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Kontrola bezpieczeństwa 
Nie pozwól nieproszonym gościom zepsuć Twojej imprezy, oznakuj upoważnione osoby, wspieraj bezpieczeństwo 
i chroń swój wizerunek. 

Specyfikacja nadruku na opaskach

Wymagany format pliku: 
• Plik wektorowy w formacie: CDR (Corel Draw X4) PDF, EPS
   z czcionkami zamienionymi na krzywe .
• Monochromatyczna mapa bitowa w formacie PSD, TIFF, JPEG 
   w rozdzielczość min. 300 DPI

Standardowa technika druku nie pozwala na druk loga w rastrach, 
przejść tonalnych, odcieni szarości, niewyraźnych linii, wzorków i cieni. 

Jeśli  dostarczone logo jest niezgodne z wymogami technicznymi 
- naliczana jest dopłata za obróbkę logo wg cennika w dziale 
handlowym. 

Nie drukujemy
grafiki rozmytej

Nie drukujemy
grafiki z widocznymi

pixelami

Nie drukujemy
grafiki z faksów

Nie drukujemy
wzorków i podcieni

Drukujemy tylko czyste 
monochromatyczne grafiki i teksty

®Specyfikacja nadruku na opaskach SureImage

Wymagany format pliku: 
• Plik wektorowy w formacie: CDR (Corel Draw X4) lub PDF, EPS z czcionkami 
   zamienionymi na krzywe.
• Mapa bitowa: PSD, TIFF, JPEG w rozdzielczości minimum 300 dpi w przestrzeni 
   barwnej  CMYK.

Kolorystyka gotowych opasek może nieznacznie odbiegać od projektu widocznego
na ekranie monitora.

Ochrona przed fałszerstwem 
Wspieraj swoją ochronę poprzez wyprodukowanie unikalnych opasek wykonując druk farbą UV, seryjną numerację
lub kody kreskowe. 

Reklama dla twojej marki
Pozwól gościom pokazać się w opaskach z Twoim indywidualnym znakowaniem i promować Twoją imprezę nawet 
po jej zakończeniu! Twój dział marketingu będzie tym zachwycony! 

Maksymalizacja dochodów 
Używaj opasek jako  nośników reklamy poprzez drukowanie logotypów sponsorów.

Interaktywność 
Drukuj kody QR lub korzystaj z opasek RFID żeby łączyć się z portalami społecznościowymi.

Numeracja seryjna

5 powodów, dla których warto personalizować opaski:

Lepsza kontrola i większe bezpieczeństwo jest teraz możliwe dzięki 
numeracji seryjnej, którą możesz nanieść na swoje opaski. Numerację 
seryjną można wykonać na większości opasek vinylowych i plastikowych. 
Numery są drukowane w kolorze czarnym i umieszczane pionowo na
opasce. 
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Wstęp Dostęp • Weryfikacja wieku/kontrola sprzedaży 
alkoholu • Identyfikacja grup • Bilety zniżkowe • 
Wejściówki dla Vipów • Dostęp dla specjalnych gości • 
Identyfikacja obsługi • Przepustki dla ekip scenicznych • 
Konkursy, promocje, loterie, losowania kuponów • 
Reklama • Sponsoring • Loterie fantowe • 
Wypożycza ln ie  •  Podz ia ł  dz iec i / rodz i ce  •  
Rozgraniczenia wieku • Stopień umiejętności pływania 
• Ekspozycja wiadomości/logo • Świadomość marki • 
Przedsprzedaż biletów (imprezy sportowe i koncerty) • 
Wejściówki kilkudniowe • Szkolne wycieczki • Imprezy 
cateringowe • Oznaczenie gości hotelowych/oferta all 
inclusive

• 

®Jak używć opasek VipBAND?

Dyskoteki • Parki rozrywki • Wesołe miasteczka • Aqua Parki • Targi i 
festiwale • Parki rozrywki • Szkoły i uniwersytety • Bary, Nightcluby • 
Restauracje, puby • Koncerty • Imprezy promocyjne i areny • Wyścigi 
torowe i imprezy sportowe • Hotele, motele • Ośrodki wypoczynkowe, 
kurorty • Biura podróży • Pola campingowe i pola namiotowe • Obozy, 
wycieczki, kolonie • Kościoły i organizacje religijne • Organizacje Non-
profit • Przemysł promocyjny i reklamowy • Konferencje i szkolenia • Stacje 
telewizyjne i radiowe • Place zabaw • Centra widowiskowe • Fitness kluby 
• Amatorskie zawody sportowe • Muzea • Zoo • Bale noworoczne • 
Stadiony i audytoria • Sponsoring • Żłobki i przedszkola • Wyścigi 
rowerowe • Imprezy specjalne i gale • Wyciągi narciarskie • Lodowiska • 
Kluby bowlingowe • Pikniki • Sanatoria, Uzdrowiska • Kliniki zdrowia i 
urody • Centra odnowy biologicznej "SPA"
 

Kto używa opasek ®VipBAND?

Kategorie

Wesołe miasteczka

Kempingi

Działalność dobroczynna

Festiwale, koncerty

Hotele, kurorty

Dzieci

Wyścigi samochodowe

Kluby nocne

Wydarzenia sponsorowane

Zawody sportowe

Baseny

Opaski elastyczne 04
®Opaski Smart  Band RFID 05

Opaski z kodami 06
 ®Opaski Termiczne ScanBand 07

Opaski z Tyvek-u z kodami 07
®Opaski SureImage  z kodami 08

®System Selfit  08

Opaski Vinylowe z PCV 09-10
Opaski plastikowe holograficzne 11

Opaski plastikowe klasyczne 12
® Opaski plastikowe SureImage 13

®Opaski z Tyvek -u 14-15
Opaski Tekstylne 16-17

Opaski Safety Child 18 
Opaski Rollband 18

Opaski Velcro 18
Opaski Silikonowe 19
Świecące gadżety 20

Logofrotki 21
Smycze reklamowe 21

Artykuły festiwalowe 22-23
Numery startowe 24

Medale 24

Wybierz odpowiedni materiał, kolor i styl z niekończącymi 
się możliwościami dostosowywania do Twoich potrzeb. 

Pomożemy Ci zarządzać zaproszonymi gośćmi, ochronimy 
przed nieuprawnionym dostępem do organizowanego 
przez Ciebie wydarzenia, jednocześnie reklamując Twoją 
markę.

Otrzymasz poradę od profesjonalistów marki VIPBAND. 
Wieloletnie doświadczenie specjalistów w obsłudze 
Klienta i sprzedaży, pozwoli uczynić co w naszej mocy, 
aby spełnić Twoje oczekiwania.

Dokonaj wyboru z największego 

asortymentu opasek 

Spis treści



Opaski elastyczne RUBBER BAND

4

z nadrukiem
OPASKI

w 24 h

NADRUK
W PEŁNYM
KOLORZE

ZALETY

Nasze elastyczne opaski RUBBER BAND są bardzo popularne i często kolekcjonowane jako pamiątki. Doskonale utrwalą i podkreślą logo, 
markę lub wiadomość, którą chcesz przekazać. Wykorzystując innowacyjną technologię druku cyfrowego, nasze elastyczne bransoletki 
odzwierciedlają projekty z nieporównywalną ostrością i dokładnością.

Elastyczne opaski na rękę
Są one wielokrotnego użytku, mogą służyć jako reklama, element stroju, narzędzie 
do zbierania funduszy, sezonowe karnety lub jako element solidaryzowania się 
z innymi. Są wygodne, trwałe i dostępne w rozmiarach dla dorosłych, nastolatków 
i dzieci.

• Wyjątkowo wygodne - wykonane z poliestru, który rozciąga się do rozmiaru nadgarstka
• Dwustronne - możliwość nadruku w pełnym kolorze dwóch różnych projektów,
   niestandardowo drukowane zapewniają efektowną markę
• Wielorazowe - nadają się do wielokrotnego noszenia, a także w celu długotrwałego
   użytkowania

Szerokość: 10, 15, 20, 25 mm
Długość: 145, 165, 185 mm

100 szt. / opak.

Minimalne zamówienie 300 szt. jednego 
wzoru

Termin realizacji: ok. 3 tygodnie

Dodatkowe opcje:
• nadruk z obu stron
• kod QR dostępny na opasce 
   o szerokości 20 i 25 mm

NADRUK
WODOODPORNY

NAJLEPSZE
NA 1-DNIOWE
IMPREZY



®Opaski Smart Band RFID

®Opaski Smart Band RFID
Dla korzystających z technologii RFID (radio frequency identification) – nasze opaski Smart RFID umożliwiają przechowywanie i przesyłanie 
danych. Wyposażone są w specjalny chip RFID, który jest odczytywany przez czytniki RFID. Dostęp do informacji za pośrednictwem systemu 
RFID to niezrównane bezpieczeństwo, ochrona i pewność dla Twoich Gości. Są one idealne do punktów sprzedaży bezgotówkowych, pokoi 
hotelowych i zamków bez użycia klucza, programów lojalnościowych i programów VIP, kontrolują dostęp i bezpieczeństwo, zapobiegają 
fałszerstwom. 

®Smart Superband full colour

Szerokość 13 mm | 500 szt./opak. | Powierzchnia nadruku: 247 x 30 mm

Dostępne standardy RFID: 
Tag-it HF-I, Mifare Ultralight, Mifare 1K,
Mifare Mini, Alien 9662

Minimalne zamówienie: 3000 szt.
Czas realizacji 3-6 tygodni

®Smart Superband standard

500 szt./opak.

Pole nadruku: 
70 x 25 mm

Dostępne standardy RFID: 
Tag-it HF-I, Mifare Ultralight, Mifare 1K,
Mifare Mini

Czas realizacji ok. 3 tygodnie

®Smart Superband custom shape

500 szt./opak. | Powierzchnia nadruku: 70 x 25 mm

Dostępne standardy RFID: 
Tag-it HF-I, Mifare Ultralight, Mifare 1K,
Mifare Mini

Dowolny kształt poszerzonej części
Minimalne zamówienie: 5000 szt.
Czas realizacji 3-6 tygodni

11
biały

13
niebieski

14
żółty

16
czerwony

17
pomarań-

czowy

22
zielony

23
lawendowy

25
wiśniowy

29
pomarańczowy

fluo.

33
fioletowy

35
morski

37
rózowy

fluo.

39
zielony 

fluo.

83
szkarłatny
czerwony

Kolory

®Opaski silikonowe Smart

100 szt./opak. | Rozmiar: duża (216 mm), średnia (190 mm), mała (160 mm)

Dostępne standardy RFID: 
Icode SLI, Tag-it Plus, Mifare 1K
Inne chipy dostępne na zapytanie.

Minimalne zamówienie: 300 szt.
Czas realizacji 4-6 tygodni

Dostępne w dowolnym 
kolorze Pantone

® Opaski tkane Smart RFID Integrated

® Opaski tkane Smart RFID Slider

Rodzaje zapięcia

Jednorazowe
„Oslo”

Wielorazowe
„Venice”

Dostępne standardy RFID: 
Icode SLI, Tag-it Plus, Mifare 1K
Inne chipy dostępne na zapytanie.

Zapięcia dostępne
w dololnym kolorze 
Pantone

Minimalne zamówienie: 300 szt.
Czas realizacji ok. 3 tygodnie

Znakowanie: do 8 kolorów na opasce
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Opaski z kodami 

Pasjonujemy się nowinkami technologicznymi, dzięki czemu możemy dostarczać naszym Klientom innowacyjne produkty. Opaski mogą 
zawierać kody kreskowe i kody QR, które mogłyby zostać wykorzystane do zwiększenia interaktywności Twojego wydarzenia. Może on być 
skanowany za pośrednictwem smartfonów, które są wyposażone w przeznaczoną do tego aplikację! Raz zeskanowany kod może być wysłany 
na Twoją stronę internetową, portale społecznościowe (np. Facebook, Linkedin itp.) lub reklamę. Jest 1001 sposobów użytkowania opasek 
z kodem QR. Bądź kreatywny!

Opaski z kodem kreskowym i kodem QR

Opaski Silikonowe QR Code
Minimalne zamówienie: 300 szt.
Czas realizacji ok. 3 tygodnie

Dostępne w dowolnym 
kolorze Pantone

100 szt./opak. | Rozmiar: duża (216 mm), średnia (190 mm), mała (160 mm)

Opaski tkane Barcode Rectangle

Opaski tkane QR Code Square

100 szt./opak.
Minimalne zamówienie: 300 szt.
Czas realizacji ok. 3 tygodnie

Wielkość etykiety z kodem 38 x 20 mm
Dostępne rodzaje zapięć:
(zobacz strony 16 i 17)
Znakowanie: do 8 kolorów na opasce

100 szt./opak.
Minimalne zamówienie: 300 szt.
Czas realizacji ok. 3 tygodnie

Wielkość etykiety z kodem 18 x 18 mm
(tylko QR Code)
Dostępne rodzaje zapięć:
(zobacz strony 16 i 17)
Znakowanie: do 8 kolorów na opasce

1 2 3

Zainstaluj drukarkę i oprogramowanie Zaprojektuj nadruk Wydrukuj opaskę
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®Opaski Termiczne ScanBand

Opaski termiczne mogą być drukowane na drukarce termicznej. Opaski te mają możliwość umieszczenia dowolnych, indywidualnych danych 
personalnych. 

Minimalne zamówienie:
500 szt. / 1 opak. ( 2 rolki)

Wielkość opaski: 292 x 29 mm 
Pole nadruku: 81 x 24 mm

Minimalne zamówienie:
500 szt. / 1 opak( 2 rolki)

Wielkość opaski: 292 x 29 mm 
Pole nadruku: 256 x 28 mm

Minimalne zamówienie: 5 opak.
Termin realizacji: 4-5 tygodni.

Kolor opaski: biały
Nadruk na opasce: do 2 kolorów
Dostępne kolory nadruku:
różowy, niebieski, żółty, j. zielony, 
czerwony, pomarańczowy, j. niebieski,
zielony, łososiowy, wiśniowy, szary, 
fioletowy, morski, rózowy fluo.,
zielony fluo., j. czerwony

®Opaski z Tyvek-u Ticketbands

większą wygodę, niż zwykłe bilety wstępu, gdyż nie ma ryzyka zgubienia lub przekazania opaski innej osobie. Indywidualnie drukowany 
tekst, grafika i numeracja. Cyfrowo drukowany liniowy lub dwuwymiarowy kod kreskowy skutecznie zapobiega wprowadzeniu błędnych 
danych. Wykonane z ekonomicznego, wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa TYVEK w 19 jaskrawych kolorach. 

Opaski z kodem kreskowym Ticketband® to jednorazowe (niemożliwe do przekazania) "opaski-bilety" dla Twoich gości. Zapewniają 

12
jasny

różowy

15
jasny

zielony

18
jasny

niebieski

®Opaski Termiczne ScanBand

® ScanBandS 7244SL

® ScanBandS 7445SL

13
niebieski

22
zielony

17
pomarań-

czowy

14
żółty

37
różowy

fluo.

16
czerwony

39
zielony

fluo.

Kolory podstawowe Kolory na zamówienie (2-3 tygodnie)

24
łososiowy

25
wiśniowy

26
szary

33
fioletowy

35
morski

110
jasno

czerwony

® Custom ScanBandS 

Ticketband 

Numeracja seryjna / Kod kreskowy / Logo

Numeracja seryjna / Kod QR / Logo

Numeracja seryjna / Dowolne dane / Logo

Numeracja seryjna / Szeroki kod / Logo

Minimalne zamówienie 500 szt. z jednego
wzoru

1000 szt ./opak

Szerokość  25 mm / 19 mm 

Kolor tła na zamówienie
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®Opaski SureImage z kodami

®Opaski SureImage z kodem kreskowym

®SureImage PBS (glossy)

500 szt./opak. | Szerokość 25 mm | Pole nadruku 267 x 24 mm
Minimalne zamówienie: 25.000 szt. jednego wzoru

Termin realizacji ok. 3 tygodnie

Kod kreskowy
opcja nr 1 Kod kreskowy

opcja nr 2

®SureImage TVS (glossy) / TPS (matte)

®SureImage NVS (glossy) / NPS (matte)

1000 szt./opak. | Szerokość 25 mm | Pole nadruku 225 x 22 mm

Opaski SureImage z kodem kreskowym, tzw. "opaski-bilety" dla Twoich gości są niezbywalne (niemożliwe do przekazania), a przy okazji nie 
ma ryzyka zgubienia w trakcie trwania wydarzenia. Posiadają kody kreskowe, które mogą być drukowane z takimi samymi informacjami, 
bądź zawierać zmienne dane wprowadzone do systemu oprogramowania kodów kreskowych. Opaski SureImage mają możliwość naniesienia 
wysokiej jakośći nadruku, co podniesie prestiż Twojego wydarzenia i uczyni je wyjątkowym.

TVS: Błyszcząca, laminowana,
wodoodporna powierzchnia. Trwałość 
nadruku - do 2 tygodni

TPS: Matowa, ekonomiczna. Trwałość
nadruku 2-3 dni

Minimalne zamówienie: 5.000 szt. 
jednego wzoru

Termin realizacji ok. 3 tygodnie

NVS: Błyszcząca, laminowana,
wodoodporna powierzchnia. Trwałość 
nadruku - do 2 tygodni

NPS: Matowa, ekonomiczna. Trwałość
nadruku 2-3 dni

Minimalne zamówienie: 5.000 szt. 
jednego wzoru

Termin realizacji ok. 3 tygodnie

pełen kolor

fotograficzna
jakość

CMYK 

®System Selfit - indywidualny nadruk na żądanie 

Selfit jest jedynym kompletnym systemem umożliwiającym tworzenie opasek na każdą okazję.
Projektuj opaski według indywidualnych potrzeb!

Zaprojektowana, aby pasować do większości naszych produktów
• Łatwy montaż nośników
• Szybki wydruk: do 12,50 cm / sek.
• Przedni wyświetlacz LCD informuje o aktualnym stanie drukarki

• 

Drukarka termotransferowa

Oprogramowanie Selfit®

• Łatwy w użyciu interfejs z menu, który poprowadzi Cię krok po kroku
• Zaawansowane, wygodne projektowanie oraz bogate narzędzia edycji: 
   przeciągnij i upuść, kadrowanie, zmiana rozmiaru itp.
• Możliwość generowania kodów kreskowych 1D i 2D w celu śledzenia 
   odwiedzających
• Dostarcza zaawansowane raporty w czasie rzeczywistym

1000 szt./opak.  | Szerokość 19 mm | Pole nadruku 225 x 16 mm

8

Dla szpitali
Na imprezy
Na koncerty



Opaski Vinylowe z PCV

Opaski Vinylowe klasyczne
Klasyczne opaski vinylowe wykonane są z 3-warstwowego tworzywa PCV, aby zapewnić najlepszą trwałość. Są one bardzo wytrzymałe, ale 
jednocześnie miękkie dla skóry. Dostępne w różnych kolorach, z łatwością mogą być dostosowane do każdego wydarzenia.

Vinyl średnia VSP

Szerokość 19 mm | 500 szt./opak. 

VSM RVSM
Metalowy klip

Metalowy klip 
wielokrotnego użytku

101
czerwony

°100
niebieski

°04
złoty

metal.

°03
platynowy

metal.

°02
czarny
metal.

°01
biały

metal.

°

27
różowy

neo.

41
zielony

neo.

40
czerwony

neo.

33
fioletowy

neo.

30
pomarańczowy 

neo.

32
niebieski

neo.

11
biały

13
niebieski

16
czerwony

18
jasno

niebieski

20
czarny

22
zielony

25
wiśniowy

29
pomarańczowy

fluo.

36
żółty
fluo..

37
różowy

fluo.

38
czerwony

fluo.

39
zielony

fluo.

50
srebrny

° 51
złoty

67
turkusowy

70
granatowy

74
ciemno
zielony

Kolory

Vinyl wąska 430PT

Vinyl duża 420P

Szerokość 13 mm | 500 szt./opak. 

Szerokość 25 mm | 500 szt./opak. 

Pole nadruku: 90 x 7 mm

FR
85

Pole nadruku: 63 x 19 mm

FR
12

FR
35

FR
70

Kolory nadruku: Czarny, Biały, Czerwony, Żółty, Pomarańczowy, Niebieski, C. Niebieski, Zielony, C. Zielony, Różowy, Turkusowy, J. Niebieski, Srebrny, Złoty, UV

101
czerwony

100
niebieski

04
złoty

metal.

03
platynowy

metal.

02
czarny
metal.

01
biały

metal.

Kolory neonowe / metaliczne

28
żółty
neo.

27
różowy

neo.

40
czerwony

neo.

33
fioletowy

neo.

30
pomarańczowy 

neo.

32
niebieski

neo.

11
biały

12*
różowy

13
niebieski

14
żółty

15
jasno

zielony

16
czerwony

17
pomarań-

czowy

18
jasno

niebieski

20
czarny

22
zielony

23
lawendowy

25
wiśniowy

50
srebrny

48**
beżowy

26*
szary

51
złoty

70**
granatowy

Kolory

Kolory nadruku: Czarny, Biały, Czerwony, Żółty, Pomarańczowy, Niebieski, C. Niebieski, Zielony, C. Zielony, Różowy, Turkusowy, J. Niebieski, Srebrny, Złoty, UV

* kolory dostępne tylko na opaskach 420P
** kolory dostępne tylko na opaskach 430PT
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Świecąca w ciemności Vinyl 430G

Świecąca w ciemności Vinyl VSG

05
świecąca

w 
ciemności

Kolory

Kolory nadruku: Czarny, Biały, Czerwony, Żółty, Pomarańczowy, Niebieski, C. Niebieski, Zielony, C. Zielony, Różowy, Turkusowy, J. Niebieski, Srebrny, Złoty, UV

Szerokość 13 mm | 500 szt./opak. 

Szerokość 19 mm | 500 szt./opak. 

Pole nadruku: 80 x 8 mm

FR
85

Pole nadruku: 105 x 13 mm

FR
80

Pole nadruku: 105 x 13 mm
FR

80

Wystawiona 
na 30 minutowe 
działanie światła
bedzie świecić 
w ciemności
aż do 4 godz.

Kolory neonowe / metaliczne

28
żółty
neo.

27
różowy

neo.

° kolory dostepne tylko na opaskach VSP / VSM

50 x 7 mm

41
zielony

neo.



Opaski Vinylowe Write-ON

Vinyl 520/520P

Szerokość 25 mm | 500 szt./opak. 

Wodoodporna, 3 warstwowa opaska z PCV, zabezpieczona zatrzaskiem uniemożliwiającym 
jej przekazanie innej osobie.  Można na niej pisać imię, nazwisko, nr telefonu, wiek, adres 
strony www, itp.

Kolory nadruku: 
27

rózowy
neo.

30
pomarańczowy

neo.

41
zielony

neo.

Kolory neonowe (520P)

11
biały

13
niebieski

14
żółty

16
czerwony

17
pomarań-

czowy

22
zielony

Kolory (520) 

Pole nadruku: 63 x 19 mm
 FR

12

FR
35

FR
70

Możliwość wpisania danych
długopisem

Czarny, Biały, Czerwony, Żółty, Pomarańczowy, Niebieski, C. Niebieski, Zielony, C. Zielony, 
Różowy, Turkusowy, J. Niebieski, Srebrny, Złoty, UV

Opaski Vinylowe z PCV

®ClearImage Średnia VCP

®ClearImage Fala VCW

®ClearImage Wąska 130P

Szerokość 19 mm | 500 szt./opak. 

Szerokość 19 mm | 500 szt./opak. 

Szerokość 13 mm | 500 szt./opak. 

Opaski ®ClearImage
Wykonane są z transparentnego tworzywa, które zwiększa ich atrakcyjny wygląd dzięki cieniowaniu barw, co wyróżnia je wśród innych 
opasek. Dostępna w 13 kolorach.

84
czerwony

91
biały

96
purpurowy

85
niebieski

92
różowy

97
truskaw-

kowy

86
mietowy

93
żółty

98
zielony

87
fioletowy

94
pomarań-

czowy

88
kawowy

95
błękitny

Kolory transparentne 

Kolory nadruku: Czarny, Biały, Czerwony, Żółty, Pomarańczowy, Niebieski, C. Niebieski, Zielony, C. Zielony, Różowy, Turkusowy, J. Niebieski, Srebrny, Złoty, UV

Pole nadruku: 105 x 9 mm

Pole nadruku: 105 x 13 mm

FR
80

Pole nadruku: 80 x 7 mm

FR
85

10

® ®Opaski z kuponami Wrist-Rider Wristticket
®Jeżeli szukasz indywidualnej opaski, która może być wykorzystana jako karnet z gratisami, oferujemy Ci opaskę WRIST-RIDER . 

Opaska posiada 3, 4 lub 5 odrywanych kuponów, które mogą być dowolnie zadrukowane, np. kwotą (5 PLN) lub gratisem np. kiełbaska, 
napój itp.Opaska wykonana z vinylu.  Zapięcie - plastikowy, jednorazowy zatrzask chroni przed przekazaniem opaski innej osobie. 
Możliwy indywidualny nadruk. 

®   Wristticket3TSP

®   Wristticket4TSP

®   Wristticket5TSP

Szerokość 19 mm | 500 szt./opak. | Pole nadruku 80 x 12 mm + 3 x (22 x 15 mm)

Szerokość 19 mm | 500 szt./opak. | Pole nadruku 80 x 12 mm + 4 x (18 x 15 mm)

Szerokość 19 mm | 500 szt./opak. | Pole nadruku 80 x 12 mm + 5 x (12 x 12 mm)

13
niebieski

36
żółty
fluo.

37
różowy 

fluo.

38
czerwony

fluo.

39
zielony

fluo.

Kolory 

29
pomarań-

czowy
fluo.

Kolory nadruku: 
Czarny, Biały, Czerwony, Żółty, Pomarańczowy, 
Niebieski, C. Niebieski, Zielony, C. Zielony, Różowy, 
Turkusowy, J. Niebieski, Srebrny, Złoty, UV



Opaski są lekkie, wodoodporne, plastikowe, nie rozciągają się, zapewniają maksymalne bezpieczeństwo. System zamykania na specjalny klip 
zapewnia, że opaska nie może być przekazywana od jednej osoby do drugiej, co zwiększa bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Idealne 
dla nocnych klubów, na koncerty czy wydarzenia sportowe.

Trójwymiarowe opaski wykonane są z 3 połączonych błyszczących warstw, dzięki którym połyskują tworząc optyczny efekt 3D. Zrób wielkie 
wrażenie połyskującymi opaskami, Twój nadruk będzie jeszcze bardziej widoczny.

Opaski plastikowe holograficzne

Opaski holograficzne

® Liquid Glitter4480

13
niebieski

16
czerwony

14
żółty

20
czarny

22
zielony

29
pomarańczowy

fluo.

33
fioletowy

35
morski

25
wiśniowy

37
różowy

fluo.

50
srebrny

51
złoty

39
zielony

fluo.

Kolory 

Kolory nadruku: Czarny, Biały, Czerwony, Żółty, Pomarańczowy, Niebieski, C. Niebieski, Zielony, C. Zielony, Różowy, Turkusowy, J. Niebieski, Srebrny, Złoty, UV

Pole nadruku: 82 x 13 mm

FR
80

FR
70

Pole nadruku: 82 x 13 mm

FR
80

FR
70

Pole nadruku: 82 x 13 mm

FR
80

FR
70

Pole nadruku: 82 x 13 mm

FR
80

FR
70

Confetti 4800

Star 4830

Rain 4840

Szerokość 19 mm | 500 szt./opak. 

Szerokość 19 mm | 500 szt./opak. 

Szerokość 19 mm | 500 szt./opak. 

Szerokość 19 mm | 500 szt./opak. 

11

111
brązowy

®SureImage 4480S / 4800S / 4830S / 4840S

pełen kolor

fotograficzna
jakość

CMYK Wzór Kolor

50
srebrny

Rain
4840

Confetti
4800

Stars
4830

Liqid
Glitter
4440

Teraz 
dostępne
w wielu
kolorach

Szerokość opaski:  19 mm 
Pole nadruku: 245 x 17 mm

Minimalne zamówienie:
500 szt./opak.

Termin realizacji:
3-4 tygodnie

FR
13



Opaski plastikowe klasyczne

Opaski plastikowe klasyczne

12

Opaski są lekkie, wodoodporne, plastikowe, nie rozciągają się, zapewniają maksymalne bezpieczeństwo. System zamykania na specjalny klip 
zapewnia, że opaska nie może być przekazywana od jednej osoby do drugiej, co zwiększa bezpieczeństwo wszystkich uczestników.  Idealne 
dla wydarzeń sportowych, parków rozrywki czy festynów.

Klasyczne opaski plastikowe wykonane są z 3-warstwowego tworzywa sztucznego dla zwiększenia trwałości. Są wytrzymałe, a zarazem 
miękkie dla skóry. Dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej i znajdą zastosowanie w wielu wydarzeniach.

® SuperbandŚrednia 400P

Szerokość 19 mm | 500 szt./opak. 

Pole nadruku: 82 x 13 mm

FR
80

FR
70

Pole nadruku: 70 x 8 mm

FR
35

FR
70

FR
56

50 x 7,5 mm

Odrywalny
odcinek
kontrolny

® SuperbandWąska 460P

Szerokość 13 mm | 500 szt./opak. 

® SuperbandSzeroka 470P

Szerokość 27 mm | 500 szt./opak. 

11
biały

12*
różowy

13
niebieski

14
żółty

15
jasno

zielony

16
czerwony

20
czarny

22
zielony

23
lawendowy

Kolory

Kolory nadruku: Czarny, Biały, Czerwony, Żółty, Pomarańczowy, Niebieski, C. Niebieski, Zielony, C. Zielony, 
Różowy, Turkusowy, J. Niebieski, Srebrny, Złoty, UV

Nowe kolory

50
srebrny

51
złoty

70
granatowy

25
wiśniowy

26
szary

29
pomarańczowy 

fluo.

33
fioletowy

35
morski

37
różowy

fluo.

39
zielony

fluo

48
beżowy

24
łososiowy

Pole nadruku: 
57 x 19 mm FR

70

FR
35

FR
12
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®Opaski plastikowe SureImage

Opaski plastikowe S ®ureImage
Nasze opaski SureImage są najbardziej kreatywnymi opaskami. Dodaj swoje zdjęcia lub logo w wysokiej rozdzielczości lub dopasuj dowolne 
grafiki odzwierciedlające charakter imprezy. Możliwość nadruku z jakością fotograficzną na opaskach SureImage® zapewnia nieograniczone 
możliwości personalizacji.

Ident-A-Kids 410S

Szerokość 19 mm | 500 szt./opak. Pole nadruku: 159 x 16 mm

® SureImageWąska 460S

Szerokość 13 mm | 500 szt./opak. Pole nadruku: 275 x 11 mm | Numeracja seryjna: FR13

® SureImageŚrednia 400S

Szerokość 19 mm | 500 szt./opak. Pole nadruku: 240 x 15 mm | Numeracja seryjna: FR13

® SureImageSzeroka 470S

Szerokość 25 mm | 500 szt./opak. Pole nadruku: 244 x 24 mm | Numeracja seryjna: FR13

® SureImageDuża 450S

Szerokość 25 mm | 500 szt./opak. Pole nadruku: 276 x 24 mm | Numeracja seryjna: FR13

pełen kolor

fotograficzna
jakość

CMYK 

11
białyKolory

11
białyKolory

11
białyKolory

11
białyKolory

11
białyKolory

Opaska 
dla 

dzieci



®Opaski klasyczne z Tyvek-u

®Opaski z Tyvek-u

14

Opaski z Tyvek -u są naszym numerem 1 w sprzedaży opasek na rękę. Są trwałe i ekonomiczne, ale wygodne w noszeniu. Idealnie 
sprawdzają się na jednodniowych imprezach. Zapinane na pasek kleju, co zabezpiecza je przed przekazaniem drugiej osobie.

Klasyczne opaski z Tyvek®-u dostępne są w dwóch rozmiarach i mają pełną gamę dodatkowych opcji. Drukowane w wielu kolorach, 
z łatwością można je dopasować do każdego wydarzenia.

®

® Secureband25 mm  2008

Szerokość 25 mm | 1000 szt./opak. | Numerowane

® Secureband19 mm  2025

Szerokość 19 mm | 1000 szt./opak. | Numerowane

® SecurebandPlus z kuponem 2066

Szerokość 25 mm | 1000 szt./opak. | Numerowane

13
niebieski

20
czarny

26
szary

11
biały

18
jasno

niebieski

25
wiśniowy

14
żółty

22
zielony

29
pomarańczowy

fluo.

16
czerwony

23
lawendowy

17
pomarań-

czowy

24
łososiowy

35
morski

37
różowy 

fluo.

Kolory 

13
niebieski

75
jasno

zielony

11
biały

37
rózowy

fluo.

14
żółty

16
czerwony

29
pomarańczowy

fluo.

Kolory 

Pole nadruku: 130 x 19 mm Powierzchnia zakryta 
po zaklejeniu opaski

Pole nadruku: 130 x 13 mm Powierzchnia zakryta 
po zaklejeniu opaski

Pole nadruku: 130 x 13 mm
Powierzchnia zakryta 
po zaklejeniu opaski

Opaski   ® ®z Tyvek-uSureImage

®SureImage TENS Jr

Klasyczne opaski z Tyvek u dostępne z nadrukiem w pełnym kolorze. ®-

pełen kolor

fotograficzna
jakość

CMYK 

43
fioletowy

51
złoty

50
metaliczny

srebrny

31
żółty
fluo.

67
turkusowy

70
granatowy

75
jasno

zielony

59

złoty
metaliczny

112
new

pomarańcz.
fluo.

113
new

zielony
fluo.

Szerokość 19 mm | Pole nadruku 135 x 16 mm | 100 szt./opak. | Numerowane

®SureImage TENS

Szerokość 25 mm | Pole nadruku 135 x 21 mm | 100 szt./opak. | Numerowane

®Premium SureImage TENS

Szerokość 25 mm | Pole nadruku 214 x 25 mm | 100 szt./opak. | Numerowane
Minimalne zamówienie: 500 szt.



®Opaski z Tyvek-u

Opaski FotoBand

FotoBand 25 mm

FotoBand 19 mm

Szerokość 25 mm | Numerowane | Minimalny nakład: 500 szt.

Pole nadruku: 135 x 16 mm

Pole nadruku: 135 x 22 mm

Szerokość 19 mm | Numerowane | Minimalny nakład: 500 szt.

Opaski wykonane z ekonomicznego, wodoodpornego tworzywa z nadrukiem w pełnym kolorze. Numeracja seryjna, unikalna perforacja oraz 
pasek kleju uniemożliwiają przekazanie opaski osobom trzecim. Niezbędny artykuł do identyfikacji gości podczas imprez. 
Minimalny nakład 500 szt.
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Opaski EcoBand
Opaski wykonane z ekonomicznego, wodoodpornego tworzywa. Numeracja seryjna, unikalna perforacja oraz pasek kleju uniemożliwiają 
przekazanie opaski osobom trzecim. Niezbędne do identyfikacji gości podczas imprez. Możliwość wykonania wielokolorowego nadruku.
Minimalny nakład: 5000 szt.

EcoBand 25 mm

EcoBand 19 mm

Pole nadruku: 130 x 19 mm Powierzchnia zakryta 
po zaklejeniu opaski

Pole nadruku: 130 x 13 mm Powierzchnia zakryta 
po zaklejeniu opaski

Szerokość 25 mm | Numerowane  | Minimalny nakład: 5000 szt.

Szerokość 19 mm | Numerowane  | Minimalny nakład: 5000 szt.

33
fioletowy

11
biały

51
złoty

14
żółty

22
zielony

35
morski

16
czerwony

27
różowy

neo.

41
zielony

neo.

17
jasno

niebieski

28
żółty
neo.

30
pomarańczowy

neo.

50
srebrny

Kolory 

20
czarny

32
niebieski

neo.

Kolory nadruku: 
Czarny, Biały, Czerwony, Żółty, Pomarańczowy, 
Niebieski, C. Niebieski, Zielony, C. Zielony, Różowy, 
Turkusowy, J. Niebieski, Srebrny, Złoty, UV

Najniższa

cena

pełen kolor

fotograficzna
jakość

CMYK 



Opaski Tekstylne 

Opaski Tekstylne

16

Nasze opaski tekstylne są bardzo popularne i zwykle Goście zabieraja je na pamiątkę. Są doskonałym narzędziem do szerzenia informacji 
o swojej Firmie. Opaski są produkowane z tkanego lub satynowego materiału. Tkane opaski można wykonać nawet z 8 kolorów. Efektowne 
wyniki osiągamy odwzorowując dokładnie na tkaninie skomplikowane szczegóły takie jak logo firmy czy wiadomości. Dzięki innowacyjnej 
technologii druku sublimacyjnego na naszych satynowych opaskach można odtworzyć obrazy w doskonalej rozdzielczości uwzględniając 
najdrobniejsze szczegóły.

Opaski Tekstylne jednorazowe
Dzięki zastosowaniu jednorazowych zapięć, opaski te są idealne do identyfikacji osób podczas imprez kilkudniowych.

Zapięcie Oslo

100 szt./opak. | Tkana lub drukowana | Wielkość 350 x 15 mm

Minimalne zamówienie 300 szt.
Czas dostawy ok. 3 tygodnie

Plastikowa tulejka

Zapięcie Sydney

100 szt./opak. | Tkana  | Wielkość 350 x 15 mmlub drukowana

Minimalne zamówienie 300 szt.
Czas dostawy ok. 3 tygodnie

Plastikowa tulejka

Zapięcie Woodstock

100 szt./opak. | Tkana lub drukowana | Wielkość 350 x 15 mm

Minimalne zamówienie 300 szt.
Czas dostawy ok. 3 tygodnie

Plastikowa tulejka

Zapięcie Barcelona

100 szt./opak. | Tkana | Wielkość 350 x 14 mm

Minimalne zamówienie 300 szt.
Czas dostawy ok. 3 tygodnie

Plastikowa wąska tulejka

Zapięcie Berlin

100 szt./opak. | Tkana lub drukowana | Wielkość 350 x 15 mm

Minimalne zamówienie 300 szt.
Czas dostawy ok. 3 tygodnie

Plastikowa tulejka

Zapięcie Honolulu

100 szt./opak. | Tkana lub drukowana | Wielkość 350 x 15 mm

Minimalne zamówienie 300 szt.
Czas dostawy ok. 3 tygodnie

Aluminiowy zacisk

Zapięcie Nice

100 szt./opak. | Tkana lub drukowana | Wielkość 260 x 15 mm

Minimalne zamówienie 300 szt.
Czas dostawy ok. 3 tygodnie

Plastikowe okrągłe zapięcie



Opaski Tekstylne wielorazowe
Opaski posiadają zamknięcie umożliwiające wielokrotne wykorzystywanie ich. Idealnie nadają się do promowania swojej marki.

Opaski Tekstylne

Zapięcie St Tropez

Zapięcie TenerifeMinimalne zamówienie 300 szt.
Czas dostawy ok. 3 tygodnie

Plastikowe płaskie okrągłe zapięcie

Minimalne zamówienie 300 szt.
Czas dostawy ok. 3 tygodnie

Winylowy klip

100 szt./opak. | Tkana | Wielkość 260 x 15 mm

100 szt./opak. | Tkana lub drukowana | Wielkość 260 x 15 mm

Zapięcie Venice

Zapięcie Las Vegas

Zapięcie Roma

Minimalna zamówienie 300 szt.
Czas dostawy ok. 3 tygodnie

Plastikowe przesuwane zapięcie
100 szt./opak. | Tkana lub drukowana | Wielkość 350 x 15 mm

100 szt./opak. | Tkana lub drukowana | Wielkość 350 x 15 mm

100 szt./opak. | Tkana lub drukowana | Wielkość 250 x 15 mm

17

Minimalna zamówienie 300 szt.
Czas dostawy ok. 3 tygodnie

Metalowa tulejka

Minimalna zamówienie 300 szt.
Czas dostawy ok. 3 tygodnie

Plastikowa „szlufka”

Zaciskarki dostępne na zamówienie



Opaski Velcro

Opaski Velcro, Rollband i Safety Child

18

Opaski na rzep wykonane są z włókien nylonowych, są wygodne i bezpieczne w trakcie noszenia. Stanowią idealne narzędzie marketingowe, 
mogą zawierać logo bądź tekst do 3 kolorów.

Capri 12 mm

Capri 20 mm

Capri 30 mm

Opaski Rollband
Opaski odblaskowe samozaciskowe są idealne nie tylko dla dzieci, ale dzięki różnym rozmiarom również dla dorosłych. Mogą być 
zaprojektowane według dowolnego pomysłu Klienta.

PCV Rollband - Odblaskowa

100 szt. / opak.
Materiał: Velcro

3 rozmiary:
280 x 12 mm
280 x 20 mm
280 x 30 mm

Zapięcie: plastikowa „szlufka”

Minimalne zamówienie: 500 szt. 
z jednego wzoru.

Czas dostawy: ok. 3 tygodnie

wymiary opasek: 
230 x 30 mm
280 x 30 mm
300 x 30 mm
340 x 30 mm
340 x 50 mm
410 x 30 mm

Możliwość wykonania opaski
w indywidualnym kształcie

Minimalne zamówienie: 300 szt. 
z jednego wzoru

Czas dostawy: ok. 3 tygodnie

Opaski Safety Child
Opaski przeznaczone dla dzieci. Odpinany klip umożliwia wielokrotne użytkowanie opaski. ą

Opaski posiadają miejsce na umieszczenie danych długopisem.
Mog  posiadać nadruk według dowolnego 

projektu. 

Safety Child
Wymiary: 190 x 22 mm
Minimalny nakład: 1000 szt.
Plastikowy klip:
- czarny ok. 5-6 tygodni
- kolorowy ok. 3-4 tygodnie
Czas dostawy: ok. 3-6 tygodni

100 szt. / opak.

Kolory plastikowych zapięć

czarny

żółty

niebieski

różowy

czerwony fioletowy zielony



Energy Balancer® - wykonana w 100% z chirurgicznego silikonu opaska na rękę, z dwoma mylarowymi, holograficznymi dyskami, które 
dostosowują się do indywidualnego rytmu biologicznego każdego użytkownika. Energy Balancer optymalizuje przepływ energii 
elektrochemicznej w organizmie, co w efekcie balansuje energię, poprawia równowagę, wzmacnia wytrzymałość i ogólną sprawność ciała. 
Doskonale i bez żadnego problemu dopasowuje się do obwodu nadgarstka. W USA i Europie powszechnie noszą ją sportowcy, zarówno 
amatorzy jak i zawodowcy, a także celebryci oraz gwiazdy szklanego ekranu. 

Opaski Tekstylne

17

Opaski Silikonowe

19

Opaski Silikonowe
Opaski silkonowe są wielokrotnego użytku i mogą być wykorzystywane do reklamy lub jako sezonowe karnety. Są wygodne, trwałe 
i wodoodporne. Są dostępne w trzech rozmiarach, przez co mogą być w pełni dostosowane do konkretnej grupy odbiorców.

®Opaski Energy Balancer

13
niebieski

11
biały

17
pomarań-

czowy

20
czarny

75
jasno

zielony

Kolory 

Rozmiary opasek

XS - 160 mm
S - 175 mm
M - 190 mm
L - 205 mm
XL - 220 mm

Opaski przeciw komarom Opaski czułe na 
promieniowanie UV

Opaski fosforyzujące
(świecące w ciemności)

Opaski z metalową blaszką
(możliwa personalizacja każdej opaski w 
postaci numeracji lub kodu kreskowego)

Dodatkowe warianty opasek silikonowych:

 

Opaski dostępne w 3 kształtach

Standard Okrąg Kwardrat

Rodzaje znakowania

Tłoczenie wypukłe Tłoczenie wklęsłe Nadruk

Tłoczenie wypukłe
+ nadruk

Tłoczenie wklęsłe
+ nadruk

Nadruk wielokolorowy

100 szt. / opak.

Długość opasek: 160, 180, 190, 202, 
212 mm
Szerokość opasek: 12, 19, 25 mm

Minimalne zamówienie 300 szt. 
z jednego wzoru

Termin realizacji ok. 3 tygodnie

Nadruk dwustronny na życzenie

Dostępne w dowolnym 
kolorze Pantone

Wielokolorowe podłoże



Świecące gadżety

Bransoletki świecące

Wymiar 20 cm x 5 mm.
Pakowane po 100 szt.
Termin realizacji: ok. 4 dni

Dostępne kolory:

Mix kolorów: 100 szt.: żółty, zielony, czerwony, niebieski, 
pomarańczowy, różowy

Pałeczki świecące

We wnętrzu bransoletki znajdują się roztwory chemiczne, które poprzez zgięcie wchodzą w reakcję i świecą do 4 godzin. Świecą w każdych 
warunkach atmosferycznych. Są odporne na wodę i mogą być używane nawet podczas imprez na basenie.

zielony czerwony niebieski żółty różowy

We wnętrzu pałeczki znajdują się roztwory chemiczne, które poprzez zgięcie wchodzą w reakcję i świecą do 8 godzin. Świecą w każdych 
warunkach atmosferycznych. Są odporne na wodę i mogą być używane nawet podczas imprez na basenie.

Opaska LEDband
Opaska silikonowa z diodami LED świecącymi podczas ruchu. W opasce znajdują się 2 diody LED, które świecą, gdy potrząsasz opaską. 
Idealny produkt na wszelkie wieczorne imprezy plenerowe, koncerty, do biegania, jak i dla dzieci. 

niebieski czerwony czarny biały

biały niebieski zielony czerwony

Dostępne
z magazynu

Dostępne
z magazynu

Wymiar 15 cm x 17 mm.
Pakowane po 50 szt.
Termin realizacji: ok. 4 dni
Dostępne kolory:

zielony niebieski żółty różowy pomarań-
czowy

czerwony

Termin realizacji: ok. 4 tygodnie
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Dostępne kolory diód LED

Dostępne kolory opasek:

Plastikowa opaska z diodami LED
Plastikowa opaska z diodami LED świecąca po włączeniu. Posiada 3 różne tryby świecenia.

różowy niebieski zielony czerwony

Dostępne kolory diód LED

pomarań-
czowy

żółty

pomarań-
czowy



Holder 
z taśmą

Logofrotki i Smycze reklamowe

Opaski - Logofrotki
Logofrotki są idealnym gadżetem dla wyczynowych sportowców oraz dla wszystkich ludzi, którzy aktywnie spędzają wolny czas. W naszej 
ofercie dostępne są również frotki - opaski na głowę oraz nietypowe frotki na rękę, z kieszonką zamykaną za pomocą suwaka, do której 
można schować klucze lub pieniądze. Frotki pakowane są pojedynczo lub podwójnie w woreczek. Minimalny nakład 500 szt.

Tkana etykieta 
naszywana na frotkę

Haft komputerowy Nadruk 
termotransferem

Metody znakowania frotek:

Smycze reklamowe
W naszej ofercie znajdą Państwo pełny asortyment smyczy reklamowych: smycze tkane oraz smycze drukowane różnymi technikami. 
Oferujemy smycze satynowe, poliestrowe, tunelowe, odblaskowe, silikonowe, smycze z tworzywa PCV, smycze okrągłe, smycze suwak, 
smycze biżuteryjne, smycze z nadrukiem UV. Nowością są smycze ekologiczne , biodegradowalne wykonane z tworzywa PET, bambusowe 
lub z kukurydzy.

Dostępne
z magazynu

Etykieta z nadrukiem
full color
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Eko smycz

Frotki na rekę Frotka 
z kieszonką

Frotka na głowę



Gwizdki
Gwizdki na każdą okazję.
Dostępne modele:
na sznurku oraz na smyczy.

Dostępne
z magazynu

Dostępne
z magazynu

Biały Czarny

Artykuły festiwalowe
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Innowacyjne etui na kartę zbliżeniową Secure Case 4 PayCard blokuje sygnał RFID, dzięki 
czemu zabezpiecza ją przed nieautoryzowanym odczytem i kradzieżą danych. Ochroni 
Twoje pieniądze oraz dane osobowe podczas wszelkich imprez masowych.

 

Secure Case 4 PayCard
• bezdotykowe karty płatnicze typu: 
  Paypass, Paywave, Wave oraz Blink
• nowe legitymacje studenckie
• karty komunikacji miejskiej
• nowe dowody osobiste oraz paszporty
• karty hotelowe
• karty operujące na częstotliwości 
  13,56 MHz
• karty MIFARE, HID i Class, DESFire

Secure Case 4 PayCard chroni:

Zabezpiecz 
Swoją 
Kartę 

Zbliżeniową

żółty
jasno 

pomarań-
czowy

błekitny
pomarań-

czowy
czerwony fioletowy niebieski

Dostępne kolory :

granatowy brązowy bordowy szaro
niebieski

czarnyzielony

Żeton drukowany
Żeton plastikowy z kolorowego tworzywa z żetonem średnicy 22 mm. Zastępuje "żywą" 
gotówkę, ale także doskonale nadaje się jako nośnik reklamy. Możemy na nim nadrukować 
dowolny napis, logo, itp. jedno lub dwustronnie. Dzięki temu Klient, uczestnik imprezy, 
eventu może otrzymać w punkcie gastronomicznym napój, jedzenie lub w punkcie 
sportowym, aktywności skorzystać z atrakcji np. ze zjeżdżalni, trampoliny, dmuchanego 
zamku, itp.

 

Żeton grawerowany
Tak samo, jak żeton drukowany jest przeznaczony jako zastępstwo dla gotówki. Żetony te 
są większej średnicy, grubsze, przez co są bardzo dobre jakościowo, trwałe i produkowane 
z najlepszej jakości tworzyw. Są również odporne na uszkodzenia, nie łamliwe. Nadają się 
do grawerowania laserowego z obu stron. Podobnie jak żetony drukowane mogą być 
dawane na imprezach uczestnikom, ale również mogą być wymieniane za gotówkę na 
konkretne usługi, np. na karuzeli, w wesołym miasteczku, aquaparku, spa, itp.

Minimalne zamówienie: 300 szt.
Termin realizacji: ok. 3 tygodnie

Wymiar: Średnica otworu: 7 mm | Pakowane po 50 szt. 
Znakowanie: grawerowanie

Ø 40 mm | 

Zalety żetonów:

Wymiar żetonu: 22 mm (2 zł)

Pakowane po 50 szt. z jednego koloru
lub mix kolorystyczny

Kolor żetonu: dowolny

• ograniczają liczbę kas fiskalnych
• przyspieszają sprzedaż (nie trzeba 
   wydawać reszty)
• zachęcają do jednorazowego nabycia 
   większej liczby żetonów
• niepowtarzalna identyfikacja imprezy
• zdefiniowanie wielu produktów
• żeton z symbolem może mieć 
   przypisaną rzetelną wycenę (np. kufel 
   piwa kosztuje 3,81 zł), co daje klientowi 
   poczucie uczciwości
• mogą być wielokrotnie używane
• mogą być niekrępującym prezentem
• atrakcyjne znakowanie może być 
   dodatkowym nośnikiem reklamy
• pamiętaj! żeton to też usługa 
  (wc, prysznic, parking)



Artykuły festiwalowe

ID1-GM ID1-SM ID1-W

Identyfikatory
Identyfikatory mocowane są na agrafkę i klip do kieszeni. Wysyłka z naszego magazynu w ciągu 1-2 dni. Na zamówienie wykonujemy 
identyfikatory z mocowaniem na magnes. Dostępne kolory: biały, złoty, srebrny. Możliwość nadrukowania logo na każdym modelu, logo 
wykonujemy również grawerem laserowym (tylko złoty i srebrny).

Office

Skipassy

R04

Kieszonka pozioma z przeźroczystej 
miękkiej folii. Otwierana od góry. 
Wymiar: 110 x 78 mm. 

R20

Zaczep z samozwijaczem do kart, karnetów, identyfikatorów do biura 
i na narty. 

Dostępne w danej chwili modele wysyłamy z naszego magazynu 
w ciągu 1-2 dni roboczych. Sprawdź dostępne kolory. Minimalna 
ilość 500 szt. Na zamówienie dostępne w dowolnym kolorze 
z terminem dostawy 2-4 tygodnie.

Holdery i kieszonki do identyfikatorów

KwadratowyOwalny
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Dostępne
z magazynu

Dostępne
z magazynu

Dostępne
z magazynu

Dostępne
z magazynu

Dostępne
z magazynu

Dostępne
z magazynu

Dostępne
z magazynu

Dostępne
z magazynu

Holder poziomy z przeźroczystego twardego
tworzywa z taśmą. Wymiar 90 x 56 mm 

Holder poziomo-pionowy z przeźroczystego 
twardego tworzywa. Wymiar 90 x 58 mm.

Dostępne
z magazynu

Istnieje możliwość wykonania identyfikatora w dowolnym rozmiarze

Dostępne
z magazynu

Basic Kapsel

OtwieraczPodwójnyOwalny 2Standard



Wszelkie użyte w katalogu loga i znaki firmowe są użyte tylko w celu prezentacji możliwości produkcyjnych naszej firmy. Nie są to produkty przeznaczone do sprzedaży. 
© COPYRIGHT 2018. Kopiowanie, skanowanie, powielanie, umieszczanie gdziekolwiek w całości lub fragmentach katalogu bez naszej zgody jest zabronione!

Numery biegowe najwyższej jakości, wykonane z nierwącego i odpornego na trudne warunki atmosferyczne 
materiału

Cechy:
• materiał i nadruk odporne na warunki atmosferyczne
• materiał elastyczny, trwały, doskonale przepuszczający powietrze
• dostępne w rozmiarze A5 (210 x 148 mm)
• otwory na agrafki 3 mm, 4 mm, 5 mm
• wydruk kolorowy (możliwość druku dwustronnego)
• możliwość nadruku imion, nazwisk zawodników, kodów
• jednorazowego użytku
• pomoc w tworzeniu projektów w cenie

XVI BALTIC MARATHON

123
Jan Kowalski

XV BALTIC MARATHON

123
Jan Kowalski

COUPON A

COUPON B

COUPON C

COUPON D

Produkcja numerów 
startowych 

Numery startowe
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Medale
Najwyższej jakości medale sportowe 
produkowane według indywidualnego 
projektu, wykonane z metalu, z możliwością 
wielokolorowego nadruku

P O L S K A

info@vipband.com.pl
www.vipband.com.pl

81-602 Gdynia, 
ul. Chwarznieńska 142 D

tel. (+48) 58 664 77 33
tel. kom. (+48) 513 09 77 33


