transparentny  

Plastik PP. Praktyczny, trójelementowy shaker. Doskonały

do przygotowania smartshaków i innych napojów

dla sportowców. Można myć go w zmywarce.  

Art.Nr: 5017507  

Wymiary: 600 ml H 220 mm   

Opakowanie:  Zbiorcze 

Fresh shaker, czarny  

Plastik PP. Praktyczny, trójelementowy shaker. Doskonały

do przygotowania smartshaków i innych napojów

dla sportowców. Można myć go w zmywarce.  

Art.Nr: 5017508  

Wymiary: 600 ml H 220 mm   

Opakowanie:  Zbiorcze 
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CAFÉ
Pierwsza filiżanka kawy w ciągu dnia. To za-

zwyczaj ta najważniejsza. Bez względu na to,

czy pijesz ją w domu przy kuchennym stole,

w samochodzie w drodze do pracy czy już

przy swoim biurku w pracy powinna zawsze

smakować wyjątkowo.

Bez względu na to, gdzie ją pijesz, miło jest 

pić ją z ładnego i praktycznego kubka.  

Sagaform zdaje sobie z tego sprawę i co se-

zon poszerza swoją ofertę kubków o nowe 

modele.
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Dla zainteresowanych, w ofercie mamy 

opakowania na kubki. 

Pomieszczą 1, 2, 4 lub 6 kubków. Przy 

zamówieniu przynajmniej 3000 sztuk mo-

żemy przygotować Ci Twój własny wzór 

opakowań. O więcej informacji poproś 

przedstawiciela handlowego.

Opakowanie na kubek  

Karton. Opakowanie o naturalnym wybar-

wieniu, z okienkiem, pozwalającym  

na wyeksponowanie naniesionego logotypu. 

Zaprojektowany tak, aby pomieścić 1 kubek.  

Art.Nr: 5014099  

Wymiary: 117 x 145 x 105 mm 

Opakowanie na 2 kubki  

Biały karton we wzór. Zaprojektowany 

na 2 kubki.  

Art.Nr: 5014091 

Opakowanie na 4 kubki   

Biały karton we wzór. Zaprojektowany 

na 4 kubki.  

Art.Nr: 5014092 

Opakowanie na 6 kubkow  

Biały karton we wzór. Zaprojektowany 

na 6 kubków.  

Art.Nr: 5014093 
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ulubiony kubek

Kubek Brazil ma nóżki/
ociekacze.

To doskonałe rozwiązanie,
aby kubki dobrze schły po

myciu.TEN SAM
KOLOR

WNĘTRZA 
I ZEWNĘTRZA

Brazil kubek
Kamionka. Wymiary: 20 cl H 80 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 

5016642, biały

5016643, limonkowy

Pantone 583C

5016644, czarny

5016645, granatowy 

Pantone 2757C

5017253, czerwony  

Pantone 200C

5017254, jasnoniebieski 

Pantone 651C

5017255, niebieski 

Pantone 647C

5017256, jasnozielony

Pantone 623C

5017257, zielony

Pantone 7740C

5017258, liliowy 

Pantone 265C

5017259, pomarańczowy 

Pantone 152C

5017260, żółty 

Pantone 107C

PERSONA-
LIZACJA
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Barista kubek
Kamionka. Wymiary: 25 cl H 100 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 

5017263, biały

5017264, czarny

Aroma kubek   
Kamionka. Wymiary: 20 cl H 80 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 

5016139, czarny

5016142, biały

TEN SAM
KOLOR

WNĘTRZA 
I ZEWNĘTRZA

TEN SAM
KOLOR

WNĘTRZA 
I ZEWNĘTRZA
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5017261, czarny/

niebieski wewnątrz 

Pantone 299C

5017262, czarny/ 

zielony wewnątrz 

Pantone 376C

5017297, czarny/

czerwony wewnątrz 

Pantone 186C

Liberica kubek 

Kamionka. Wymiary: 20 cl H 85 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 

Jamaica kubek  

Kamionka. Wymiary: 30 cl H 105 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 

5016153, biały

5016154, czarny

5016641, czerwony Pantone 

187C
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Liberica kubek, mały 

Kamionka. Wymiary: 20 cl H 85 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 

Liberica kubek, duży
Kamionka. Wymiary: 30 cl H 110 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 

5014079, czarny

5014077, czarny

5014050, biały

5014052, biały

5014068, niebieski  

Pantone 2965C
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Liberica kubek, mały 

Kamionka. Wymiary: 20 cl H 85 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 

Liberica kubek, duży
Kamionka. Wymiary: 30 cl H 110 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 

5016651, 

biały/turkusowy 

wewnątrz Pantone 

7458C

5016650, biały/

pomarańczowy 

wewnątrz Pantone 

159C

5015287, biały/

niebieski wewnątrz  

Pantone 295C
5015286, biały/

czerwony wewnątrz 

Pantone 187C

5015283, 

biały/czerwony 

wewnątrz  

Pantone 187C

5015284, biały/

niebieski wewnątrz 

Pantone 295C

rewelacyjne 
kolory!



Kenya kubek  

Kamionka. Wymiary: 25 cl H 110 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 
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5017266, biały

5017267, czarny

Loop kubek
Kamionka. Wymiary: 25 cl H 100 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 

5015912, biały

5015935, czarny 

TEN SAM
KOLOR

WNĘTRZA 
I ZEWNĘTRZA
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Panama kubek
Porcelana. Wymiary: 25 cl H 90 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 
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Bali kubek
Porcealin. Wymiary: 25 cl H 100 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 

5017268, biały

5016649, biały

5016648, czarny

TEN SAM
KOLOR

WNĘTRZA 
I ZEWNĘTRZA

TEN SAM
KOLOR

WNĘTRZA 
I ZEWNĘTRZA

SUPER CENA
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Taka nagroda nie powinna dziwić! Wspa-

niały design, funkcjonalność i ergono-

mika - skumulować te cechy w jednym 

produkcie to nie lada wyzwanie. Nam się 

udało! Piękny przedmiot, który umożliwia 

cieszenie się ciepłą kawą przez długi czas 

to projekt Gustava Hallena, dla którego 

nie jest to pierwsze wyróżnienie FORMEX. 

Accent coffee pot

Polipropylen. Szklany wkład. Doskonały prezent dla miłośników

designu i funkcjonalności. Dzbanek Accent zdobył

wiele wyróżnień w tym nagrodę Formex Formidable czy

prestiżowe Red Dot Award. Dzbanek utrzymuje ciepło/chłód

napojów do 6 godzin. Każdy w zestawie ma 2 pokrywki 

Wymiary: 1 l, H 310 mm  

Opakowanie: Giftbox 

5016465, biały 5016466, czarny5017300, czerwony 5016716, turkusowy
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5099255 zielony 5099257 szary 5099258 czarny5099263 niebieski

5099256 pomarańczowy 5099259 różowy5099261 czerwony

5099260 turkusowy

5099262 żółty

30 31
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Dostarczanie napojów na oficjalne 

spotkania to reguła, nie wyjątek. Na-

turalnym jest więc, że każde biuro po-

winno posiadać zestaw szklanek, które 

sprawdza się w każdej sytuacji. Nasze 

szklanki z serii Water są uniwersalne 

- można myć je w zmywarce, prze-

chowywać jedna w drugiej, wykonane 

są z mocnego szkła - a na domiar, 

prezentują się fantastycznie!  

Water szklanka  

Szkło. Mocne i wytrzymałe

szklanki są niezbędne  

w każdym domu czy biurze. 

Klasyczny projekt, świetnie 

wykonany. Można przechowy-

wać jedną w drugiej.  

Art.Nr: 5017432  

Wymiary: 24 cl H 90 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 

Water szklanka, wysoka  

Szkło. Mocne i wytrzymałe

szklanki są niezbędne  

w każdym domu czy biurze. 

Klasyczny projekt, świetnie 

wykonany. Można przechowy-

wać jedną w drugiej.  

Art.Nr: 5017433  

Wymiary: 35 cl H 140 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 
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5017153, biały/zielony/

czarny 

5017154, czarny/pomarań-

czowy/biały

5017156, turkusowy/czarny

5017157, biały/niebieski/

czerwony 

5017315, czerwony/czarny/

biały

5017316, biały/czarny

5017665, czarny

5017243, zielony/fuksja/

różowy

5017242, różowy/fuksja/

błękitny

5017247, fuksja/różowy
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To Go kubek

Nasz bestseller - dostępny w wielu kolorach, możliwość perso-

nalizacji. Utrzymuje ciepło napoju do 45 minut! Plastik Tritan.   

Wymiary: 40 cl, H 135 mm Ø 77 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 

UTRZYMUJE 
CIEPŁO NAPOJU 

45 MINUT!
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Kubek na wynos łatwy w personaliza-

cji? To sprawia, że   ten upominek jest  

optymalnym medium reklamowym. 

Używaj go w samochodzie, w biurze, 

gdy jesteś w podróży lub relaksujesz 

się na zewnątrz, wszędzie tam, gdzie 

zabierasz swoją kawę. 

Ten model posiada wyjmowane wkład-

ki, które jest łatwo stworzyć i wy-

mienić. Wzór do stworzenia wkładki 

znajdziesz na naszej stronie.   

Kubek termiczny/samochodowy  

Plastik. Podwójne ścianki umożliwiające umiesz-

czenie własnego obrazka/zdjęcia. Bardzo

łatwo można wymienić wkładkę. Podwójne ścianki 

utrzymują ciepło napoju na dłużej.  

Art.Nr: 5015983  

Wymiary: 50 cl H 170 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 

Kubek termiczny/samochodowy, mały  

Plastik. Podwójne ścianki umożliwiające 

umieszczenie własnego obrazka/zdjęcia. Bardzo 

łatwo można wymienić wkładkę. Podwójne ścianki 

utrzymują ciepło napoju na dłużej.  

Art.Nr: 5016652  

Wymiary: 35 cl, H 135 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 

STWÓRZ SWÓJ  
PROJEKT!
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5099560

pomarańczowy

5099558  

czerwony

5099559

zielony

5099557 

niebieski

34 35

Kubek Take Away z sylikonową pokrywką  

Porcelana. Podwójne ścianki. Kubek Take Away z syliko-

nową pokrywką to doskonały pomysł na upominek dla 

klientów i pracowników. Możliwość pełnej personalizacji.  

Art.Nr: 5015928  

Wymiary: 30/7 cl H 150 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Kubek Take Away z sylikonową pokrywką  

Porcelana. Podwójne ścianki. Kubek Take Away

z sylikonową pokrywką to doskonały pomysł 

na upominek dla klientów i pracowników.  

Art.Nr: 5015928  

Wymiary: 30/7 cl H 150 mm  

Opakowanie: Giftbox 
DODAJ 

LOGO I KOR-
PORACYJNY 
UPOMINEK 
GOTOWY!

PEŁNA  
PERSONALIZA-
CJA? TO MOŻ-

LIWE!
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woda zawsze 
przy Tobie

Bidon na wodę z uchwytem, biały  

Plastik PP. To nie tylko bidon na wodę 

czy inny napój. To także uchwyt na tele-

fon, przydatny np. w trakcie podróży!  

Art.Nr: 5017640  

Wymiary: 600 ml  

Opakowanie: Giftbox 
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Nasze kubki termiczne są doskona-

łe do przewożenia ze sobą napojów, 

czy to w drodze do pracy, czy na wy-

cieczkę, a nawet na piknik. Ładny design 

i funkcjonalność sprawiają, że to produkt 

doskonały na upominek reklamowy. 

Są wykonane ze stali nierdzewnej i plasti-

ku Tritan, który jest całkowicie 

wolny od BPA.

Kubek samochodowy, stalowy 

Stalowy kubek z plastikowym wieczkiem i uchwytem.

W wieczku otwór umożliwiający picie napoju.  

Art.Nr: 5002430  

Wymiary: 50 cl  

Opakowanie: Giftbox 

Kubek samochodowy z funkcją bezpiecznego zamknięcia  

Plastik/stal nierdzewna. Dobry kubek termiczny to dobry pomysł

na upominek korporacyjny. Cechą charakterystyczną tego, jest

funkcja bezpiecznego zamknięcia, dzięki czemu nie oblejesz się

gorącym napojem. Oznakowany, prezentuje się doskonale.  

Art.Nr: 5016530  

Wymiary: 350 ml H 185 mm  

Opakowanie: Giftbox 

DOBIERZ 
KUBEK TAKE 

AWAY DO KAŻ-
DEJ OKAZJI
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Kubek na zupę z pokrywką, niebieski  

Kamionka/plastik. Sprytny kubek na zupę, w którym możesz

przetransportować swój posiłek do pracy lub przechowywać

dodatkowa porcję zupy w lodówce w domu. Umożliwia to plasti-

kowa pokrywka. Kubek dostępny w 3 kolorach.  

Art.Nr: 5017304  

Wymiary: H 100 mm Ø 120 mm, 50 cl  

Opakowanie: Giftbox 

Kubek na zupę z pokrywką, różowy  

Kamionka/plastik. Sprytny kubek na zupę, w którym możesz

przetransportować swój posiłek do pracy lub przechowywać

dodatkowa porcję zupy w lodówce w domu. Umożliwia to plasti-

kowa pokrywka. Kubek dostępny w 3 kolorach.  

Art.Nr: 5017305  

Wymiary: H 100 mm Ø 120 mm, 50 cl  

Opakowanie: Giftbox 

Kubek na zupę z pokrywką, czarny  

Kamionka/plastik. Sprytny kubek na zupę, w którym możesz

przetransportować swój posiłek do pracy lub przechowywać

dodatkowa porcję zupy w lodówce w domu. Umożliwia to plasti-

kowa pokrywka. Kubek dostępny w 3 kolorach.  

Art.Nr: 5017306  

Wymiary: H 100 mm Ø 120 mm, 50 cl  

Opakowanie: Giftbox 
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5017501, czarny 5017502, niebieski 5017503, zielony 5017504, czerwony

38 39

Car mug

Podwójne ścianki. Stal nierdzewna. Pokrywka 

z plastiku PP. Ten kubek o podwójnych ściankach, 

wykonany ze stali nierdzewnej doskonale utrzymuje 

temperatury napojów się w nim znajdujących. 

Aż do 5 godzin utrzymuje ciepło, a chłód, nawet 

do 12! Pokrywka wykonana z polipropylenu. 

Wymiary: 350 ml H 180 mm  

Opakowanie: Giftbox 

CIEPŁE PRZEZ 
5 GODZIN, ZIM-
NE AŻ DO 12!
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przydatne!

Tea 2-w-1, zaparzacz i łyżka  

Stal nierdzewna. Praktyczny zapa-

rzacz do herbaty z łyżką. Wykonany

ze stali nierdzewnej, łatwy w użytko-

waniu i w utrzymaniu czystości..  

Art.Nr: 5017459  

Wymiary: 165 mm  

Opakowanie: Giftbox 
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Dog kubek 

Porcelana. Spełnienie marzeń dla miłośnika psów. Bardzo

duży kubek do kawy/herbaty z umieszczonym na dnie psem.  

Art.Nr: 5017474  

Wymiary: H 82 mm 60 cl  

Opakowanie: Giftbox 

Cat kubek  

Porcelana. Spełnienie marzeń dla miłośnika kotów. Bardzo

duży kubek do kawy/herbaty z umieszczonym na dnie kotem.  

Art.Nr: 5017475  

Wymiary: H 82 mm 60 cl  

Opakowanie: Giftbox 
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Tea kubek, fioletowy  

Wykonany z kamionki bardzo duży 

kubek do herbaty, z delikatnym na-

drukiem wewnątrz ”I love my tea”.  

Art.Nr: 5017491  

Wymiary: 70 cl, Ø 150 mm H 90 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Tea kubek, turkusowy  

Wykonany z kamionki bardzo duży 

kubek do herbaty, z delikatnym na-

drukiem wewnątrz ”I love my tea”  

Art.Nr: 5017492  

Wymiary: 70 cl, Ø 150 mm H 90 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Tea kubek, kremowy  

Wykonany z kamionki bardzo duży 

kubek do herbaty, z delikatnym na-

drukiem wewnątrz ”I love my tea”!  

Art.Nr: 5017493  

Wymiary: 70 cl, Ø 150 mm H 90 mm  

Opakowanie: Giftbox 

DUŻA POJEM-
NOŚĆ AŻ 0.7 I

DUŻA POJEM-
NOŚĆ AŻ 0.7 I
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Tea zaparzacz do herbaty 

z podstawką, transparentny  

Plastik/akryl/stal nierdzewna. 

Uroczy zaparzacz do herbaty 

z podstawką ułatwiająca jego 

przechowywanie. Łatwy w użyciu 

i utrzymaniu w czystości. Dostępny 

w trzech kolorach pasujących do 

kubków Tea.   

Art.Nr: 5017596  

Wymiary: H 160 mm 

Opakowanie: Giftbox 

Tea zaparzacz do herbaty 

z podstawką, fioletowy  

Plastik/akryl/stal nierdzewna. 

Uroczy zaparzacz do herbaty 

z podstawką ułatwiająca jego 

przechowywanie. Łatwy  

w użyciu i utrzymaniu w czysto-

ści.Dostępny w trzech kolorach 

pasujących do kubków Tea.  

Art.Nr: 5017597  

Wymiary: H 160 mm 

Opakowanie: Giftbox 

Tea zaparzacz do herbaty 

z podstawką, turkusowy  

Plastik/akryl/stal nierdzewna. 

Uroczy zaparzacz do herbaty

z podstawką ułatwiająca jego 

przechowywanie. Łatwy  

w użyciu i utrzymaniu w czysto-

ści. Dostępny w trzech kolorach 

pasujących do kubków Tea.   

Art.Nr: 5017598  

Wymiary: H 160 mm 

Opakowanie: Giftbox 
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OVAL OAK
Oval oak to seria popularnych produktów 

marki Sagaform, przydatnych w kuchni 

i jadalni, wykonanych z dębu połączonego 

z innymi materiałami. To niezwykle szlachet-

ne przedmioty, wykonane z wielką precyzją, 

aby stanowiły zarówno praktyczny przyrząd, 

jak i zachwycały swoim wykonaniem. 
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Oval oak zestaw do podawania z korkiem, 2-pak  

Ręcznie dmuchane szkło. Dwie butelki z dębowymi korkami. 

Zestaw odpowiedni do pieprzu i soli lub na inne przyprawy. 

Umieść zestaw na stole, aby Twoi goście mogli dodać tyle 

przypraw, ile lubią.  

Art.Nr: 5016554  

Wymiary: H 100 mm 20 cl  

Opakowanie: Giftbox 

Oval oak zestaw do soli/pieprzu  

Dąb/szkło. Zestaw na sól i pieprz, aby Twoi 

goście mogli doprawić danie tak, jak lubią.  

Art.Nr: 5017178  

Wymiary: Ø 48 mm H 115 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Pojemnik na ocet/oliwę z dębowym korkiem, 2-pak  

Ręcznie dmuchane szkło. Zestaw możesz używać do wielu 

rzeczy - od oliwy przez ocet, mleko i pojedynczą porcję wina.

Art.Nr: 5015337  

Wymiary: 30 cl, H 190 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Czyścik do karafek 

Wygodny sposób na wyczyszczenie karafki, którą jest ciężko 

umyć nawet za pomocą szczotki do butelek. Wlej odrobinę 

ciepłej wody wraz z płynem do mycia do karafki, a następnie 

użyj tych małych kuleczek. Zakręć karafką, aby rozprowadzić 

kulki po całym wnętrzu karafki. Wyjmij kulki i wypłucz karafkę.  

Art.Nr: 5017241  

Wymiary: Ø 4 mm, ca 250 pcs  

Opakowanie: Card 



OAK

46 47

bestseller

Oval oak karafka do wina  

z dębowym korkiem  

Ręcznie dmuchane szkło. Klasyczny element 

naszej kolekcji. Zaprojektowany z myślą 

o czerwonym winie, ale nadaje się do poda-

wania/przechowywania innych napojów. 

Ponadczasowy design. Popularny prezent.  

Art.Nr: 5010116  

Wymiary: 2 l, H 275 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Oval oak karafka do wody/wina  

z dębowym korkiem  

Ręcznie dmuchane szkło. Klasyczny element 

naszej kolekcji. Zaprojektowany z myślą  

o białym winie lub wodzie, ale nadaje się do 

podawania/przechowywania innych napojów. 

Klasyczny styl. Popularny prezent.  

Art.Nr: 5015336  

Wymiary: 1 l, H 345 mm  

Opakowanie: Giftbox 
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Oval oak przybory do sałaty  

Stal nierdzewna z dębowym uchwytem. Stylowe przybory do sałatek 

o ponadczasowym designie. Uchwyty wykonane z litego drewna dę-

bowego o wysokiej jakości. Nie zapomnij o regularnym olejowaniu. 

Art.Nr: 5017605  

Wymiary: 310 x 58 mm  

Opakowanie: Windowbox 

Oval oak miska  

Dąb/szkło. Misa do podawania sałatek lub 

owoców z dębowa podstawką, która chroni 

powierzchnię na której stoi misa. Nie zapomnij 

o regularnym olejowaniu dębowej podstawy.  

Art.Nr: 5017604  

Wymiary: Ø 220 mm H 150 mm  

Opakowanie: Giftbox 
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Oval oak ”Hands” sztućce do sałaty 

Dąb. Zestaw do podawania sałatek. Przemyślany 

design sprawia, że jest on praktyczny, łatwy w użyciu 

i ładny. Wykonany z litego drewna dębowego wyso-

kiej jakości. Nie zapomnij o regularnym olejowaniu.

Art.Nr: 5015710  

Wymiary: 150 x 110 x 13 mm  

Opakowanie: Windowbox 

Oval oak taca  

Dąb. Klasyczna, stylowa taca wykonana z litego 

drewna dębowego wysokiej jakości. Wygląda 

bardzo dobrze i jest zawsze docenianym prezen-

tem! Nie zapomnij o regularnym olejowaniu tacy.

Art.Nr: 5017606  

Wymiary: 500 x 340 x 63 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Oval oak ”Standing” przybory do sałaty  

Dąb. Mały magnes sprawia, że zestaw może utrzymać 

równowagę i trzymać pion. Atrakcyjny, aby zaprezentować 

go na stole. Wykonany z litego drewna dębowego wysokiej 

jakości. Nie zapomnij o regularnym olejowaniu zestawu.  

Art.Nr: 5015529  

Wymiary: 285 mm  

Opakowanie: Windowbox 
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Oval oak nóż do sera z dwoma 

uchwytami  

Stal nierdzewna/dąb. Idealny nóż dla 

koneserów sera. Dwa uchwyty ułatwiają 

krojenie w plasterki lub kostki. Uchwyty 

wykonane z litego drewna dębowego 

wysokiej jakości. Nie zapomnij o regular-

nym olejowaniu dębowych elementów.

 Art.Nr: 5017199  

Wymiary: L 360 mm  

Opakowanie: Windowbox 

Oval oak nóż do sera  

Stal nierdzewna/dąb. Czy zastanawiałeś 

się, aby podać gościom na deser talerz 

serów? Potrzebny będzie do tego nóż 

do sera. Uchwyt wykonany z litego drew-

na. Nie zapomnij o regularnym olejowaniu.   

Art.Nr: 5017125  

Wymiary: L 212 mm  

Opakowanie: Windowbox 

Oval oak nóż/łopatka do sera  

Stal nierdzewna/dąb. Stylowy przyrząd jest 

niezbędny podczas śniadań lub kolacji, gdy 

przygotowujesz talerz serów. Wykonany 

z wysokiej jakości stali dla precyzyjnego kro-

jenia w plasterki. Przednia część ostrza działa 

jak nóż do sera co pozwala na krojenie sera 

w kawałki. Uchwyt wykonany z litego drewna 

dębowego. Nie zapomnij o regularnym 

olejowaniu dębowych elementów  

Art.Nr: 5017204  

Wymiary: 85 x 232 mm  

Opakowanie: Windowbox 
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Oval Oak deska do krojenia/podawania  

Dąb. Nowoczesna klasyka doda stylu Twojej kuchni.

Sprawdza się podczas krojenia chleba i podawania

serów. Wykonana z litego drewna dębowego. Nie za-

pomnij o regularnym olejowaniu dębowych elementów.

. Art.Nr: 5015335  

Wymiary: 325 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Oval oak zestaw przyborów do sera, 3 szt.  

Stal nierdzewna/dąb. Deski serów stają się coraz bardziej 

popularnym deserem, dlatego zestaw noży do sera będzie 

przydatny. Dwa noże do sera - w tym jeden do parmezanu 

oraz widelec do podawania. Uchwyty wykonane z litego 

drewna dębowego wysokiej jakości. Nie zapomnij o regularnym 

olejowaniu dębowych elementów.  

Art.Nr: 5017198  

Wymiary: L 125 mm  

Opakowanie: Windowbox 
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Oval oak zestaw do przekąsek, 4-częściowy  

Szkło/dąb. Praktyczny zestaw do serwowania przekąsek lub 

tapas. Szklane miseczki w różnych rozmiarach, aby lepiej przed-

stawić zawartość i nadać stylowego charakteru nakryciu stołu. 

Deska wykonana z litego drewna dębowego wysokiej jakości. 

Nie zapomnij o regularnym olejowaniu dębowych elementów.  

Art.Nr: 5017183  

Wymiary: 210 x 224 mm H 115 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Oval oak nóż do masła, 2-pak  

Dąb. Dwa noże do masła, stylowy design, 

wykonane z litego drewna dębowego. 

Nie zapomnij o regularnym olejowaniu.  

Art.Nr: 5017600  

Wymiary: L 175 mm  

Opakowanie: windowbox 
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Oval oak taca na ser  

Dąb/ręcznie dmuchane szkło. Ta taca na ser ze szklaną pokryw-

ką jest wyjątkowym połączeniem tradycyjnego sprzętu ze współ-

czesnością jego wykonania. Niezwykle piękna i praktyczna. 

Nie zapomnij o regularnym olejowaniu dębowych elementów.  

Art.Nr: 5026044  

Wymiary: Ø 180 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Oval oak tarka do sera  

Dąb/stal nierdzewna. Popularny prezent wśród amatorów sera. Utarty 

ser wpada do specjalnej szufladki. Mądre rozwiązanie z eleganckim 

wykończeniem. Wykonana z litego drewna dębowego wysokiej jako-

ści. Nie zapomnij o regularnym olejowaniu dębowych elementów.  

Art.Nr: 5010138  

Wymiary: 140 x 85 x 90 mm  

Opakowanie: Giftbox 
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klasyczny design  
w nowoczesnym  

wydaniu

Oval oak świecznik, średni  

Dąb/szkło. Świecznik na mniejsze, pionowe 

świece. Podstawa wykonana z litego 

drewna dębowego i szklanego talerzyka, 

na którym bezpośrednio stoi świeca, 

co ułatwia czyszczenie.

Uwaga: świeczka nie jest częścią produktu.   

Art.Nr: 5017609  

Wymiary: Ø 200 mm, H 320 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Oval oak świecznik, duży  

Dąb/szkło. Świecznik na mniejsze, pionowe 

świece. Podstawa wykonana z litego 

drewna dębowego i szklanego talerzyka, 

na którym bezpośrednio stoi świeca, 

co ułatwia czyszczenie.

Uwaga: świeczka nie jest częścią produktu.  

Art.Nr: 5017599  

Wymiary: Ø 220 mm, H 360 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Oval oak świecznik  

Dąb/szkło. Świecznik na mniejsze, pionowe 

świece. Podstawa wykonana z litego 

drewna dębowego i szklanego talerzyka, 

na którym bezpośrednio stoi świeca, 

co ułatwia czyszczenie.

Uwaga: świeczka nie jest częścią produktu.  

Art.Nr: 5017191  

Wymiary: Ø 130 mm H 215 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Oval oak świecznik  

Dąb/metal. Tradycyjny świecznik w nowej 

odsłonie. Świecznik jest rozkładany, 

co ułatwia jego czyszczenie.

Uwaga: świeczka nie jest częścią produktu.  

Art.Nr: 5017610  

Wymiary: H 140 mm  

Opakowanie: Giftbox 
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Oval oak stolik śniadaniowy z metalowymi, składanymi nogami  

Dąb/metal. Taca idealna na długie niedzielne śniadania w łóżku. Taca wy-

konana z litego drewna dębowego, składane nogi są wykonane ze stali 

nierdzewnej. Spraw niespodziankę osobie, którą kochasz! Nie zapomnij 

o regularnym olejowaniu dębowych elementów. 

Art.Nr: 5016119  

Wymiary: 500 x 300 x 245 mm  

Opakowanie: Giftbox 
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zawsze udany 
upominek

Oval oak podstawka pod książkę kucharską  

Dąb. Daj odpocząć swojemu iPadowi lub książce kuchar-

skiej podczas gotowania pysznego posiłku. Wykonana 

z litego drewna dębowego wysokiej jakości. Nie zapo-

mnij o regularnym olejowaniu dębowych elementów.  

Art.Nr: 5010135  

Wymiary: 350 x 260 x 10 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Oval oak taca/podstawka dwuczęściowa 

Dąb. Dwuczęściowa żaroodporna podstawka będzie stylowym 

dodatkiem na każdy stół. Wykonana z litego drewna wysokiej jakości. 

Na jednej podstawce zmieści się patelnia, łącząc dwie postawisz 

na nich naczynie żaroodporne. Nie zapomnij o regularnym olejowaniu. 

Art.Nr: 5015814  

Wymiary: Ø 200 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Oval oak otwieracz do butelek  

Stal nierdzewna z dębowym uchwytem. Otwieracz 

wykonany ze stali nierdzewnej z uchwytem wykonanym 

z litego drewna dębowego. Idealny na prezent. Nie za-

pomnij o regularnym olejowaniu dębowego uchwytu. 

Art.Nr: 5017602  

Wymiary: 165 mm  

Opakowanie: Windowbox 
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EDGE Metalowe mydło  

Metal. Metalowe mydło, dzięki któremu usu-

niesz z dłoni zapach żywności (czosnek, cebula, 

ryba). Świetny upominek dla każdego kucharza.  

Art.Nr: 5007071  

Wymiary: 100 x 65 mm  

Opakowanie: Giftbox 

EDGE zestaw noży podstawowy  

Zawiera nóż kucharza o długości 21cm, nóż do pieczywa 

i nóż do filetowania. Ostrze ze stali molibdenowo-wa-

nadowej 1.4116 o stopniu twardości 53-55 HRC, ręko-

jeść ze stali profilowanej 18/8. Innowacyjny upominek.  

Art.Nr: 5007088  

Wymiary: 410 x 265 x 35 mm  

Opakowanie: Giftbox 
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1. EDGE japoński nóż szefa kuchni  Ostrze ze stali molibdenowo-wanadowej 1.4116, 53-55 HRC, uchwyt ze stali nierdzewnej 18/8. Art.nr: 5007007 Wymiary: 166 mm Opakowanie:  Giftbox   

2. EDGE nóż do pieczywa  Ostrze ze stali molibdenowo-wanadowej 1.4116, 53-55 HRC, uchwyt ze stali nierdzewnej  18/8. Art.nr: 5007002 Wymiary: 212 mm Opakowanie:  Giftbox    

3. EDGE nóż szefa 21 cm  Ostrze ze stali molibdenowo-wanadowej 1.4116, 53-55 HRC,  uchwyt ze stali nierdzewnej 18/8. Art.nr: 5007001 Wymiary: 210 mm Opakowanie:  Giftbox    

4. EDGE nóż szefa 27 cm  Ostrze ze stali molibdenowo-wanadowej 1.4116, 53-55 HRC, uchwyt ze stali nierdzewnej 18/8. Art.nr: 5007042 Wymiary: 270 mm Opakowanie:  Giftbox    

5. EDGE nóż do obierania  Ostrze ze stali molibdenowo-wanadowej 1.4116, 53-55 HRC, uchwyt ze stali nierdzewnej 18/8. Art.nr: 5007005 Wymiary: 84 mm Opakowanie:  Giftbox 

NA NOŻACH 
MOŻNA 

WYKONAĆ  
GRAWER



60



60 61

BAR
Stłumiona muzyka, szum sprzętów, gwar  

rozmów, przygaszone światło. Siedząc  

w barze szybko poddajemy się relaksującej  

atmosferze. Wiemy jak ten nastrój przenieść 

w domowe zacisze. Nie łatwo będzie go od-

tworzyć, jednak wykorzystując kolekcję 

szklanek, karafek i innych barowych akceso-

riów Saga- form, z pewnością uda nam się 

wejść w  odpowiedni nastrój. Spójrz na propo-

zycję naszych projektantów, doceń kunszt 

i precyzję wykonania.
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nasz bestseller

bestseller

Bar szklanki do whiskey, zaokrąglona 

podstawa, 6-pak  

Szkło. Doskonały pomysł na ekskluzywny, in-

nowacyjny upominek. Jeden z najlepiej sprze-

dających się produktów marki Sagaform. 

Art.Nr: 5015280  

Wymiary: 20 cl  

Opakowanie: Giftbox 

Kamienie chłodzące do whiskey 9-pak  

Granit z odzysku. W zestawie torebka do przecho-

wywania. Doskonały pomysł na ekskluzywny, inno-

wacyjny upominek. Kamienie trzymaj w zamrażarce, 

oddadzą swój chłód napojowi, nie rozcieńczając go.  

Art.Nr: 5016350  

Wymiary: 20 x 20 x 20 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Club schładzacze do napojów, 2-pak  

Stal nierdzewna. Dwie małe metalowe czaszki, któ-

re oddają swój chłód napojom, nie rozcieńczając 

ich. Doręczane w woreczku do przechowywania. 

Przechowuj ok. 2h w zamrażarce przed użyciem.  

Art.Nr: 5017624  

Wymiary: 50 x 42 x 36 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Bar zestaw do degustacji whiskey 

Szkło/nubuk. Wspaniały prezent dla miłośników 

whiskey, doskonale nadaje się do degustacji, odpowied-

nio zaprojektowane szklanki, ze stylowymi podkładkami 

to wyjątkowo elegancji pomysł na upominek. 

Art.Nr: 5017622  

Wymiary: 15 cl, Ø 70 mm, H 90 mm  

Opakowanie: Giftbox 
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Club Boston mała szklanka, 2-pak  

Szkło. Dwie niskie szklanki, świetne do popo-

łudniowych drinków. Elegancki wzór, tworzą 

świetny zestaw z shakerem i wiaderkiem 

na lód Boston. Inspirowane stylem Art Deco.  

Art.Nr: 5017494  

Wymiary: 21 cl, Ø 73 H 84 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Club Boston wysoka szklanka, 2-pak  

Szkło. Dwie wysokie szklanki. Elegancki wzór, 

tworzą świetny zestaw z shakerem i wiaderkiem 

na lód Boston. Inspirowane stylem Art Deco. 

Art.Nr: 5017458  

Wymiary: 35 cl, Ø 70 H 150 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Club Boston shaker  

Stal nierdzewna/szkło. Zostań barmanem we własny domu.

Ten stylowy shaker, w zestawie z innymi barmańskimi przy-

borami sprawi, że przygotowanie drinków będzie czystą 

przyjemnością. Doskonałe uzupełnienie Zestawu barmań-

skiego 5017613 oraz innych elementów linii Boston.  

Art.Nr: 5017612  

Wymiary: 40 cl/70 cl, Ø 90 mm H 300 mm  

Opakowanie: Giftbox 
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Club Boston wiaderko na lód/wino  

Stal nierdzewna/szkło. Piękny zestaw wiaderko 

na lód ze szczypcami i pojemnik do chłodzenia wina. 

Stanowią doskonałe uzupełnienie zestawu Boston.  

Art.Nr: 5017620  

Wymiary: Ø 125 mm H 120 mm  

Opakowanie: Giftbox 
zimne 
smakuje 
najlepiej
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klasycznie
pyszne

Bar zestaw do Irish Coffee, 2-pak 

Szkło. Dwie szklanki do Irish coffee 

Poręczny uchwyt. 

Art.Nr: 5017615  

Wymiary: 25 cl, H 150 mm   

Opakowanie: Giftbox 

Bar łyżka ze słomką, 2-pak  

Stal nierdzewna. Dwie łyżeczki ze stali nierdzewnej 

ze słomkami. Doskonałe do mieszania i sączenia 

napojów np. Irish coffee czy cafe latte.   

Art.Nr: 5017616  

Wymiary: L 210 mm  

Opakowanie: Giftbox 
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Club jigger  

Stal nierdzewna. Dwustronny jigger, od-

mierzający 10 i 40 ml. Stylowy design.  

Art.Nr: 5017645  

Wymiary: Ø 38 mm, H 80 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Bar zestaw barmański  

Stal nierdzewna. Ten trzyczęściowy zestaw umożliwi Ci zrobienie 

niemal każdego koktajlu! W zestawie masz dwustronny jigger (od-

mierzający 10 i 40 ml), ugniatacz i sitko. Imprezowy niezbędnik.  

Art.Nr: 5017613  

Wymiary: Ø 38 mm, H 80 mm (2 cl/4 cl)  

Opakowanie: Giftbox 
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trendy

ulubiona gra

Forma do robienia kieliszków z lodu  

Guma. Forma do robienia kieliszków z lodu. Stwórz własne 

kieliszki z lodu. Dodaj zioła, kwiaty, liście do wody w gumowej 

formie dla ciekawszego efektu. Doskonały pomysł na upominek.  

Art.Nr: 5016200  

Wymiary: 128 x 128 x 63mm  

Opakowanie: Windowbox 

Drinking game  

Szkło. Szklana plansza do gry w kółko i krzyżyk i 9 kielisz-

ków. Ciekawy upominek, który rozkręci każdą imprezę. 

W zestawie jeden zapasowy kieliszek (na wszelki wypadek).   

Art.Nr: 5016681  

Wymiary: 250 x 250 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Club miska do przekąsek  

Kamionka. Stylowa miska na klubowe przekąski. Wy-

pełniona orzeszkami wygląda równie dobrze jak pusta.  

Art.Nr: 5017628  

Wymiary: 168 x 262 mm H 60 mm  

Opakowanie: Giftbox 
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Bar korkociąg  

Stal nierdzewna. Designerski korkociąg ze stali nierdzewnej z gu-

mowym, poręcznym uchwytem. Doskonały pomysł na prezent.  

Art.Nr: 5017614  

Wymiary: 150 x 155 mm  

Opakowanie: Giftbox 

W ZESTAWIE 
INSPIRUJĄCE 

PRZEPISY  
NA DRINKI.
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domowe degustacje

Club szklanki do piwa z nadrukiem, 4-pak  

Szkło. Cztery stylowe szklanki do piwa z nadrukiem.  

Art.Nr: 5017608  

Wymiary: 42 cl H 175 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Club podkładki, 4-pak  

MDF/Korek. Cztery podstawki ze stylowym 

nadrukiem. Świetny, drobny upominek.  

Art.Nr: 5017636  

Wymiary: Ø 100 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Club zestaw do degustacji piwa  

Szkło/bambus. Cztery małe szklanki do piwa 

na bambusowej tacy. Numery nadrukowane 

na szklankach pozwalają Ci na robienie domo-

wych degustacji rożnych gatunków piwa. Świetnie 

zaprojektowane, doskonały pomysł na prezent.  

Art.Nr: 5016697  

Wymiary: 330 mm, 15 cl H 130 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Club szklanki do piwa, 2-pak  

Szkło. Dwie stylowe szklanki 

do piwa typu pokal.  

Art.Nr: 5017646  

Wymiary: 42 cl H 175 mm  

Opakowanie: Giftbox 
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PICCADILLY
Kolekcja Piccadilly to wynik współpracy po-

między Pernillą Wahlgren i Ann-Carin Wiktors-

son. Inspiracja narodziła się z miłości do jedze-

nia. Obie Panie uwielbiają gotować, zapraszać 

do siebie gości i biesiadować. Takie spotkania 

sprawdzają się doskonale, kiedy stół jest 

nakryty ładnymi, praktycznymi i wielofunkcyj-

nymi naczyniami. 

Tak właśnie powstały naczynia z serii Piccadilly 

- nie sposób ich nie pokochać! 



skompletuj wszystkie elementy

74

Piccadilly miska, turkusowa  

Kamionka. Dekoracyjna miska, doskonała do sa-

łaty. Odporna na wysokie temperatury - nadaje 

się więc również do zapiekania dań w piekarniku.   

Art.Nr: 5017314  

Wymiary: 1,3 l, Ø 250 mm H 80 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Piccadilly miska, różowa  

Kamionka. Dekoracyjna miska, doskonała do sa-

łaty. Odporna na wysokie temperatury - nadaje 

się więc również do zapiekania dań w piekarniku.  

Art.Nr: 5017313  

Wymiary: 1,3 l, Ø 250 mm H 80 mm  

Opakowanie: Giftbox 



PICCADILLY

74 75

super upominek!
Piccadilly małe naczynie żaroodporne, 2-pak, turkusowe  

Kamionka. Para naczyń żaroodpornych. Przygotuj porcję zapie-

kanki, deser lub sałatkę - niech każdy z gości dostanie swoje 

naczynie.  W zestawie z przepisem kulinarnym.    

Art.Nr: 5017321  

Wymiary: 23 cl, Ø 130 mm H 65 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Piccadilly małe naczynie żaroodporne, 2-pak, beżowe 

Kamionka. Para naczyń żaroodpornych. Przygotuj porcję 

zapiekanki, deser lub sałatkę - niech każdy z gości dostanie 

swoje naczynie.  W zestawie z przepisem kulinarnym.    

Art.Nr: 5017322  

Wymiary: 23 cl, Ø 130 mm H 65 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Piccadilly małe naczynie żaroodporne, 2-pak, różowe  

Kamionka. Para naczyń żaroodpornych. Przygotuj porcję 

zapiekanki, deser lub sałatkę - niech każdy z gości dostanie 

swoje naczynie.  W zestawie z przepisem kulinarnym.   

Art.Nr: 5017308  

Wymiary: 23 cl, Ø 130 mm H 65 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Piccadilly forma do tarty, różowa  

Kamionka. Dekoracyjne naczynie, które prosto z piekarnika 

możesz postawić na stole. Idealne do przyrządzania potraw na 

ciepło i zimno. Kształt formy został zaprojektowany tak, aby danie 

łatwo podzielić na 12 porcji. W zestawie z przepisami kulinarnymi.  

Art.Nr: 5017311  

Wymiary: 1 l, Ø 280 mm H 45 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Piccadilly forma do tarty, turkusowa  

Kamionka. Dekoracyjne naczynie, które prosto z piekarnika 

możesz postawić na stole. Idealne do przyrządzania potraw na 

ciepło i zimno. Kształt formy został zaprojektowany tak, aby danie 

łatwo podzielić na 12 porcji. W zestawie z przepisami kulinarnymi.   

Art.Nr: 5017320  

Wymiary: 1 l, Ø 280 mm H 45 mm  

Opakowanie: Giftbox 
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BAGS FIRST
Sagaform połączyła siły z kanadyjskim bran-

dem – BagsFirst! Tak powstała minikolekcja

wysokiej jakości toreb i plecaków, dostępnych 

w szykownych i stonowanych kolorach. 

Mamy to, czego właśnie potrzebujesz, 

niezależnie od tego, czy jedziesz do pracy, 

czy idziesz na spacer do parku, czy lecisz 

na urlop do ciepłych krajów. 

Dzięki naszym, zarówno praktycznym jak i sty-

lowym torbom, nareszcie możesz podróżować 

z klasą. 
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praktyczna!

Kosmetyczka, czarna  

Płótno. Przestronna kosmetyczka 

z dwiema przegrodami wewnątrz.  

Art.Nr: 5017511  

Wymiary: 320 x 110 x 240 mm  

Opakowanie: Hangtag 

Torba miejska na ramię, czarna  

Płótno. Stylowa torba miejsca. Wykonana 

z płótna w kolorze czarnym poddanego obrób-

ce stonewashed. Trzy kieszenie zewnętrzne, 

w środku jedna komora. Regulowany pasek.  

Art.Nr: 5017490  

Wymiary: 300 x 180 x 410 mm  

Opakowanie: Hangtag 

Torba “weekendowa”, czarna  

Płótno. Praktyczna torba z dwoma uchwytami. Zapina-

na na zamek, jedna kieszeń zewnętrzna z zamkiem.  

Art.Nr: 5017496  

Wymiary: 730 x 310 x 380 mm  

Opakowanie: Hangtag 

Torba na ramię, niebieska  

Płótno. Praktyczna i przestronna torba. Wykonana 

z płótna w kolorze niebieskim poddanego obróbce sto-

newashed. Trzy kieszenie zewnętrzne, w środku dwie 

komory. Regulowany pasek. Dwa uchwyty do ręki.  

Art.Nr: 5017497  

Wymiary: 530 x 380 x 350 mm  

Opakowanie: Hangtag 
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dodaj swoje logo

Plecak, czarny  

Płótno. Stylowy plecak. Wykonany z płótna w kolorze czar-

nym poddanego obróbce stonewashed. Trzy kieszenie ze-

wnętrzne, w środku jedna komora. Regulowane ramiączka.   

Art.Nr: 5017495  

Wymiary: 300 x 180 x 410 mm  

Opakowanie: Hangtag 
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Kosmetyczka, beżowa   

Poliester. Przestronna torba 

na kosmetyki z dwiema kiesze-

niami wewnętrznymi..  

Art.Nr: 5017488  

Wymiary: 320 x 110 x 240 mm  

Opakowanie: Hangtag 

Shoulder bag, beige  

Poliester. Praktyczna torba na ramię, wykonana 

z poliestru. Wewnętrzne i zewnętrzne kieszenie, 

odczepiany pasek na ramię, dołączony do zestawu.  

Art.Nr: 5017498  

Wymiary: 540 x 260 x 360 mm  

Opakowanie: Hangtag 
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weekend to czas 
na relaks

Kosmetyczka, czarna  

Poliester. Przestronna torba na kosmety-

ki z dwiema kieszeniami wewnętrznymi.   

Art.Nr: 5017489  

Wymiary: 320 x 110 x 240 mm  

Opakowanie: Hangtag 

Torba na ramię, czarna  

Poliester. Praktyczna i pojemna torba na ramię, 

kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne, dwa uchwy-

ty do ręki. Dołączony również pasek na ramię. 

Art.Nr: 5017509  

Wymiary: 540 x 260 x 360 mm  

Opakowanie: Hangtag 

Torba weekendowa, beżowa  

Poliester. Przestronna torba na krótkie wyjazdy, wykonana 

z poliestru, komora główna z małą kieszenią wewnętrzną.  

Art.Nr: 5017499  

Wymiary: 760 x 270 x 470 mm  

Opakowanie: Hangtag 

Torba weekendowa, czarna  

Poliester. Przestronna torba na krótkie 

wyjazdy, wykonana z poliestru, komora 

główna z małą kieszenią wewnętrzną.   

Art.Nr: 5017510  

Wymiary: 760 x 270 x 470 mm  

Opakowanie: Hangtag 
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OUTDOOR 
EATING

Ciężko wyobrazić sobie coś przyjemniejszego 

od pikniku z przyjaciółmi w ciepły letni dzień. 

Albo całego dnia spędzonego na plaży w to-

warzystwie smakołyków i zamków z piasku. 

To przyjemne nie tylko dlatego, że masz czas 

na spędzenie czasu w miłym gronie bliskich 

Ci osób, ale również dlatego, że doświadcze-

nie jedzenia na zewnątrz w pięknej okolicy 

sprawia, że staje się ono dużo smaczniejsze.
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Summer torba plażowa, granatowa 

Poliester.   

Art.Nr: 5017218  

Wymiary: 420 x 360 mm  

Opakowanie: Hangtag 

Summer torba termiczna, mała  

Poliester.   

Art.Nr: 5017219  

Wymiary: 235 x 160 x 190 mm  

Opakowanie: Hangtag 

Summer torba termiczna, duża 

Poliester.   

Art.Nr: 5017221  

Wymiary: 280 x 200 x 280 mm  

Opakowanie: Hangtag 

Summer koc piknikowy, granatowy 

Polarowy koc z impregnowaną warstwą od spodu.   

Art.Nr: 5017483  

Wymiary: 130 x 170 cm  

Opakowanie: Hangtag 
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Summer plecak termiczny, 

granatowy 

Poliester. Plecak termiczny z wie-

loma przydatnymi kieszeniami.

Art.Nr: 5017464  

Wymiary: 290 x 180 x 410 mm  

Opakowanie: Hangtag 

Kieliszek z białą pokrywką,

podwójne ścianki 

AS Plastik.   

Art.Nr: 5016677  

Wymiary: H 180 mm 30 cl  

Opakowanie:  Zbiorcze 

Kieliszek z czerwoną pokrywką,

podwójne ścianki 

AS Plastik.   

Art.Nr: 5016676  

Wymiary: H 180 mm 30 cl  

Opakowanie:  Zbiorcze 
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Torba wodoodporna, niebieska  

Idealna na wypady nad jezioro 

czy żeglarskie rejsy.   

Art.Nr: 5017214  

Wymiary: 5 l  

Opakowanie: Hangtag 

Torba wodoodporna, czerwona  

Idealna na wypady nad jezioro 

czy żeglarskie rejsy.   

Art.Nr: 5017215  

Wymiary: 10 l  

Opakowanie: Hangtag
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Summer torba z zestawem do gry 

Poliester, rakietki z drewna.   

Art.Nr: 5016488  

Wymiary: 330 x 450 mm  

Opakowanie: Hangtag 

Składany kufel do piwa  

Plastik PS. Złożony zajmuje niewiele miejsca.  

Art.Nr: 5017152  

Wymiary: 40 cl  

Opakowanie: Giftbox 

Racket zestaw do gry, zielony 

PP Plastik.   

Art.Nr: 5017435  

Wymiary: 310 x 15 x 220 mm  

Opakowanie: Hangtag 

Racket zestaw do gry, niebieski  

PP Plastik.   

Art.Nr: 5017434  

Wymiary: 310 x 15 x 220 mm  

Opakowanie: Hangtag 
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Holiday zestaw gier 

Drewno/papier. W zestawie m.in. sza-

chy, warcaby, bierki, domino, talia kart.   

Art.Nr: 5017430  

Wymiary: 170 x 170 mm  

Opakowanie: Giftbox 
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Holiday torba termiczna, zielona

Poliester. Przestronna torba z uchwytem na ra-

mię pomieści pojemniki na żywność i butelki 

1,5 l, dodatkowa kieszeń zewnętrzna jest 

doskonała do transportu sztućców lub serwetek.  

Art.Nr: 5017442  

Wymiary: 23 x 19 x 34 cm  

Opakowanie: Hangtag 

Holiday koc piknikowy, zielony  

Poliester. Polarowy koc z impregno-

waną warstwą od spodu. 

Art.Nr: 5017462  

Wymiary: 120 x 150 mm  

Opakowanie: Hangtag 

Multi ręcznik plażowy  

Welur o gramaturze 450g, 100% czesana bawełna.  

Art.Nr: 5017482  

Wymiary: 80 x 180 cm  

Opakowanie: Hangtag 
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Holiday torba termiczna, niebieska 

Poliester. Przestronna torba z uchwytem na ra-

mię pomieści pojemniki na żywność i butelki 

1,5 l, dodatkowa kieszeń zewnętrzna jest 

doskonała do transportu sztućców lub serwetek.  

Art.Nr: 5017441  

Wymiary: 23 x 19 x 34 cm  

Opakowanie: Hangtag 

Holiday koc piknikowy, granatowy   

Poliester. Polarowy koc z impregnowaną

warstwą od spodu.  

Art.Nr: 5017463  

Wymiary: 120 x 150 mm  

Opakowanie: Hangtag 

Wave ręcznik plażowy 

Welur o gramaturze 450g, 100% czesana bawełna.   

Art.Nr: 5017481  

Wymiary: 80 x 180 cm  

Opakowanie: Hangtag 
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Holiday torba plażowa

Poliester. Praktyczna torba na ramię, 

idealna na plażę/piknik/zakupy. Mała 

kieszeń wewnętrzna na klucze/telefon 

komórkowy. Wybierz swój ulubiony kolor!  

Wymiary: 420 x 160 x 360 mm  

Opakowanie: Hangtag 

5017465, niebieska5017467, turkusowa

5017466, zielona

5017484, pomarańczowa

5017485, czerwona
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Holiday torba termiczna, mała 

Poliester. Praktyczna torba termiczna 

zapinana na zamek, idealna aby pomie-

ścić 6 napojów po 0,33 l każdy. Dwa 

uchwyty. Wybierz swój ulubiony kolor.  

Wymiary: 235 x 160 x 190 mm  

Opakowanie: Hangtag 

5017436, niebieska 

5017437, czerwona 5017438, pomarańczowa 5017440, turkusowa 5016077, czarna 

5017439, zielona 
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Butelka z wyciskaczem, niebieska  

AS Plastik. Wspaniała dla miłośników 

smakowej wody ze świeżymi owocami. 

Doskonały pomysł na upominek. 

Art.Nr: 5016671  

Wymiary: 65 cl, H 245 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 

Butelka z wyciskaczem, zielona  

AS Plastik. Wspaniała dla miłośników 

smakowej wody ze świeżymi owocami. 

Doskonały pomysł na upominek.  

Art.Nr: 5016672  

Wymiary: 65 cl, H 245 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 
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8 szklanek dziennie!

Fresh bidon na wodę z pojemnikiem na owoce

Plastik Tritan. Woda ze świeżymi owocami? W drodze 

do pracy? Na piknik w gorący dzień? Teraz dla wszystkich 

miłośników wody o naturalnym, owocowym smaku, 

Sagaform wychodzi naprzeciw z produktem, który ułatwia 

przygotowanie takiego trunku i cieszenie się nim. Bidon wy-

konany z plastiku Tritan, co oznacza, że jest wolny od BPA. 

Wymiary: 80 cl, H 280 mm  

Opakowanie: Hangtag

5017479, różowy

5017478, zielony

5016709, transparentny
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zimno, zimniej, lodowato!

Utrzymujący chłód bidon  

AS Plastik. Bidon na wodę na gorące dni lub intensywne treningi. 

Wkład chłodzący trzymaj w zamrażarce. Przed treningiem włóż 

do bidonu i nalej wody. Będzie chłodna bardzo długo!  

Wymiary: 52 cl  

Opakowanie: Hangtag 

5016708, transparentny 5016512, różowy 5016295, zielony 5016294, niebieski 



OUTDOOR 
EATING

96 97

Fresh kubek na smoothie  

Polistyren / Plastik PP / Sylikon. Poręczny kubek na smoothie uła-

twia wyjście ze smacznym napojem poza dom, np. do szkoły, pracy 

czy na spacer. Wbudowana słomka. Łatwo się czyści. Bez BPA.

Wymiary: 450 ml  

Opakowanie:  Zbiorcze 

5017476, transparentny 5016654, niebieski 5016655, zielony 5016653, różowy



5017453, turkusowy 5017454, biały 5017122, różowy5016712, czarny5016699, zielony

98

Fresh kubeczek na jogurt, personalizowany   

Plastik AS/PP. Podwójne ścianki umożliwiają umieszcze-

nie papierowego elementu dekoracyjnego. Doskonały 

pomysł na upominek dla miłośników zdrowego żywienia.

Art.Nr: 5017296  

Wymiary: 30 cl Ø 88 H 150 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 

Fresh kubeczek na jogurt

Polistyren / Plastik. W pokrywce pojemnik. Sprytny 

sposób, aby zabrać ulubione płatki, musli lub 

inne smakołyki ze sobą - do pracy czy na posiłek 

na świeżym powietrzu. Dzięki dwóm osobnym prze-

strzeniom, jedzenie będzie doskonałe do konsumpcji 

w momencie, w którym będziesz tego chciał!  

Wymiary: 30/7 cl Ø 88 H 150 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze

TWÓJ OBRA-
ZEK W TWOIM 
ŚNIADANIU!
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To Go Salad pojemnik, różowy  

PP Plastik. Przy szybkim trybie życia, czasem nie ma czasu 

na zdrowe odżywianie. Sprytny pojemnik z miejscem na dip  

i przytwierdzonym widelcem sprawi, że sałatka do pracy 

będzie Twoim nowym, ulubionym drugim śniadaniem.  

Art.Nr: 5017460  

Wymiary: H 190 mm, 800 ml  

Opakowanie: Giftbox 

To Go Salad pojemnik, zielony  

PP Plastik. Przy szybkim trybie życia, czasem nie ma czasu 

na zdrowe odżywianie. Sprytny pojemnik z miejscem na dip  

i przytwierdzonym widelcem sprawi, że sałatka do pracy 

będzie Twoim nowym, ulubionym drugim śniadaniem. .  

Art.Nr: 5017461  

Wymiary: H 190 mm, 800 ml  

Opakowanie: Giftbox 

To Go Salad pojemnik, czarny  

PP Plastik. Przy szybkim trybie życia, czasem 

nie ma czasu na zdrowe odżywianie. Sprytny 

pojemnik z miejscem na dip i przytwierdzonym 

widelcem sprawi, że sałatka do pracy będzie 

Twoim nowym, ulubionym drugim śniadaniem!  

Art.Nr: 5017658  

Wymiary: H 190 mm 800 ml  

Opakowanie: Giftbox 
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BBQ żyłki do szaszłyków, 2-pak 

Stal nierdzewna.      

Art.Nr: 5017143  

Wymiary: 735 x 50 x 4 mm  

Opakowanie: Giftbox 

BBQ szczypce do warzyw, 2-pak

Stal nierdzewna.      

Art.Nr: 5017140  

Wymiary: L 160 mm  

Opakowanie: Card 

BBQ kosz do grillowania warzyw 

Stal pokryta powłoką nieprzywierającą.   

Art.Nr: 5017164  

Wymiary: 530 x 200 x 90 mm  

Opakowanie: Giftbox 
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BBQ Mata  

Włókno szklane.   

Art.Nr: 5017429  

Wymiary: 360 x 420 mm  

Opakowanie: Giftbox 
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Zestaw noży do steaków, 4-pak  

Ostrze ze stali nierdzewnej, uchwyt 

z drewna akacjowego.  

Art.Nr: 5017420  

Wymiary: L 245 mm  

Opakowanie: Windowbox 

Widelec do kiełbasek  

Stal nierdzewna/drewno akacjowe. Ten poręczny 

teleskopowy widelec (po rozłożeniu aż 58 cm) 

doskonale sprawdzi się na grillu czy pikniku. 

Wykonany ze stali nierdzewnej, z nienagrze-

wającą się rączką z drewna akacji, stanie 

się nieodłącznym elementem Waszych wypadów 

za miasto i wieczorów przy grillu z przyjaciółmi.  

Art.Nr: 5017418  

Wymiary: 180 mm / 700 mm  

Opakowanie: Giftbox 

BBQ zestaw przyborów, 3 szt  

Stal nierdzewna/drewno akacjowe. Stylowy, trzyczęścio-

wy zestaw o wielu funkcjach. Łopatka, szczypce, widelec 

z ostrzem i otwieraczem do butelek wykonane ze stali 

nierdzewnej z uchwytami z drewna akacjowego.  

Art.Nr: 5017471  

Wymiary: L 440 mm  

Opakowanie: Giftbox 
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potrzebny przy 
grillu

BBQ zestaw przyborów 4 szt.

Stal nierdzewna. PP Plastik. Grillowy niezbędnik - przybory, które 

można myć w zmywarce zdobędą Wasze serca. Świetny upomi-

nek dla miłośników jedzenia na świeżym powietrzu. W zestawie 

łopatka, szczypce, widelec i szczotka do czyszczenia.

Art.Nr: 5017415  

Wymiary: 430 x 90 x 25 mm  

Opakowanie: Giftbox 

BBQ zestaw do marynowania 

Stal nierdzewna. Sylikonowy pędzel.   

Art.Nr: 5017426  

Wymiary: 240 x 50 x 105 mm  

Opakowanie: Giftbox 

BBQ wielofunkcyjne narzędzie 5 w 1  

Stal nierdzewna/sylikon. Jedno narzędzie skrywa 

w sobie: łopatkę, widelec, pędzel do marynaty, nóż 

i otwieracz do butelek. Niezbędnik grillowego mistrza!   

Art.Nr: 5017148  

Wymiary: 290 mm/515 mm  

Opakowanie: Giftbox 
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BBQ przyrząd do marynowania 

Stal nierdzewna/sylikon. Soczyste, do-

brze wypieczone mięso? Nic prostszego! 

Ze strzykawką do marynaty z łatwością 

sprawisz, że danie będzie soczyste, 

a goście zachwyceni. Sprawdzi się do 

pieczenia indyka, kaczki, kurczaka, pie-

czeni rzymskiej oraz wielu innych dań.

Art.Nr: 5016423  

Wymiary: L 26 cm W 8 cm H 4,5 cm  

Opakowanie: Giftbox 

BBQ zestaw sztućców

Stal nierdzewna, uchwyty z tworzywa. 

Praktyczny upominek. Niezastąpione 

do steków i potraw z grilla.  

Art.Nr: 5016468  

Wymiary: L 220 mm  

Opakowanie: Giftbox 

BBQ sylikonowany pędzel, czarny  

Sylikon elastyczny. Giętki, umożliwia 

dotarcie w każde miejsce bez ryzyka 

oparzenia się. Praktyczny upominek.  

Art.Nr: 5017145  

Wymiary: 385 x 50 mm  

Opakowanie: Giftbox 
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klasyk

Prasa do hamburgerów  

Plastik. Równe i ładne burgery na grillu - nic prostszego. 

Z plastikową prasą, robienie tych smacznych dań będzie 

dużo prostsze! To uproszczony model naszego metalowego 

bestsellera.  

Art.Nr: 5017428  

Wymiary: Ø 120 H 80 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Prasa do hamburgerów  

Aluminium/plastik. Bez hamburgerów ciężko 

wyobrazić sobie posiłek na zewnątrz. Równe i ładne 

burgery na grillu - nic prostszego. Z aluminiową 

prasą, robienie tych smacznych dań będzie jeszcze 

łatwiejsze!  

Art.Nr: 5015152  

Wymiary: Ø 115 mm  

Opakowanie: Giftbox 

BBQ rękawica  

Bawełna/sylikon. Ten sprytny przedmiot 

ochroni przed oparzeniem palców czy całej 

dłoni w czasie grillowania. Dzięki sylikono-

wym dodatkom rękawica zapewnia dobry 

uchwyt i ochronę termiczną. Doskonały 

upominek dla fanów grillowania.  

Art.Nr: 5017414  

Wymiary: L 330 mm  

Opakowanie: Hangtag 

Uchwyty do kukurydzy 

w kolbach, 16 szt  

Stal nierdzewna/Plastik PP. Prak-

tyczne i ułatwiające konsumpcję.   

Art.Nr: 5017422  

Opakowanie: Windowbox 
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superupominek

Widelec do pieczenia kiełbasek, czarny  

Stal nierdzewna/sylikon. Ten poręczny teleskopowy widelec (po 

rozłożeniu aż 58 cm) doskonale sprawdzi się na grillu czy pik-

niku. Wykonany ze stali nierdzewnej, z sylikonową, nienagrze-

wającą się rączką, stanie się nieodłącznym elementem Waszych 

wypadów za miasto i wieczorów przy grillu z przyjaciółmi..  

Art.Nr: 5017408  

Wymiary: 250 / 580 mm  

Opakowanie: Display 

Widelec do pieczenia kiełbasek, czerwony  

Stal nierdzewna/sylikon. Ten poręczny teleskopowy widelec (po 

rozłożeniu aż 58 cm) doskonale sprawdzi się na grillu czy pik-

niku. Wykonany ze stali nierdzewnej, z sylikonową, nienagrze-

wającą się rączką, stanie się nieodłącznym elementem Waszych 

wypadów za miasto i wieczorów przy grillu z przyjaciółmi..  

Art.Nr: 5017407  

Wymiary: 250 / 580 mm  

Opakowanie: Display 
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Forest zestaw grzybiarza 

Drewno/stal nierdzewna/nylon. Torba na grzyby z 4 komorami  

i kozik do grzybów. Dostarczane w nylonowym pokrowcu. Cieka-

wy pomysł na upominek dla wszystkich miłośników aktywności 

na świeżym powietrzu.   

Art.Nr: 5015624  

Wymiary: 350 x 200 x 250 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Kozik do grzybów w pokrowcu 

Drewno/stal nierdzewna/nylon. Las na Ciebie czeka. 

Praktyczny i stylowy nożyk do grzybów z pędzelkiem, 

dostarczany w praktycznym pokrowcu, z pewnością 

stanie sie nieodłącznym partnerem wypraw do lasu.   

Art.Nr: 5002417  

Wymiary: 140 mm  

Opakowanie: Giftbox 

Koc piknikowy  

Wierzch z imitacji wełny Sherpa 

(włókno poliestrowe), spód impregno-

wany przed wodą i chłodem. Składa-

ny, uchwyt ułatwia przenoszenie.  

Art.Nr: 5017638  

Wymiary: 150 x 50 cm  

Opakowanie: Hangtag
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dodaj
swoje logo

Termos

Stal nierdzewna. Gumowane zewnętrze. Przy-

datny i stylowy. Utrzyma ciepło napoju przez 

dłuższy czas. Gumowane ścianki ułatwiają 

jego trzymanie i otwieranie.  

Wymiary: 75 cl H 270 mm  

Opakowanie: Giftbox 

5017627, niebieski5017625, czarny5017626, czerwony
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Stalowy kubek  

Stal nierdzewna/plastik. Podwójne ścianki, plastikowa rączka. 

Niezastąpiony podczas pikników czy innych aktywności na 

świeżym powietrzu.  

Art.Nr: 5017644  

Wymiary: 22 cl H 80 mm  

Opakowanie:  Zbiorcze 
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wybierz 
ulubiony 
kolor

Mata do siedzenia

Impregnowana przed wodą. Składana. 

Sprytny gadżet, łatwy w rozkładaniu i skła-

daniu, który zmieści się do każdej torby.  

Wymiary: 380 x 270 mm  

Opakowanie: Hangtag

5017635, pomarańczowa 5017633, zielona

5017632, niebieska

5017631, czarna

5017634, czerwona
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Mała apteczka, czerwona  

Zawiera plastry, nożyczki, antyseptyczne chusteczki, bandaż 

z gazy, sterylne opatrunki. Apteczka zawierająca wszystko, 

czego potrzeba w tym nożyczki i pęsetę. Wszystko zapakowane 

w praktycznym woreczku, który łatwo zabrać ze sobą wszędzie. 

Art.Nr: 5017639  

Wymiary: 110 x 170 x 20 mm  

Opakowanie: Hangtag 

Mała apteczka, czarna   

Zawiera plastry, bandaż z gazy, taśmy samoprzylepne, 

elastyczny  bandaż, antyseptyczne chusteczki, jałowe opatrunki, 

nożyczki,  pęsetę, maskę do RKO i gumowe rękawiczki. Apteczka 

na tyle  kompaktowa, że warto ją mieć zawsze przy sobie - 

w drodze do  pracy, podczas pikniku, rejsu lub wyprawy na ryby.     

Art.Nr: 5017642  

Wymiary: 130 x 85 x 70 mm  

Opakowanie: Hangtag 


