


AP 001 tyvek slim 19 mm

AP 006 tyvek wide 25 mm

AP 004 tyvek 1 Tab 25 mm



AP 003 vinyl slim 19 mm

AP 002 vinyl wide 25 mm

jednodniowa, zaklejona opaska wykonana z tyveku ultimo.

jednodniowa, zaklejona opaska wykonana z tyveku .

AP 024 tyvek full kolor slim 19 mm

AP 025 ultimo full kolor wide 25 mm

Wyraźne kolory nadruku.



AP 005 vinyl 5 Tab

AP 007 vinyl 7 Tab

AP 010 vinyl 10 Tab

Możliwość usunięcia
zbędnych kuponów

Możliwość usunięcia
zbędnych kuponów

Możliwość usunięcia
zbędnych kuponów



OP 024 tkaninowa z zapinką MULTICORAL  +TAG
+TAG      wsuwka z PCV na opaskę materiałową z indywidualnym nadrukiem,
możliwy nadruk: dowolny tekst, numeracja, kod kreskowy, kod 2D

OP 024 tkaninowa z zapinką MULTICORAL
opaska materiałowa z plastikową zapinką , wielokrotnego użytku
możliwość nadruku full kolor, stanowi świetny nośnik  reklamy 
i długotrwałej pamiątki. 

zastosowanie: festiwale, koncerty

sposób zapięcia: plastikowa , bez plombownicyzapinka wielokrotnego użytku

NOWOŚĆ !

NOWOŚĆ !

WIELOKROTNE UŻYCIE

WIELOKROTNE UŻYCIE



tkane

OP 013 tkana z zapinką AL

OP 022 tkana z zapinką SNAP

OP 023 tkana z zapinką OVAL

OP 007 tkaninowa oraz OP 013 tkana

OP 007 tkaninowa oraz OP 013 tkana

PLOMBOWNICA zapadkowa HiSPEED



CATERING

POSIŁKI W HOTELACH

PIKNIKI

EVENTY

ZWROT BUTELEK

(porządek na imprezie 

plenerowej)

ŻETONY DO WÓZKÓW

(rozmiar: 1 EURO, 1 PLN)

OZNAKOWANIE PSÓW

SADY

(przy zrywaniu owoców 

wymiana pełnej skrzynki 

na żeton)

WESOŁE MIASTECZKA

NUMERY DO SZATNI

WEJŚCIÓWKI VIP

ŻETONY DO GRY, 

LOTERII

FORMA PŁATNICZA

KOMPLETOWANIE

(na szekli i smyczy)

ŻETONY

ŻETONY z otworem CHIP ŻETONY PREMIUM bez otworu CHIP
żeton mały CHIP A żeton duży CHIP B żeton mały CHIP C żeton duży CHIP D

1 1zł
rozmiar

1 1zł
rozmiar

na 500 szt. żetonów



KUBKI EVENTOWE

Kubek EVENT 400 ml Kubek EVENT 500 ml 

WAFFLE - żeton jednorazowego użytku

Kubki eventowe wielokrotnego użytku podczas
imprez masowych, festiwalach.
Wykonane z polipropylenu
Możliwość wykonania indywidualnego nadruku.

zastosowanie: festiwale, koncerty, eventy

sposób nadruku: sitodruk

miejsce łamania

miejsce łamania

- jednorazowe żetony festiwalowe, gwarancja szybkiej obsługi

- doskonała bezgotówkowa waluta na dużych wydarzeniach

- dostępne w arkuszach po 80 szt. (jako 1/2 waluty)

- możliwość wyłamania mniejszych arkuszy po 20 szt. 

  (wielkość karty kredytowej ID-1)

- praktyczny otwór, daje możliwość noszenia arkusza np. na smyczy

- łatwa dystrybucja, każdy żeton ma specjalny rowek 

  ułatwiający łamanie go na pół

miejsce
łamania

16 mm

2
6
 m

m

wielkość 
karty 

kredytowej

85,60 mm

5
3
,9

8
 m

m

Przykład zastosowania:
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