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WSZYSTKIE  

PAMIĘCI USB  

OBJĘTE SĄ  

5 LETNIĄ  
GWARANCJĄ

Wszystkie pamięci USB są produkowane zgodnie z normami zharmonizowanymi Unii Europejskiej i posiadają znak CE  
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PAMIĘCI USB / CENNIK

CENA NETTO:

Przenośna pamięć USB o pojemności 8 GB wykonana z metalu w formie 

breloka. Pamięć HAGIS posiada ciekawy mechanizm wykręcający 

pozwalający na całkowite schowanie chipu USB wewnątrz obudowy. 

Znakowanie możliwe na dwóch stronach metalowego zamknięcia. 

Standard USB: 2.0; szybkość zapisu: 5 MB/s; szybkość odczytu: 17 MB/s. 

Pamięć USB objęta jest 5 letnią gwarancją producenta oraz posiada 

certyfikat CE.

wielkość: 47 x 28 x 7 mm 

materiał: metal, tworzywo 

znakowanie: grawerowanie GS (20 x 25 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

Pamięć USB HAGIS 8 GB

44085

DOSTĘPNE KOLORY

DOSTĘPNE KOLORY

new

new

INDEX:

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

CENA NETTO:

Nieduża, wykonana z metalu oraz tworzywa sztucznego, przenośna 

pamięć USB o pojemności 32 GB. Znakowanie możliwe na dwóch stronach 

metalowego zamknięcia. Standard USB: 2.0; szybkość zapisu: 4,5 MB/s; 

szybkość odczytu: 12 MB/s. Pamięć USB objęta jest 5 letnią gwarancją 

producenta oraz posiada certyfikat CE. 

wielkość: 58 x 19 x 10 mm

materiał: metal, tworzywo 

znakowanie: grawerowanie GS (25 x 13 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

Pamięć TWISTER 32 GB

44015
newINDEX:

44084
wielkość: 54 x 16 x 7 mm

materiał: metal

znakowanie: grawerowanie GS (11 x 25 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

Pamięć USB ALLU 8GB

Wykonana z chromowanego metalu, przenośna pamięć usb o pojemności 

16 GB, idelanie nadaje się upominek reklamowy. Na pamięci wykonujemy 

znakowanie metodą graweru. Standard usb: 2.0; szybkość zapisu: 5 MB/s; 

szybkość odczytu: 18 MB/s. Pamięć USB objęta jest 5 letnią gwarancją 

producenta oraz posiada certyfikat CE.

INDEX:

CENA NETTO:

puszka mała (44505)  -  
puszka duża (44508)  - 

pudełko białe (44501)  -

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

DOSTĘPNE KOLORY

puszka mała (44505)  -  
puszka duża (44508)  -  

pudełko białe (44501)  - 
ramka na produkty (44511)  - 

smycz (44001)  -

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

02 03

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

ZNAKOWANIE 
(cena netto)
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22,54 pln

4,15 pln
3,89 pln
0,85 pln

0,52 pln
13,00 pln

29,13 pln

0,52 pln
13,00 pln

32,38 pln

4,15 pln
3,89 pln
0,85 pln
6,24 pln
0,25 pln

0,52 pln
13,00 pln



PAMIĘCI USB / CENNIK

puszka mała (44505)  -  
puszka duża (44508)  - 

pudełko białe (44501)  - 
ramka na produkty (44511)  - 

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

CENA NETTO: Ekologiczny materiał, uniwersalny, klasyczny kształt oraz duża powierzchnia do 

grawerowania to cechy wyróżniające ją spośród innych pamięci dostępnych na 

rynku. Standard USB 2.0. Prędkość odczytu 12mb/s, zapisu - 3.5MB/s. Pamięć 

USB objęta jest 5 letnią gwarancją producenta oraz posiada certyfikat CE.

wielkość: 63 x 22 x 12 mm

materiał: bambus

znakowanie: grawerowanie  

MD (17 x 50 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

Pamięć USB bambusowa 16GB

44072
INDEX:

INDEX:

wielkość: 75 x 20 x 7 mm

materiał:  tworzywo

znakowanie: tampodruk N2 

(12 x 40 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

Przenośna pamięć USB wykonana z tworzywa o pojemności 16GB.  

Standard USB 2.0, szybkość zapisu: 4mb/s,odczytu: 12mb/s. 

Pamięć USB 16GB

44080

pudełko białe (44502)  -    
puszka duża (44508)  - 

smycz (44001)  - 
ramka na produkty (44511)  - 

DOSTĘPNE KOLORY

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

02 03 0401

CENA NETTO:

new

new

25,53 pln

4,15 pln
3,89 pln
0,85 pln
6,24 pln

0,52 pln
13,00 pln

23,70 pln

0,85 pln
3,89 pln
0,25 pln
6,24 pln



PAMIĘCI USB / CENNIK

CENA NETTO: Przenośnia pamięć usb o pojemności 16 GB, wykonana jest ze 

szczotkowanego metalu. Duże pole do znakowania grawerem sprawia, 

że znakomicie sprawdza się jako gadżet reklamowy. Standard usb: 2.0; 

szybkość zapisu: 7,5 MB/s; szybkość odczytu: 20 MB/s. Pamięć USB 

objęta jest 5 letnią gwarancją producent oraz posiada certyfikat CE.

wielkość: 59 x 18 x 9 mm 

materiał: metal 

znakowanie: grawerowanie GS (15 x 35 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

Pamięć USB VENEZIA 16 GB

44034

DOSTĘPNE KOLORY

new

new

INDEX:

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

CENA NETTO:

U-Disc o pojemności 16 GB z dodatkową wtyczką micro USB. Po podłączeniu 

pamięci do kompatybilnego urządzenia (telefonu lub tabletu z funkcją OTG 

oraz gniazdem micro USB) możliwy jest transfer dowolnych plików z telefonu 

na U-Disc i vice versa. Obie wtyczki (USB i micro USB) pracują w standardzie 

Plug and Play, w technologii USB 2.0. Logo wygrawerujemy na metalowej 

powierzchni. Standard usb: 2.0. Szybkość zapisu: 7,5 MB/s; szybkość odczytu: 

22 MB/s. Pamięć USB objęta jest 5 letnią gwarancją producenta.

wielkość: 72 x 19 x 10 mm

materiał: metal, tworzywo 

znakowanie: grawerowanie GS (13 x 25 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

U-disc TWISTER 16 GB

44202
newINDEX:

44027
wielkość: 54 x 16 x 7 mm

materiał: metal

znakowanie: grawerowanie GS (11 x 25 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

Pamięć USB VERONA 16GB

Wykonana z chromowanego metalu, przenośna pamięć usb o pojemności 

16 GB, idelanie nadaje się upominek reklamowy. Na pamięci wykonujemy 

znakowanie metodą graweru. Standard usb: 2.0; szybkość zapisu: 5 MB/s; 

szybkość odczytu: 18 MB/s. Pamięć USB objęta jest 5 letnią gwarancją 

producenta oraz posiada certyfikat CE.

INDEX:

CENA NETTO:

02 03

puszka mała (44505)  -  
puszka duża (44508)  - 

pudełko białe (44501)  -

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

pudełko białe (44502)  -    
puszka mala (44505)  - 
puszka duża (44008)  -

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

27,85 pln

4,15 pln
3,89 pln
0,85 pln

0,52 pln
13,00 pln

25,53 pln

0,85 pln
4,15 pln
3,89 pln

0,52 pln
13,00 pln

25,30 pln

0,52 pln
13,00 pln



PAMIĘCI USB / CENNIK

CENA NETTO:
Wykonana z metalu oraz tworzywa sztucznego przenośna pamięć 

USB o pojemności 16 GB. Ciekawy mechanizm wysuwania pozwala na 

całkowite schowanie się chipu USB wewnątrz obudowy zapewniając jego 

ochronę przed zniszczeniem. Znakowanie możliwe na dwóch stronach 

metalowego zamknięcia. Standard usb: 2.0;  

szybkość zapisu: 7 MB/s; szybkość odczytu: 19 MB/s. 

wielkość: 48 x 20 x 10 mm 

materiał: metal, tworzywo 

znakowanie: grawerowanie GS (15 x 17 mm) 

(przód), GS (15 x 30 mm) (tył)

opakowanie: woreczek foliowy

Pamięć USB TWIL 16 GB

44083

DOSTĘPNE KOLORY

new

new

INDEX:

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

CENA NETTO:

Wykonane z metalu pióro kulkowe RECALL wyposażone zostało w przenośnią 

pamięć USB o pojemności 16 GB umieszczona w klipie zatyczki.  

Standard USB: 2.0; szybkość zapisu: 7 MB/s; szybkość odczytu:  19 MB/s.

wielkość: 136 x 11 mm

materiał: metal, tworzywo 

znakowanie: grawerowanie GS (6 x 80 mm),  

tampodruk N2 (9 x 35 mm) (klip) 

opakowanie: woreczek foliowy

Pióro kulkowe z pamięcią USB RECALL 16 GB

44303
newINDEX:

44024
pudełko białe (44503)  - 

pudełko (44003)  - 
puszka duża (44510)  - 

wielkość: 83 x 52 x 3 mm

materiał: tworzywo

znakowanie: tampodruk N2 

(40 x 40 mm), nadruk UVP (53 x 82 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

Pamięć USB KARTA 16GB

Przenośna pamięć USB o pojemności 16 GB wykonana z tworzywa sztucznego. 

Kształt karty kredytowej daje dużą powierzchnię nadruku oraz zapewnia 

łatwe przechowywanie, także w portfelu. Standard usb: 2.0; szybkość zapisu: 

4 MB/s; szybkość odczytu: 15 MB/s Pamięć USB objęta jest 5 letnią gwarancją 

producenta oraz posiada certyfikat CE.

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

INDEX:

CENA NETTO:

02 03 04

13

01

23,30 pln

0,51 pln
1,69 pln
3,89 pln

24,89 pln

30,15 pln

0,52 pln
13,00 pln



07

13

13

12

puszka mała (44504)  - 
ramka na produkty (44511)  - 

puszka mała (44505)  -  
puszka duża (44508)  - 

pudełko białe (44501)  - 
ramka na produkty (44511)  - 

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

PAMIĘCI USB / CENNIK

CENA NETTO:

CENA NETTO:

CENA NETTO:

Pamięć USB SLAP to gadżet idealny dla ludzi którzy cenne dane chcą mieć zawsze 

przy sobie. Wystarczy zatrzasnąć opaskę na ręce lub przypiąć np. do plecaka 

aby zabezbieczyć pamięć podczas podróży czy aktywności fizycznej. Pamięć jest 

wykończona modną silikonową powłoką. Standard USB: 2.0; szybkość zapisu: 4,0

MB/s; szybkość odczytu: 12,0 MB/.

FLIP to doskonale zaprojektowana pamięć USB z ciekawym, 

dwukolorowym designem. Oprócz walorów wizualnych, pendrive 

posiada innowacyjny, przekręcany mechanizm do wysuwania złącza USB. 

Standard USB 2.0, szybkość zapisu: 8 MB/s; szybkość odczytu: 16 MB/s.

Pamięć USB SLEEK to pamięć wykonana z metalu wykończona eleganckim 

paskiem z ekoskóry. Standard USB 2.0, szybkość zapisu: 6 MB/s; szybkość 

odczytu: 14 MB/s. 

wielkość: 248 x 22 x 4 mm

materiał: silikon, tworzywo

znakowanie: grawerowanie

GD (15 x 60 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

wielkość: 63 x 22 x 11 mm

materiał: tworzywo

znakowanie: tampodruk N2,  

nadruk bezpośredni UV2

opakowanie: woreczek foliowy

wielkość: 58 x 27 x 13 mm

materiał: ekoskóra, metal

znakowanie: grawerowanie GS (20 x 25 mm),  

MD (15 x 35 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

Pamięć USB SLAP 8 GB

Pamięć USB FLIP 8 GB

Pamięć USB SLEEK 16 GB

44038

44082

44053

0201

DOSTĘPNE KOLORY

DOSTĘPNE KOLORY

08

08 10

21

INDEX:

INDEX:

INDEX:

24,51 pln

0,52 pln
13,00 pln

22,40 pln

4,15 pln
3,89 pln
0,85 pln
6,24 pln

27,33 pln

3,37 pln
6,24 pln

0,52 pln
13,00 pln



PAMIĘCI USB / CENNIK

DOSTĘPNE KOLORY

DOSTĘPNE KOLORY

DOSTĘPNE KOLORY

puszka mała (44505)  -  
puszka duża (44508)  -  

pudełko białe (44501)  - 
ramka na produkty (44511)  - 

smycz (44001)  -

puszka mała (44505)  -  
puszka duża (44508)  -  

pudełko białe (44501)  - 
ramka na produkty (44511)  - 

smycz (44001)  -

puszka mała (44505)  -  
puszka duża (44508)  -  

pudełko białe (44501)  - 
ramka na produkty (44511)  - 

smycz (44001)  -

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

Nieduża, wykonana z metalu oraz tworzywa sztucznego, przenośna  

pamięć usb o pojemności 4 GB. Znakowanie możliwe na dwóch stronach 

metalowego zamknięcia. Standard usb: 2.0; szybkość zapisu: 6,0 MB/s; 

szybkość odczytu: 13,0 MB/s

Nieduża, wykonana z metalu oraz tworzywa sztucznego, przenośna  

pamięć usb o pojemności 8 GB. Znakowanie możliwe na dwóch stronach 

metalowego zamknięcia. Standard usb: 2.0; szybkość zapisu: 6,0 MB/s; 

szybkość odczytu: 14,0 MB/s

Nieduża, wykonana z metalu oraz tworzywa sztucznego, przenośna  

pamięć usb o pojemności 16 GB. Znakowanie możliwe na dwóch stronach 

metalowego zamknięcia. Standard usb: 2.0; szybkość zapisu: 4,5 MB/s; 

szybkość odczytu: 12,0 MB/s

wielkość: 58 x 19 x 10 mm

materiał:  tworzywo, metal

znakowanie: grawerowanie  

GS (13 x 25 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

wielkość: 58 x 19 x 10 mm

materiał:  tworzywo, metal

znakowanie: grawerowanie  

GS (13 x 25 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

wielkość: 58 x 19 x 10 mm

materiał:  tworzywo, metal

znakowanie: grawerowanie  

GS (13 x 25 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

44012

44010

44011

Pamięć USB TWISTER 16GB

Pamięć USB TWISTER 4 GB

Pamięć USB TWISTER 8 GB
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INDEX:

INDEX:

INDEX:

CENA NETTO:

CENA NETTO:

CENA NETTO:

17,55 pln

4,15 pln
3,89 pln
0,85 pln
6,24 pln
0,25 pln

0,52 pln
13,00 pln

20,44 pln

4,15 pln
3,89 pln
0,85 pln
6,24 pln
0,25 pln

0,52 pln
13,00 pln

21,72 pln

4,15 pln
3,89 pln
0,85 pln
6,24 pln
0,25 pln

0,52 pln
13,00 pln



PAMIĘCI USB / CENNIK

DOSTĘPNE KOLORY

puszka mała (44505)  -  
puszka duża (44508)  -  

pudełko białe (44501)  - 
ramka na produkty (44511)  - 

smycz (44001)  -

puszka mała (44505)  -  
puszka duża (44508)  -  

pudełko białe (44501)  - 
ramka na produkty (44511)  - 

smycz (44001)  -

puszka mała (44505)  -  
puszka duża (44508)  -  

pudełko białe (44501)  - 
ramka na produkty (44511)  - 

smycz (44001)  -

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

Nieduża, wykonana z metalu oraz tworzywa sztucznego, przenośna 

pamięć USB o pojemności 16 GB. Znakowanie możliwe na dwóch stronach 

metalowego zamknięcia. Standard USB: 3.0; prędkość zapisu: 20 MB/s; 

prędkość odczytu: 40 MB/s. 

Znakowanie możliwe na dwóch stronach metalowego zamknięcia  

Standard usb: 2.0; szybkość zapisu: 4 MB/s; szybkość odczytu: 12 MB/s 

(Uwaga: ze względu na wykonanie produktu z naturalnego drewna kolor  

może mieć rożne odcienie w ramach jednaj partii)

Znakowanie możliwe na dwóch stronach metalowego zamknięcia  

Standard usb: 2.0; szybkość zapisu: 4 MB/s; szybkość odczytu: 12 MB/s 

(Uwaga: ze względu na wykonanie produktu z naturalnego drewna kolor  

może mieć rożne odcienie w ramach jednaj partii)

wielkość: 57 x 19 x 10 mm

materiał:  tworzywo, metal

znakowanie: grawerowanie  

GS (13 x 25 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

wielkość: 59 x 20 x 11 mm

materiał:  tworzywo, metal

znakowanie: grawerowanie  

GS (13 x 25 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

wielkość: 59 x 20 x 11 mm

materiał:  tworzywo, metal

znakowanie: grawerowanie  

GS (13 x 25 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

44112

44013

44014

Pamięć USB TWISTER 3.0 16GB

Pamięć USB TWISTER 8GB

Pamięć USB TWISTER 8GB

DREWNO JASNE

DREWNO JASNE

02 03

INDEX:

INDEX:

INDEX:

CENA NETTO:

CENA NETTO:

CENA NETTO:

27,78 pln

4,15 pln
3,89 pln
0,85 pln
6,24 pln
0,25 pln

0,52 pln
13,00 pln

22,78 pln

4,15 pln
3,89 pln
0,85 pln
6,24 pln
0,25 pln

0,52 pln
13,00 pln

22,78 pln

4,15 pln
3,89 pln
0,85 pln
6,24 pln
0,25 pln

0,52 pln

13,00 pln



PAMIĘCI USB / CENNIK

44021

44022

44023

INDEX:

INDEX:

pudełko plastikowe (44003)  - 
pudełko białe (44503)  - 

puszka duża (44508)  - 
smycz (44001)  - 

smycz (44001)  -

smycz (44001)  -

wielkość: 83 x 52 x 2 mm

materiał: tworzywo

znakowanie: tampodruk N2 

(40 x 40 mm), nadruk UVP (53 x 82 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

wielkość: 60 x 30 x 3 mm

materiał: tworzywo

znakowanie: tampodruk N2 (20 x 15 mm), 

nadruk UVP (30 x 60 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

wielkość: śr. 43 mm x 3 mm

materiał: tworzywo

znakowanie: tampodruk N2 (25 x 23 mm), 

nadruk UVP (śr. 43 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

Pamięć USB KARTA 8GB

Pamięć USB KARTA MINI 8GB

Pamięć USB BADGE 8GB

Kształt karty kredytowej daje dużą powierzchnię nadruku oraz  

zapewnia łatwe przechowywanie, także w portfelu. Standard usb:  

2.0; szybkość zapisu: 8 MB/s; szybkość odczytu: 18 MB/s
Przykładowy nadruk UV

Przykładowy nadruk UV

Przykładowy nadruk UV

Przenośna pamięć USB o pojemności 8 GB wykonana z tworzywa sztucznego. 

Kształtem nawiązuje do popularnej karty USB, posiada jednak dodatkowy uchwyt 

do przymocowania smyczy a mniejsze wymiary pozwolą na jeszcze wygodniejsze 

przechowywanie. Prędkość zapisu: 4MB/s; prędkość odczytu: 22MB/s

Przenośna pamięć USB o pojemności 8 GB wykonana z tworzywa sztucznego. 

Możliwość przypięcia smyczy oraz okrągły kształt pozwalają na doskonałe 

zaprezentowanie logo firmy. Prędkość zapisu: 4,5MB/s; prędkość odczytu: 22MB/s.

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

INDEX:

CENA NETTO:

CENA NETTO:

CENA NETTO:

21,55 pln

1,69 pln
0,51 pln
3,89 pln
20,44 pln

22,93 pln

0,25 pln

22,93 pln

0,25 pln



PAMIĘCI USB / CENNIK

CENA NETTO:

wielkość: 75 x 20 x 7 mm

materiał:  tworzywo

znakowanie: tampodruk N2 

(12 x 40 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

Przenośna pamięć USB wykonana z tworzywa o pojemności 8GB.  

Standard USB 2.0, szybkość zapisu: 4mb/s,odczytu: 12mb/s. 

Pamięć USB 8GB

44081

Metalowy długopis o klasycznym kształcie wyposażony został w przenośnią pamięć 

USB o pojemności 8 GB ukrytą wewnątrz klipu długopisu. Długopis zakończony 

specjalną gumową końcówką touch pen do obsługi ekranów dotykowych.

wielkość: 148 x 11 mm

materiał: metal, tworzywo

znakowanie: grawerowanie 

GM (6 x 90 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

Długopis touch z pamięcią USB 8GB

Wykonany ze stali nierdzewnej gustowny długopis wyposażony został  

w przenośnią pamięć USB o pojemności 8 GB. Pamięć umieszczona została  

nad klipem długopisu. Standard usb: 2.0; szybkość zapisu: 4,0 MB/s;  

szybkość odczytu: 12,0 MB/

wielkość: 135 x 10 mm

materiał: metal

znakowanie: grawerowanie 

GM (5,6 x 55 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

Długopis z pamięcią USB 8GB

44301

44302
INDEX:

02

02

0301

00

pudełko białe (44502)  -    
puszka duża (44508)  - 

smycz (44001)  - 
ramka na produkty (44511)  - 

DOSTĘPNE KOLORY

DOSTĘPNE KOLORY

DOSTĘPNE KOLORY

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

02 03 0401

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

INDEX:

CENA NETTO:

CENA NETTO:

27,18 pln

0,52 pln
13,00 pln

30,21 pln

0,52 pln
13,00 pln

22,57 pln

0,85 pln
3,89 pln
0,25 pln
6,24 pln



PAMIĘCI USB / CENNIK

44037

44026

44036

INDEX:

INDEX:

puszka mała (44505)  -  
puszka duża (44508)  - 

pudełko białe (44501)  - 
ramka na produkty (44511)  - 

smycz (44001)  - 

puszka mała (44505)  -  
puszka duża (44508)  - 

pudełko białe (44501)  - 
ramka na produkty (44511)  - 

smycz (44001)  - 

puszka mała (44505)  -  
puszka duża (44508)  - 

pudełko białe (44501)  - 
ramka na produkty (44511)  - 

smycz (44001)  - 

wielkość: 45 x 18 x 8 mm

materiał: metal

znakowanie: grawerowanie  

GS (12 x 20 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

wielkość: 55 x 16 x 7 mm

materiał: metal

znakowanie: grawerowanie  

GS (11 x 25 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

wielkość: 59 x 19 x 9 mm

materiał: metal

znakowanie: grawerowanie  

GS (15 x 35 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

Pamięć USB SWIVEL 8GB

Pamięć USB 8GB

Pamięć USB 8GB

Obrotowy mechanizm zabezpiecza pamięć przed uszkodzeniami, a szczotkowany 

metal nadaje pamięci ciekawy wygląd. Standard USB: 2.0; szybkość zapisu: 6 MB/s; 

szybkość odczytu: 12 MB/s. Pamięć USB objęta jest 5 letnią gwarancją producenta 

oraz posiada certyfikat CE.

Wykonana z chromowanego metalu, przenośna pamięć usb o pojemności 8 GB, 

idelanie nadaje się upominek reklamowy. Standard usb: 2.0; szybkość zapisu:  

5 MB/s; szybkość odczytu: 18 MB/s. Pamięć USB objęta jest 5 letnią gwarancją 

producenta oraz posiada certyfikat CE.

Przenośnia pamięć usb o pojemności 8 GB, wykonana jest ze szczotkowanego metalu. 

Duże pole do znakowania grawerem sprawia, że znakomicie sprawdza się jako gadżet 

reklamowy. Standard usb: 2.0; szybkość zapisu: 5 MB/s; szybkość odczytu: 18 MB/s.

Pamięć USB objęta jest 5 letnią gwarancją producent oraz posiada certyfikat CE.

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

INDEX:

CENA NETTO:

CENA NETTO:

CENA NETTO:

NaN pln
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24,41 pln
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puszka mała (44505)  -  
puszka duża (44508)  - 

pudełko białe (44501)  - 
ramka na produkty (44511)  - 

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

PAMIĘCI USB / CENNIK

CENA NETTO:

CENA NETTO:

CENA NETTO:

Przenośna pamięć USB o pojemności 8 GB wykonana z metalu oraz ekoskóry. 

Logo wykonamy metodą graweru. Standard USB 2.0, szybkość zapisu:  

5 MB/s; szybkość odczytu: 14 MB/s. Pamięć USB objęta jest 5 letnią gwarancją 

producenta oraz posiada certyfikat CE.

Przenośna pamięć USB o pojemności 16 GB wykonana z metalu oraz ekoskóry. 

Logo wykonamy metodą graweru. Standard USB 2.0, szybkość zapisu:  

5 MB/s; szybkość odczytu: 14 MB/s. Pamięć USB objęta jest 5 letnią gwarancją 

producenta oraz posiada certyfikat CE.

Ekologiczny materiał, uniwersalny, klasyczny kształt oraz duża powierzchnia do 

grawerowania to cechy wyróżniające ją spośród innych pamięci dostępnych na 

rynku. Standard USB 2.0. Prędkość odczytu 12mb/s, zapisu - 3.5MB/s. Pamięć 

USB objęta jest 5 letnią gwarancją producenta oraz posiada certyfikat CE.

wielkość: 69 x 19 x 15 mm

materiał: ekoskóra, metal

znakowanie: grawerowanie GS (14 x 30 mm),  

tłoczenie T ( 10 x 40 mm), tampodruk  

N2 (10 x 40 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

wielkość: 69 x 19 x 15 mm

materiał: ekoskóra, metal

znakowanie: grawerowanie GS (14 x 30 mm),  

tłoczenie T ( 10 x 40 mm), tampodruk  

N2 (10 x 40 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

wielkość: 63 x 22 x 12 mm

materiał: bambus

znakowanie: grawerowanie  

MD (17 x 50 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

Pamięć USB w ekoskórze 8GB

Pamięć USB w ekoskórze 16GB

Pamięć USB bambusowa 8GB

44051

44052

44071

02

02

01

01

DOSTĘPNE KOLORY

DOSTĘPNE KOLORY

  puszka duża (44508)  - 
pudełko białe (44502)  - 

  puszka duża (44508)  - 
pudełko białe (44502)  - 

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

04

04

09

09

INDEX:

INDEX:

INDEX:
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PAMIĘCI USB / CENNIK

44201

44211
INDEX:

wielkość: 72 x 19 x 10 mm

materiał: tworzywo, metal

znakowanie: grawerowanie  

GS (13 x 25 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

wielkość: 70 x 17 x 8 mm

materiał: tworzywo, metal

znakowanie: grawerowanie  

GS (11 x 30 mm)

opakowanie: woreczek foliowy

U-disc TWISTER 8GB

U-disc 8GB

U-Disc o pojemności 8 GB z dodatkową wtyczką micro USB. Po podłączeniu pamięci 

do kompatybilnego urządzenia (telefonu lub tabletu z funkcją OTG oraz gniazdem 

micro USB) możliwy jest transfer dowolnych plików z telefonu na U-Disc i vice versa. 

Obie wtyczki (USB i micro USB) pracują w standardzie Plug and Play, w technologii 

USB 2.0. Standard usb: 2.0. Szybkość zapisu: 7 MB/s; szybkość odczytu: 15 MB/s. 

Nowy metalowy pendrive o pojemności 8 GB z obustronną wtyczką, który 

współpracuje ze smartfonami obsługującymi tryb hostu USB OTG. Obie wtyczki 

(USB i microUSB) pracują w standardzie Plug and Play, w technologii USB 2.0. 

Pamięć USB objęta jest 5 letnią gwarancją producenta.

DOSTĘPNE KOLORY

DOSTĘPNE KOLORY

02

02

03

00

puszka duża (44508)  - 
pudełko białe (44501)  - 

ramka na produkty (44511)  - 
smycz (44001)  - 

puszka duża (44508)  - 
pudełko białe (44501)  - 

ramka na produkty (44511)  - 
smycz (44001)  - 

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

PROPONOWANE AKCESORIA  
(cena netto)

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia   -

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

INDEX:

CENA NETTO:

CENA NETTO:
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PAMIĘCI USB - AKCESORIA / CENNIK

CENA NETTO:

CENA NETTO:

CENA NETTO: CENA NETTO:

CENA NETTO:

CENA NETTO:

Smycz do pamięci USB. 

Praktyczne pudełko, które pomieści 

i zabezpieczy przed uszkodzeniem 

USB KARAT 44021. Na pudełku 

umieścimy logo metodą tampodruku.

Kartonowe pudełko na pamięć USB,  

w środku posiada małą wytłoczkę. Pasuje 

do modeli: 44010, 44011, 44012, 44013, 

44014, 44025, 44026, 44112.

Tekturowe pudełko na pamięć USB,  

w środku znajduje się duża wytłoczka. 

Pasuje do modeli: 44035, 44036, 44050, 

44051, 44071, 44081, 44201, 44211.

Pudełko do pamięci usb z okienkiem  

bez plastikowej wytłoczki. 

Pasuje dla modeli: 44030, 44031.

Kartonowe opakowanie do pamięci 

KARTA  44021

wielkość: 400 x 7 mm

materiał: poliester

znakowanie: nie znakujemy

opakowanie: brak

wielkość: 104 x 73 x 6 mm

materiał: tworzywo

znakowanie: tampodruk  

N1 (50 x 50 mm)

opakowanie: brak

wielkość: 100 x 40 x 20mm

materiał: papier

znakowanie: nie znakujemy

opakowanie: brak

wielkość: 100 x 40 x 20mm

materiał: papier

znakowanie: nie znakujemy

opakowanie: brak

wielkość: 100 x 40 x 20mm

materiał: papier

znakowanie: nie znakujemy

opakowanie: brak

wielkość: 100 x 40 x 20mm

materiał: papier

znakowanie: tampodruk N1  

(40 x 40 mm)

opakowanie: brak

Smycz do pamięci USB

Pudełko do pamięci KARTA Pudełko do pamięci KARTA

Kartonik z małą wytłoczką Kartonik z dużą wytłoczką

Kartonik do pamięci bez wytłoczki

44001

44003

44501 44502

44002

44503

INDEX:

INDEX:

INDEX: INDEX:

INDEX:

INDEX:

0,25 pln 0,64 pln

1,69 pln 0,51 pln

0,85 pln 0,85 pln



PAMIĘCI USB - AKCESORIA / CENNIK

CENA NETTO:

CENA NETTO:

CENA NETTO:

CENA NETTO:

CENA NETTO: CENA NETTO:

Puszka stanowi idealne dopełnienie  

do pamięci USB. Wieko mocowane  

na zawiasach.

Puszka stanowi idealne dopełnienie 

do pamięci USB. Wieko mocowane na 

zawiasach. Pasuje do modeli: 44037.

Pasuje do modeli: 44010, 44011, 44012, 

44013, 44014, 44026, 44035, 44036, 

44071, 44112, 44211.

Puszka stanowi idealne dopełnienie 

do pamięci USB. Okienko pozwoli na 

doskonałą ekspozycje produktu w puszce.

Pasuje do modeli : 44010, 44011, 44012, 

44013, 44014, 44026, 44035, 44036, 

44050, 44051, 44052, 44071, 44081, 

44112, 44201, 44211.

Puszka stanowi idealne dopełnienie 

do pamięci USB. Okienko pozwoli na 

doskonałą ekspozycje produktu w puszce. 

Pasuje do modeli: 44037.

wielkość: 83 x 21 x 40 mm

materiał: metal

znakowanie: grawerowanie  

GD (20 x 50 mm)

opakowanie: woreczek  

foliowy

wielkość: 83 x 21 x 40 mm

materiał: metal

znakowanie: grawerowanie  

GD (20 x 50 mm)

opakowanie: woreczek  

foliowy

wielkość: 83 x 21 x 40 mm

materiał: metal

znakowanie: grawerowanie  

GD (20 x 50 mm)

opakowanie: woreczek  

foliowy

wielkość: 118 x 88 x 24 mm

materiał: metal

znakowanie: grawerowanie  

GD (20 x 50 mm)

opakowanie: woreczek  

foliowy

wielkość: 118 x 88 x 24 mm

materiał: metal

znakowanie: grawerowanie  

GD (20 x 50 mm)

opakowanie: woreczek  

foliowy

wielkość: 118 x 88 x 24 mm

materiał: metal

znakowanie: grawerowanie  

GD (20 x 50 mm)

opakowanie: woreczek  

foliowy

Puszka mała na pamięć USB

Puszka mała na pamięć USB

Puszka mała na pamięć USB

Puszka duża na pamięć USB

Puszka duża na pamięć USB Puszka duża na pamięć USB

44504

44506

44511

44507

44508 44509

INDEX:

INDEX:

INDEX:

INDEX:

INDEX: INDEX:
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CENA NETTO:

Dzięki zastosowaniu specjalnej folii produkt 

umieszczony w ramce DISPLAY uzyskuje  

niesamowity efekt. 

wielkość: 112 x 89 x 20 mm

materiał: tworzywo

znakowanie: tampodruk  
N2 (15 x 60 mm) 

opakowanie: woreczek  

foliowy

Ramka na produkty DISPLAY

44511

PAMIĘCI USB - AKCESORIA / CENNIK

CENA NETTO:
Puszka stanowi idealne dopełnienie 

do pamięci USB. Okienko pozwoli na 

doskonałą ekspozycje produktu w puszce. 

Pasuje do modeli: 44021.

wielkość: 118 x 88 x 24 mm

materiał: metal

znakowanie: grawerowanie  

GD (20 x 50 mm)

opakowanie: woreczek  

foliowy

Puszka duża na pamięć USB

44510

CENA NETTO: CENA NETTO:

Ramka na produkty DISPLAY RECTO 

to alternatywa dla dotychczasowych 

opakowań i sposobów ekspozycji 

produktów reklamowych. Dzięki 

zastosowaniu specjalnej folii produkt 

umieszczony w ramce DISPLAY RECTO 

uzyskuje niesamowity efekt. 

Ramka na produkty DISPLAY QUAD 

to alternatywa dla dotychczasowych 

opakowań i sposobów ekspozycji produktów 

reklamowych. Dzięki zastosowaniu 

specjalnej folii produkt umieszczony w ramce 

DISPLAY QUAD uzyskuje niesamowity 

efekt. 

wielkość: 230 x 90 x 20 mm 

materiał: tworzywo  

znakowanie: tampodruk  

N2 (6 x 60 mm) 

opakowanie: woreczek  

foliowy

wielkość: 200 x 180 x 20 mm 

materiał: tworzywo

znakowanie: tampodruk  

N2 (30 x 60 mm)  

opakowanie: woreczek  

foliowy

Ramka na produkty DISPLAY RECTO Ramka na produkty DISPLAY QUAD

44512 44513
INDEX: INDEX:new new

INDEX:INDEX:

3,89 pln 6,24 pln

17,42 pln 17,94 pln


