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WITAJ W ŚWIECIE
DOSKONAŁYCH UPOMINKÓW
NA SEZON JESIEŃ/ZIMA 2017!

Sagaform pomaga w tworzeniu pozytywnych i miłych relacji, zarówno prywatnych i służbo-
wych, od ponad 20 lat. Robimy to przy pomocy starannie wybranych, dobrze zaprojektowa-
nych, wysokiej jakości prezentów w atrakcyjnym opakowaniu, które tak samo przyjemnie się
wręcza, co otrzymuje.
Od początków dziejów, wspólne jedzenie posiłków - tak samo jak dawanie i otrzymywanie
prezentów - było formą nawiązywania trwałych relacji. Sagaform połączyło te dwie wspaniałe
tradycje oferując wachlarz produktów dla kuchni, tych upiększających wnętrza, a przede
wszystkim stoły.
Aby odnieść sukces, współpracujemy z renomowanymi projektantami i stosujemy estetykę
szwedzkiego designu, aby zapewnić kombinację ładnej formy i funkcjonalności. Przez pierw-
szych 11 lat znali nas tylko skandynawscy miłośnicy dobrego wzornictwa, jednak 10 lat temu
przedstawiliśmy siebie na międzynarodowym rynku po raz pierwszy, co okazało się dużym
sukcesem. Dziś, można znaleźć produkty Sagaform w całej Europie, USA, Japonii, Afryce
Południowej, Dubaju i Australii. Nasze 20 lat istnienia na rynku jest dopiero początkiem wielkiej
przygody.
Czekamy z niecierpliwością na kolejne lata spędzone z Wami.

Anna Lilja
CEO Sagaform AB
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ALL
WRAPPED UP
GOTOWE DO WRĘCZENIA

Kontynuujemy prace nad przygotowaniem dla 

Was upominków gotowych do wręczenia. Prócz 

naszych stylowych kartoników, wybrane upominki 

opakowane są dodatkowo w dekoracyjny papier. 

Co sezon wybieramy kilka produktów, oznaczamy 

je symbolem pudła upominkowego, które chcemy 

Wam dostarczać właśnie w ten sposób. Do czę-

ści produktów dodajemy jedwabny sznureczek 

i karteczkę z miejscem na wpisanie imienia osoby, 

do której ten wyjątkowy produkt ma trafić. 

Nic nas nie cieszy tak jak obdarowywanie innych. 
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ALL 
WRAPPED

UP

Club kieliszek Gin, 2-pak  
Szkło. Ten kieliszek o dużej pojemności, bę-
dzie idealny dla miłośników ginu. Wykonany 
z ręcznie dmuchanego szła, z piaskowaną 
nóżką dla ekskluzywnego efektu. 
Art. nr: 5003459  
Wymiary: 55cl, Ø 92 mm, H 200 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Club szklanki do Whiskey z zaokrą-
gloną podstawą 2 szt. & chłodzące 
kamienie 2 szt.  
Szkło, granit z odzysku. Dwie bestsellerowe 
szklanki do whiskey z okrągłą podstawą 
i dwa duże kamienie chłodzące - które spra-
wią, że napój uzyska idealną temperaturę 
- bez rozcieńczania go.
Art. nr: 5003399  
Wymiary: 20cl, 25 x25x25mm  
Opakowanie: Giftbox 
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NATURE
Nature to zebrane w jedną kategorię produkty 

z kolekcji do kuchni i jadalni. 

Uzupełnione o nowe elementy, wykonane 

z dotychczas używanych szlachetnych mate-

riałów (dąb, bambus, szkło), we współpracy 

ze znanymi i docenianymi projektantami, 

 z pewnością Was zachwycą i prędko znajdą 

się w Waszych domach, umilając wspólne 

posiłki z rodziną. 
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NEW!

Oval oak zestaw do podawania  
z dębowym korkiem, 2-pak 
Ręcznie dmuchane szkło. Dwie butelki z dębowymi kor-
kami. 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 po pojedynczą porcję wina.  
Art. nr: 5015337  
Wymiary: 30 cl, H 190 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Oval oak pojemnik na ocet/oliwę  
Szkło/dąb. Klasyczna karafka z linii 
Oval oak w mniejszym rozmiarze, 
z wyprofilowaniem ułatwiającym na-
lewanie oliwy/octu. Świetnie sprawdzi 
się też jako mała karafka.  
Art. nr: 5017734  
Wymiary: 45 cl, Ø 75 mm H 290 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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NATURE

bestseller

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: 5010116  
Wymiary: 2 l, H 275 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Oval oak karafka do wina
z dębowym korkiem  
Ręcznie dmuchane szkło. Klasyczny element
naszej kolekcji. Zaprojektowany z myślą
o czerwonym winie, ale równie dobrze 
sprawdzi się przy podawaniu innych 
napojów. Ponadczasowy design. Popularny 
prezent. 
Art. nr: 5015336  
Wymiary: 1 l, H 345 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 szt. 
Opakowanie: Card 
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NEW!

Oval oak miska, duża  
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 

Oval oak miska, mała  
Szkło/dąb. Miska w mniejszym rozmiarze, 
idealna na mniejsze sałatki, do podawa-
nia ryżu czy ziemniaków. Pamiętaj o regu-
larnym olejowaniu dębowej podstawki.  
Art. nr: 5017735  
Wymiary: 1,5 l Ø 180 mm H 100 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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NATURE

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 wysokiej
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 przybory do sałaty  
Stal nierdzewna z dębowym uchwytem. Stylowe przy-
bory do sałatek o ponadczasowym designie. Uchwyty 
wykonane z litego drewna dębowego o wysokiej 
jakości. Nie zapomnij o regularnym olejowaniu.  
Art. nr: 5017605  
Wymiary: 310 x 58 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 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 jakości.
Nie zapomnij o regularnym olejowaniu dębowych elementów.  
Art. nr: 5010138  
Wymiary: 140 x 85 x 90 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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NATURE

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 regu-
larnym olejowaniu dębowych elementów.  
Art. nr: 5017198  
Wymiary: L 125 mm  
Opakowanie: Windowbox 
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idealny  
drobny  
upominek

Oval oak zestaw do podawania, 4 elementy  
Szkło/dąb. Praktyczny zestaw do serwowania przeką-
sek lub tapas. Szklane miseczki w różnych rozmiarach, 
aby lepiej przedstawić 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 otwieracz do butelek  
Stal nierdzewna z dębowym uchwytem. Otwieracz
wykonany ze stali nierdzewnej z uchwytem wykonanym
z litego drewna dębowego. Idealny na prezent. Nie
zapomnij o regularnym olejowaniu dębowego uchwytu.  
Art. nr: 5017602  
Wymiary: 165 mm  
Opakowanie: windowbox 
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NATURE

Oval oak deska do sera z pokrywką  
Dąb/ręcznie dmuchane szkło. Deska do poda-
wania z litego drewna dębowego z pokrywą 
wykonaną ze szkła dmuchanego. Nie zapomnij 
o regularnym olejowaniu dębowych elementów.  
Art. nr: 5026044  
Wymiary: Ø 180 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Oval oak nóż do sera  
Stal nierdzewna/dąb. Stylowy przyrząd jest niezbędny 
podczas śniadań lub kolacji, gdy przygotowujesz deskę 
serów. Wykonany z wysokiej jakości stali dla precyzyj-
nego krojenia w plasterki. Przednia część ostrza działa 
jak nóż do sera co pozwala na krojenie sera w kawałki. 
Uchwyt wykonany z litego drewna dębowego. Nie zapo-
mnij o regularnym olejowaniu dębowych elementów.  
Art. nr: 5017204  
Wymiary: 85 x 232 mm  
Opakowanie: Windowbox 
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NEW!

NEW!

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 podkładka  
Dąb. Nowy, przemyślany projekt od Sagaform. Dzięki 
regulowaniu, ten dekoracyjny element sprawdzi się do-
skonale w przypadku mniejszych i większych naczyń.  
Art. nr: 5017603  
Wymiary: 180 x 190 mm H 30 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Oval oak uchwyt na ręcznik 
papierowy  
Dąb/Szkło. Nowy bestseller od Saga-
form. Praktyczny i atrakcyjny uchwyt 
na ręcznik papierowy.  
Art. nr: 5017659  
Wymiary: Ø 140 mm, H 300 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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NATURE

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

Zestaw do podawania 
"Marble" 
Marmur/Dąb/Stal nierdzewna/Skó-
ra. Deska do krojenia/podawania ze 
skórzanym uchwytem, w zestawie 
z nożem do sera z linii Oval oak  
Art. nr: 5017699  
Wymiary: 280 x 170 x 12 mm  
Opakowanie: Display 

Świecznik, mały  
Szkło/Marmur. Klasyczny projekt Sagaform 
- świecznik Oval oak w nowym wydaniu. 
Podstawka dębowa zastąpioną została 
marmurową.  
Art. nr: 5017698  
Wymiary: Ø 130 mm H 215 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Oak słoik do przechowywania, wysoki  
Kamionka/Dąb. Ten praktyczny, kamion-
kowy pojemnik z pokrywką, udekorowany 
został subtelnym wzorem.  Dostępny w 
dwóch rozmiarach.   
Art. nr: 5017745  
Wymiary: 1,2 l, Ø 92/110 mm H 190 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Oak słoik do przechowywania, niski   
Kamionka/Dąb. Ten praktyczny, 
kamionkowy pojemnik z pokrywką, 
udekorowany został subtelnym wzorem.  
Dostępny w dwóch rozmiarach.  
Art. nr: 5017744  
Wymiary: 50 cl, Ø 92/110 mm H 100 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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klasyczny design
w nowoczesnym
wydaniu

Oval oak świecznik, średni  
Dąb/Szkło. Świecznik na średnie, 
pionowe świece. Podstawa wykonana 
z litego drewna dębowego i szklanego 
talerzyka, na którym bezpośrednio 
stoi świeca, co ułatwia czyszczenie. 
Uwaga: świeczka nie jest częścią 
zestawu. 
Art. nr: 5017609  
Wymiary: Ø 200 mm, H 320 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Oval oak świecznik, duży  
Dąb/Szkło. Świecznik na większe, 
pionowe świece. Podstawa wykonana 
z litego drewna dębowego i szklanego 
talerzyka, na którym bezpośrednio stoi 
świeca, co ułatwia czyszczenie. Uwaga: 
świeczka nie jest częścią zestawu.  
Art. nr: 5017599  
Wymiary: Ø 220 mm, H 360 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Oval oak świecznik, mały  
Dąb/Szkło. Świecznik na mniejsze, pionowe 
świece. Podstawa wykonana z litego drewna 
dębowego i szklanego talerzyka, na którym 
bezpośrednio stoi świeca, co ułatwia czyszcze-
nie. Uwaga: świeczka nie jest częścią zestawu.  
Art. nr: 5017191  
Wymiary: Ø 130 mm H 215 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Oval oak świecznik  
Dąb/Metal. Tradycyjny świecznik w no-
wej odsłonie. Świecznik jest rozkłada-
ny, co ułatwia jego czyszczenie. Uwaga: 
świeczka nie jest częścią zestawu. 
Art. nr: 5017610  
Wymiary: H 140 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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NATURE
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idealny prezent dla zakochanych

Oval oak stolik śniadaniowy z metalowymi, 
składanymi nogami  
Dąb/metal. Taca idealna na długie niedzielne śniadania 
w łóżku. Wykonana 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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NATURE

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 

Oval oak mlecznik  
Dąb/Szkło. Mała karafka idealna 
na mlecznik. Podstawka i dębowy 
korek dodają jej szyku. 
Art. nr: 5017733  
Wymiary: 30 cl, Ø 74 mm H 172 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Kubek z dębową podstawką, 2-pak 
Szkło/Dąb. Zestaw dwóch kubków z żaro-
odpornego szkła z dębowymi podstawkami 
zachwyci każdego miłośnika kawy i herba-
ty. Wspaniały pomysł na upominek.  
Art. nr: 5017746  
Wymiary: 25 cl, Ø 80 mm H 92 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Oak podkładki, 4-pak  
Dąb/Skóra. Dębowe podstawki 
pod kubki, które łatwo przecho-
wywać w komplecie dzięki skó-
rzanemu paskowi z zatrzaskiem. 
Art. nr: 5017623  
Wymiary: Ø 95 mm, H 5 mm  
Opakowanie: Giftbox 

NEW!

NEW! NEW!
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Kapitan Szwedzkiego Zespołu Kulinarnego, 

zdobywca prestiżowej szwedzkiej nagrody Årets 

Werner oraz Rising Star, a także autor książek 

kucharskich i wielokrotnie nagradzany restaurator - 

Edin Dzemat przybył do Szwecji jako jedenastolatek 

z Bośni i Hercegowiny i, jak sam zapewnia, kucha-

rzem został przez przypadek. Z niezwykłą energią 

i pasją do jedzenia, osiągnął szczyt szwedzkiej 

kulinarnej elity. Edin to wspaniała mieszanka obu 

kultur, które zainspirowały jego miłość do wyszu-

kiwania nowych, nieoczekiwanych kombinacji 

smaków z pogranicza bałkańsko-skandynawskiego.

Buk jest trwałym drewnem, delikatnym dla noży. Deska do krojenia / poda-
wania ma dwie strony. Jedna strona ma rowek wokół krawędzi przeznaczo-
nych do utrzymywania powierzchni do cięcia suchej podczas pracy. Posiada 
również miarę (co 2 cm) - idealną jeśli zależy nam na równych kawałkach. 
Druga strona jest gładka i idealnie nadaje się do siekania lub do serwowania 
np. deski serów. Długi uchwyt ułatwia podnoszenie i obracanie deski.

Parafina  
Olej parafinowy medyczny przezna-
czony do pielęgnacji desek do kroje-
nia i innych wyrobów drewnianych. 
Rozprowadź miękką szmatką i zetrzyj 
nadmiar. Powtarzaj, aż drewno 
zostanie całkowicie nasycone.  
Art. nr: 5017693  
Wymiary: 100 ml  
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NEW!

EDIN
DZEMAT

Deska do krojenia/serwowania EDIN DZEMAT, duża  
Ta masywna deska do krojenia/serwowania wykonana 
z drewna bukowego, powstała we współpracy z gwiazdą 
kucharstwa - Edinem Dzematem. Jest to idealny pomysł 
na upominek dla wszystkich, którzy lubią gotować 
i eksperymentować w kuchni. A nawet jeśli nie jesteś 
zapalonym kucharzem, deska jest wspaniałym elementem 
dekoracyjnym dla wszystkich pomieszczeń w domu .  
Art. nr: 5017674  
Wymiary: 500 x 300 x 40 mm  
Opakowanie: Girdle 

Deska do krojenia/serwowania EDIN DZEMAT, mała  
Buk. Ta nieduża deska do krojenia/serwowania wykonana 
z drewna bukowego, powstała we współpracy z gwiazdą 
kucharstwa - Edinem Dzematem. Jest to idealny pomysł 
na upominek dla wszystkich, którzy lubią gotować 
i eksperymentować w kuchni. A nawet jeśli nie jesteś 
zapalonym kucharzem, deska jest wspaniałym elementem 
dekoracyjnym dla wszystkich pomieszczeń w domu.    
Art. nr: 5017696  
Wymiary: 300 x 215 x 21 mm  
Opakowanie: Girdle 
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EDGE Metalowe mydło  
Metal. Metalowe mydło, dzięki któremu usuniesz  
z dłoni zapach żywności (czosnek, cebula, ryba).  
Świetny upominek dla każdego kucharza.  
Art. nr: 5007071  
Wymiary: 100 x 65 mm  
Opakowanie: Giftbox 

EDGE podstawowy zestaw noży  
Zawiera nóż kucharza o długości 21cm, nóż do pieczy-
wa i nóż do filetowania. Ostrze ze stali molibdenowo-
-wanadowej 1.4116 o stopniu twardości 53-55 HRC, 
rękojeść ze stali profilowanej 18/8. Często wybierany 
na prezent ślubny i świąteczny.  
Art. nr: 5007088  
Wymiary: 410 x 265 x 35 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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KNIVES

PONADCZASOWY  
UPOMINEK

1. EDGE japoński nóż szefa 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
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HOLIDAY
CELEBRATIONS

Sezon zimowy jest pełen różnych świąt, 

uroczystości, i innych okazji do spotkań. Są 

to ważne wydarzenia każdego roku, zarówno 

w domu, jak i w pracy. Sagaform stworzyło 

kolekcję inspirowaną tradycyjnymi świętami 

obchodzonymi w Skandynawii, których pod-

stawą są szwedzkie tradycje, takie jak grzane 

wino, słodycze świąteczne i ozdoby choinko-

we, które tworzą przytulną atmosferę wypeł-

nioną aromatycznymi zapachami.
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HOLIDAY 
CELEBRATIONS

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

Łyżeczki 4-pak, kolor złoty  
Stal nierdzewna 18/0. Wybarwio-
ne na złoty kolor małe łyżeczki 
idealne do deserów czy grzanego 
wina. Można myć w zmywarce.  
Art. nr: 5017682  
Wymiary: 129 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Słoik z pokrywką żołędź  
Kamionka. Sporej wielkości słoik 
w kształcie żołędzia, z pokrywką.
Dekoracyjny i funkcjonalny,
prezent idealny.  
Art. nr: 5017721  
Wymiary: 70 cl, Ø 140 mm H 195 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Kubek mały 2-pak, złota 
podstawa  
Szkło. Dwa małe kubeczki prze-
znaczone do picia grzanego wina. 
Ozdobny pasek w złotym kolorze 
przy podstawie. Piękny element 
dekoracyjny stołu.  
Art. nr: 5017748  
Wymiary: 15 cl, Ø 69 mm H 72 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Kubek 2-pak, złota podstawa  
Szkło. Dwa kubki z żaroodpornego 
szkła. Ozdobny pasek w złotym 
kolorze przy podstawie. Piękny 
element dekoracyjny stołu.  
Art. nr: 5017679  
Wymiary: 25 cl, Ø 80 mm H 92 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Dzbanek do grzanego wina z pod-
grzewaczem  
Szkło/metal. Klasyczny projekt Sagaform 
w nowym wydaniu. Podstawa w złotym 
kolorze, miejsce na małą świeczkę, 
która utrzymuje ciepło napoju.  
Art. nr: 5017678  
Wymiary: 1,3 L, Ø 150 mm, H 250 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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dekoracyjny&prak-
tyczny upominek

NEW!

NEW!

Animal miska Wiewiórka  
Kamionka. Miska w kształcie wiewiórki 
to jeden z naszych najpopularniejszych upo-
minków. Dzielona na dwie części pozwala 
wypełnić ją dwoma rodzajami słodkości.  
Art. nr: 5015679  
Wymiary: 175 x 140 x 38 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Wiewiórka miska  
Kamionka. Dekoracyjna miska 
na słodycze/bakalie. Biała, z czerwo-
ną wiewiórką po środku.  
Art. nr: 5017286  
Wymiary: Ø 190 mm H 60 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Wiewiórka miska, kolor złoty  
Kamionka. Dekoracyjna miska na 
słodycze/bakalie. Dekorowana subtelnym 
wzorem, na środku przymocowana figurka 
wiewiórki (w kolorze złotym).  
Art. nr: 5017722  
Wymiary: Ø 190 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Wiewiórka pojemnik z pokrywką  
Kamionka. Uroczy pojemnik z deli-
katnym wzorem i pokrywką. Uchwyt 
pokrywki w kształcie wiewiórki (kolor 
złoty). Wspaniały pomysł na przecho-
wywanie świątecznych słodkości.  
Art. nr: 5017703  
Wymiary: 45 cl, Ø 100 mm H 150 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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NEW!

HOLIDAY 
CELEBRATIONS

Świecznik/Wazon  
Szkło/Stal. Dekoracyjny wazon/
świecznik na stalowej podstawce 
w kolorze złotym. Subtelny element 
dekoracyjny do każdego wnętrza.  
Art. nr: 5017760  
Wymiary: Ø 160 mm H 280 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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Winter kubek, mały  
Kamionka. Uroczy kubek ze stylowym, 
zimowym wzorem przywodzącym na myśl 
miłe, świąteczne wspomnienia. Doskonały 
do grzanego wina lub kawy espresso.  
Art. nr: 5017287  
Wymiary: 12 cl  
Opakowanie: Bulk 

Winter miska  
Kamionka. Stylowa miska, idealna na bakalie 
czy inne małe przekąski. Zimowy wzór przywo-
dzący na myśl miłe, świąteczne wspomnienia.  
Art. nr: 5017288  
Wymiary: Ø 90 mm  
Opakowanie: Bulk 

Winter kubek  
Kamionka. Stylowy kubek z uroczym, 
zimowym wzorem przywodzącym 
na myśl miłe, świąteczne wspomnienia.  
Art. nr: 5017402  
Wymiary: 20 cl  
Opakowanie: Bulk 
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popularny produkt  
w nowym kolorze

NEW!

NEW!

HOLIDAY 
CELEBRATIONS

Dzbanek do grzanego wina z podgrzewaczem, czarny  
Szkło/metal. Dekoracyjny dzbanek do grzanego wina (wykonany 
ze szkła), z metalowym podgrzewaczem. Świetnie prezentuje się 
na stole, oczekując na przyjście gości. Praktyczny i śliczny upominek.  
Art. nr: 5015683  
Wymiary: 1,3 L  
Opakowanie: Giftbox 

Winter świecznik  
Kamionka/szkło. Uroczy świecznik.
Zimowy krajobraz rozświetlany pojedynczą
świeczką, tworzy wyjątkowy efekt.
Kamionkowa podstawa, klosz szklany.  
Art. nr: 5017637  
Wymiary: Ø 100 H 200 mm 
Opakowanie: Giftbox 

Dzbanek do grzanego wina z podgrzewaczem, biały  
Szkło/metal. Dekoracyjny dzbanek do grzanego wina 
(wykonany ze szkła), z metalowym podgrzewaczem. Świet-
nie prezentuje się na stole, oczekując na przyjście gości. 
Praktyczny i śliczny upominek.  
Art. nr: 5017641  
Wymiary: 1,3 L H 260 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Miska w kształcie serca  
Kamionka. Pokaż swoje uczucia z mi-
ską w kształcie serca. Nieduża, urocza, 
przepięknie prezentuje się zarówno 
w sezonie świątecznym jak i poza nim.  
Art. nr: 5016202  
Wymiary: 130 x 110 x 45 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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dla wszystkich 
ciasteczkoholikow

NEW!

Ginger miska  
Kamionka. Wykonana z kamionki miska w kształcie
ciasteczkowego ludzika. Wspaniały pomysł na przecho-
wywanie słodyczy i innych smakołyków w czasie Świąt.  
Art. nr: 5017281  
Wymiary: 170 x 270 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Foremki do ciastek, 10 szt. 
Stal nierdzewna. Zestaw foremek do wycinania 
ciastek, doręczany w poręcznym opakowaniu, 
ułatwiającym przechowywanie ich poza sezo-
nem. Pięć kształtów, każdy w dwóch rozmiarach.  
Art. nr: 5016695  
Wymiary: Ø 170 H 30 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Bałwanek miska  
Kamionka. Wykonana z kamionki 
miska w kształcie bałwanka. Wspa-
niały pomysł na przechowywanie 
słodyczy i innych smakołyków.   
Art. nr: 5017701  
Wymiary: 255 x 180 x 60 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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NEW!NEW!

Apple miska  
Kamionka. Misa na owoce, nadaje
się również jako forma do ciasta.
To pomysł na doskonały prezent.  
Art. nr: 5017282  
Wymiary: 270 x 230 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Holiday zestaw gier  
Drewno/papier. W zestawie m.in. szachy,
warcaby, bierki, domino, talia kart.   
Art. nr: 5017430  
Wymiary: 170 x 170 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Winter Holiday zestaw do gry w kości  
Drewno/plastik. Kości, timer i spisane 
zasady - wszystko gustownie zapakowane. 
Czas zaczynać zimową rozgrywkę w gronie 
rodziny i przyjaciół!  
Art. nr: 5017763  
Wymiary: 60 x 95 mm  
Opakowanie: Bulk 
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Ozdoby świąteczne, 3-pak  
Kamionka. Dekoracyjne ozdoby świąteczne wyko-
nane z kamionki. Subtelny wzór i proste wzornic-
two. Doręczane w opakowaniu upominkowym. 
W zestawie serduszko, gwiazdka i choinka.  
Art. nr: 5017279  
Wymiary: Ø  80 mm  
Opakowanie: Windowbox 

Karmnik  
Kamionka/metal. Dokarmiaj ptaki zimą. 
Ten stylowy karmnik, pomoże Ci to 
robić, a jednocześnie udekoruje Twój 
taras czy balkon. Łatwo go zawiesić 
dzięki dołączonej, metalowej lince.  
Art. nr: 5016504  
Wymiary: 130 x 145 x 160 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Ozdoby świąteczne snowflake, 3-pak  
Kamionka. Dekoracyjne ozdoby świąteczne wykonane
z kamionki. Subtelny wzór i proste wzornictwo.
Doręczane w opakowaniu upominkowym.  
Art. nr: 5017280  
Wymiary: Ø  70 mm  
Opakowanie: Windowbox 
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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 

odtworzyć, jednak wykorzystując kolekcję 

szklanek, karafek i innych barowych akceso-

riów Sagaform, z pewnością uda nam się 

wejść w odpowiedni nastrój. Spójrz na propo-

zycję naszych projektantów, doceń kunszt

i precyzję wykonania.
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NEW!

Club szklanka, 2-pak 
Szkło. Stylowe szklanki z klasycznym wzorem 
o mocnej podstawie. Idealne do wody, czy 
różnych napoi alkoholowych i wielu drinków.  
Art. nr: 5017686  
Wymiary: 27 cl, Ø 85/80 mm H 90 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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najpopularniejszy 
produkt Sagaform

nowy  
bestseller

BAR

Bar szklanki do whiskey z zaokrągloną 
podstawą, 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 schładzacz 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, odpo-
wiednio zaprojektowane szklanki, ze stylowymi pod-
kładkami to wyjątkowo elegancji pomysł na upominek.  
Art. nr: 5017622  
Wymiary: 15 cl, Ø 70 mm, H 90 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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klasyka  
gatunku

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. Dosko-
nałe do mieszania i sączenia napojów 
np. Irish Coffee czy Cafe Latte.   
Art. nr: 5017616  
Wymiary: L 210 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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BAR

NEW!

NEW!

Club piersiówka Wąsy  
Stal nierdzewna.  Poręczna, zabawna 
piersiówka. Pomysł na prezent 
dla osób z poczuciem humoru. Lejek 
ułatwiający napełnienie w zestawie.  
Art. nr: 5017647  
Wymiary: 13 cl, 95 x 33 mm, H 90 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Club piersiówka Bulaj  
Stal nierdzewna. Ekskluzywna 
piersiówka z elementem dekoracyjnym. 
Przez szklane "okno" można podejrzeć 
co znajduje się w środku. Lejek uła-
twiający napełnianie w zestawie.  
Art. nr: 5017684  
Wymiary: 13 cl, 90 x 25 mm H 105 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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NEW!

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: 25 cl, Ø 70 mm 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 

Club Boston kieliszek, 4-pak  
Szkło.  Kieliszki w elegancki wzór,
tworzą świetny zestaw ze szklanka-
mi, shakerem i wiaderkiem na 
lód Boston. Inspirowane stylem 
Art Deco.  
Art. nr: 5017689  
Wymiary: 6 cl, Ø 38 mm H 65 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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BAR

NEW!

Club Boston wiaderko na lód  
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 

Club Boston łyżka barmańska  
Stal nierdzewna. Skręcona łyżka barmańska 
wykonana ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym. 
Niezbędnik barmana i każdego miłośnika koktajli! 
Art. nr: 5017690  
Wymiary: Ø 25 mm L 300 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 umożli-
wi Ci zrobienie niemal każdego koktajlu! W zesta-
wie masz dwustronny jigger (odmierzający 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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ulubiona gra

BAR

Bar korkociąg  
Stal nierdzewna. Designerski korkociąg 
ze stali nierdzewnej z gumowym, poręcznym 
uchwytem. Doskonały pomysł na prezent.  
Art. nr: 5017614  
Wymiary: 150 x 155 mm  
Opakowanie: Giftbox 

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 ciekawsze-
go 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 krzy-
żyk i 9 kieliszków. Ciekawy upominek, który 
rozkręci każdą imprezę. W zestawie jeden 
zapasowy kieliszek (na wszelki wypadek).   
Art. nr: 5016681  
Wymiary: 250 x 250 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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BAR

Viva Mexico!

Club pokale do piwa, 4-pak  
Szkło. Cztery stylowe szklanki 
do piwa z nadrukiem.  
Art. nr: 5017608  
Wymiary: 42 cl H 175 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Club podstawki, 4-pak  
MDF/Korek. Cztery podstawki 
ze stylowym nadrukiem. Świetny 
pomysł na drobny upominek.  
Art. nr: 5017636  
Wymiary: Ø 100 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Club pokal, 2-pak 
Szkło. Dwa stylowe pokale 
ze szkła. Idealne do delekto-
wania się pełnią smaku piwa. 
Art. nr: 5017646  
Wymiary: 42 cl H 175 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Club miska do przekąsek  
Kamionka. Stylowa miska na klubo-
we przekąski. Wypełniona orzeszkami 
wygląda równie dobrze jak pusta.  
Art. nr: 5017628  
Wymiary: 168 x 262 mm H 60 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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PICCADILLY
Kolekcja Piccadilly to wynik współpracy 

pomiędzy Pernillą Wahlgren i Ann-Carin 

Wiktorsson. Inspiracja narodziła się z miłości 

do jedzenia. Obie Panie uwielbiają gotować, 

zapraszać do siebie gości i biesiadować.  

Takie spotkania sprawdzają się doskonale, 

kiedy stół jest nakryty ładnymi, praktycznymi 

i wielofunkcyjnymi naczyniami.

Tak właśnie powstały naczynia z serii Piccadilly

- nie sposób ich nie pokochać!



NEW!
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Piccadilly miska żaroodporna, biała  
Kamionka. Dekoracyjna miska z serii 
Piccadilly z motywem kwiatowym. Uni-
kalny design stworzony we współpracy 
z Pernillą Wahlgren.  
Art.nr: 5017725  
Wymiary: 1,3 l, Ø 250 mm H 80 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Piccadilly kokilki żaroodporne, 2-pak, białe  
Kamionka. Dwa ładne, małe naczynia do zapieka-
nia w kształcie kwiatów. Doskonałe do codzien-
nego użytku ale też na specjalne okazje. Można 
przechowywać jedną w drugiej.  
Art.nr: 5017724  
Wymiary: 23 cl, Ø 130 mm H 65 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Piccadilly naczynie żaroodporne, białe  
Kamionka. To duże atrakcyjne naczynie będzie 
niezbędnikiem w codziennym gotowania, ale 
sprawdzi się równie doskonale w czasie przyjęć. 
Jest żaroodporne, a jego przyciągający wzrok 
kształt, ozdobi każdy stół. Unikalny design 
stworzony we współpracy z Pernillą Wahlgren.  
Art.nr: 5017727  
Wymiary: 1,2 l, 370 x 275 mm H 45-65 mm  
Opakowanie: Giftbox 

idealne do przystawek i deserów
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Piccadilly okrągłe naczynie żaroodporne, białe  
Kamionka. To praktyczne i stylowe naczynie idealnie 
dopasuje się do ciepłych i zimnych dań, za każdym 
razem dekorując stół swoim minimalistycznym i po-
nadczasowym designem. Unikalny design stworzony 
we współpracy z Pernillą Wahlgren.  
Art.nr: 5017741  
Wymiary: 1,1 l, 230 x 285 mm H 55 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Piccadilly prostokątne naczynie 
żaroodporne, białe  
Kamionka. To naczynie o pokaźnych roz-
miarach zaprojektowane zostało do poda-
wania zapiekanek i innych dań większej 
grupie osób. Unikalny design stworzony 
we współpracy z Pernillą Wahlgren.  
Art.nr: 5017728  
Wymiary: 2,5 l, 385 x 270 mm H 65 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Piccadilly żaroodporna forma do tarty, biała  
Kamionka. Atrakcyjna forma w której możesz przy-
gotowywać dania na co dzień i od święta. Nadaje się 
zarówno do dań ciepłych i na zimno. Kształt nawiązuje 
do kwiata, gdzie każdy płatek ułatwia podzielenie 
dania lub ciasta na 12 równych porcji. Unikalny design 
stworzony we współpracy z Pernillą Wahlgren.  
Art.nr: 5017726  
Wymiary:1 l, Ø 280 mm H 45 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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Piccadilly miska, różowa  
Kamionka. Dekoracyjna miska, doskonała do sałaty.
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 małe naczynie żaroodporne, 
2-pak, różowe  
Kamionka. Naczynie do przygotowania potrawy 
w piekarniku. Przygotujesz w nim zapiekankę, de-
ser lub sałatkę. W zestawie z przepisem kulinarnym.  
Art.nr: 5017307  
Wymiary:23 cl, 130 x 175 mm H 40 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Piccadilly kokilka, 2-pak, różowa 
Kamionka. Para naczyń żaroodpornych. Przy-
gotuj 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

Podziel na 12  
smakowitych porcji
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Piccadilly żaroodporna forma do tarty, różowa  
Kamionka. To praktyczne i stylowe naczynie idealnie 
dopasuje się do ciepłych i zimnych dań, za każdym 
razem dekorując stół swoim minimalistycznym i po-
nadczasowym designem. Unikalny design stworzony 
we współpracy z Pernillą Wahlgren.  
Art.nr: 5017311  
Wymiary:1 l, Ø 280 mm H 45 mm  
Opakowanie: Giftbox 



56

Piccadilly miska, turkusowa  
Kamionka. Dekoracyjna miska, doskonała do sałaty.
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 kokilka 2-pak, turkusowa  
Kamionka. Para naczyń żaroodpornych. Przygotuj porcję
zapiekanki, deser lub sałatkę - niech każdy z gości dosta-
nie swoje naczynie. W zestawie z przepisem kulinarnym.  
 Art.nr: 5017321  
Wymiary:23 cl, Ø 130 mm H 65 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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Piccadilly naczynie żaroodporne, turkusowe  
Kamionka. To duże atrakcyjne naczynie będzie niezbęd-
nikiem w codziennym gotowaniu, ale sprawdzi się rów-
nie doskonale w czasie przyjęć. Jest żaroodporne a jego 
przyciągający wzrok kształt ozdobi każdy stół. Unikalny 
design stworzony we współpracy z Pernillą Wahlgren.  
Art.nr: 5017312  
Wymiary:1,2 l, 370 x 275 mm H 43-65 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Piccadilly małe naczynie żaroodporne, 2-pak, 
turkusowe  
Kamionka. Naczynie do przygotowania potrawy 
w piekarniku. Przygotujesz w nim zapiekankę, deser 
lub sałatkę. W zestawie z przepisem kulinarnym.  
Art.nr: 5017323  
Wymiary:23 cl, 130 x 175 mm H 40 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Piccadilly żaroodporna forma do tarty, turkusowa  
Kamionka. To praktyczne i stylowe naczynie idealnie dopasuje 
się do ciepłych i zimnych dań, za każdym razem dekorując stół 
swoim minimalistycznym i ponadczasowym designem. Unikal-
ny design stworzony we współpracy z Pernillą Wahlgren.  
Art.nr: 5017320  
Wymiary:1 l, Ø 280 mm H 45 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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Piccadilly kokilka 2-pak, beżowa  
Kamionka. Para naczyń żaroodpornych. Przygotuj porcję 
zapiekanki, deser lub sałatkę - niech każdy z gości dosta-
nie swoje naczynie. W zestawie z przepisem kulinarnym.  
Art.nr: 5017322  
Wymiary:23 cl, Ø 130 mm H 65 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Piccadilly okrągłe naczynie żaroodporne, beżowe  
Kamionka. To praktyczne i stylowe naczynie idealnie 
dopasuje się do ciepłych i zimnych dań, za każdym 
razem dekorując stół swoim minimalistycznym i po-
nadczasowym designem. Unikalny design stworzony 
we współpracy z Pernillą Wahlgren.  
Art.nr: 5017309  
Wymiary:1,1 l, 230 x 285 mm H 55 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Piccadilly prostokątne naczynie  
żaroodporne, beżowe  
Kamionka. To naczynie o pokaźnych rozmiarach 
zaprojektowane zostało do podawania zapiekanek 
i innych dań większej grupie osób. Unikalny design 
stworzony we współpracy z Pernillą Wahlgren.  
Art.nr: 5017310  
Wymiary:2,5 l, 385 x 270 mm H 65 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Piccadilly małe naczynie żaroodporne, 
2-pak, beżowe  
Naczynie do przygotowania potrawy w piekar-
niku. Przygotujesz w nim zapiekankę, deser lub 
sałatkę. W zestawie z przepisem kulinarnym.  
Art.nr: 5017324  
Wymiary:23 cl, 130 x 175 mm H 40 mm  
Opakowanie: Giftbox 

idealne naczynie 
do zapiekania
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Łopatka do ciasta, transparentna 
Akryl. Praktyczna i stylowa łopatka 
do ciasta. Idealna do serwowania tart, 
ciast czy nawet zapiekanek. Łatwa 
w utrzymaniu w czystości.  
Art.nr: 5017325  
Wymiary:265 x 65 mm H 60 mm  
Opakowanie: Hangtag 

Łopatka do ciasta, różowa  
Akryl. Praktyczna i stylowa łopatka 
do ciasta. Idealna do serwowania 
tart, ciast czy nawet zapiekanek. 
Łatwa w utrzymaniu w czystości.  
Art.nr: 5017326  
Wymiary:265 x 65 mm H 60 mm  
Opakowanie: Hangtag 

drobny upominek
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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, 4 lub 

6 sztuk. Przy zamówieniu przynajmniej 3000 

sztuk możemy przygotować Ci Twój własny 

wzór opakowań. O więcej informacji poproś 

przedstawiciela handlowego.
Opakowanie na kubek  
Karton. Opakowanie o naturalnym 
wybarwieniu, z okienkiem, pozwa-
lającym na wyeksponowanie nanie-
sionego logotypu. Zaprojektowany 
tak, aby pomieścić 1 kubek. 
Art. nr: 5014099  
Wymiary: 117 x 145 x 105 mm 

Opakowanie na 4 kubki  
Kartonowe opakowanie w subtel-
ny wzór, idealnie pomieści 4 kubki.  
Art. nr: 5014092 

Opakowanie na 6 kubków  
Kartonowe opakowanie w subtelny 
wzór, idealnie pomieści 6 kubków.  
Art. nr: 5014093 
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ulubiony kubek

CAFÉ

Kubek Brazil ma nóżki/ociekacze.
To doskonałe rozwiązanie, aby kubki 

dobrze schły po myciu.

TEN SAM KOLOR  
WEWNĄTRZ I NA  

ZEWNĄTRZ KUBKA

Brazil kubek
Kamionka. Wymiary: 20 cl H 80 mm  
Opakowanie: Bulk 

5016642, biały

5016643, limonkowy 
Pantone 583C

5016644, czarny

5016645, granatowy 
Pantone 2757C

5017253, czerwony 
Pantone 200C

5017254, błękitny 
Pantone 651C

5017255, niebieski 
Pantone 647C

5017256, jasnozielony 
Pantone 324C

5017257, zielony 
Pantone 7740C

5017258, fioletowy 
Pantone 265C

5017259, pomarańczowy 
Pantone 152C

5017260, żółty 
Pantone 107C
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TEN SAM KOLOR  
WEWNĄTRZ I NA  

ZEWNĄTRZ KUBKA

TEN SAM KOLOR  
WEWNĄTRZ I NA  

ZEWNĄTRZ KUBKA

Barista kubek
Kamionka. Wymiary: 25 cl H 100 mm  
Opakowanie: Bulk 

5017263, biały

5017264, czarny

Aroma kubek  
Kamionka. Wymiary: 20 cl H 80 mm  
Opakowanie: Bulk 

5016139, czarny

5016142, biały
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5017261, czarny/
niebieski wewnątrz 

Pantone 299C

5017262,czarny/ 
zielony wewnatrz  

Pantone 376C

5017297, czarny/
czerwony wewnątrz 

Pantone 186C

Liberica kubek
Kamionka. Wymiary: 20 cl H 85 mm  
Opakowanie: Bulk 

Jamaica kubek
Kamionka. Wymiary: 30 cl H 105 mm  
Opakowanie: Bulk 

5016153, biały

5016154, czarny

5016641, czerwony 
Pantone 187C
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Liberica kubek, mały   
Kamionka. Wymiary: 20 cl H 85 mm  
Opakowanie: Bulk 

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

5014079, czarny

5014077, czarny

5014050, biały

5014052, biały

5014068, niebieski 
Pantone 2965C



68 69

element dekoracyjny kuchni i sali konferencyjnej
CAFÉ

Liberica kubek, mały
Kamionka. Wymiary: 20 cl H 85 mm  
Opakowanie: Bulk 

Liberica kubek
Kamionka. Wymiary: 30 cl H 110 mm  
Opakowanie: Bulk 

5016651, biały/turkusowy 
wewnątrz Pantone 7458C

5016650, biały/pomarańczo-
wy 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
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TEN SAM KOLOR  
WEWNĄTRZ I NA  

ZEWNĄTRZ KUBKA

Kenya kubek  
Kamionka. Wymiary: 25 cl H 110 mm  
Opakowanie: Bulk 

5017266, biały

5017267, czarny

Loop kubek  
Kamionka. Wymiary: 25 cl H 100 mm  
Opakowanie: Bulk 

5015912, biały

5015935, czarny 
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TEN SAM KOLOR  
WEWNĄTRZ I NA  

ZEWNĄTRZ KUBKA

TEN SAM KOLOR  
WEWNĄTRZ I NA  

ZEWNĄTRZ KUBKA

Bali kubek  
Porcelana. Wymiary: 25 cl H 100 mm  
Opakowanie: Bulk 

5017268, biały

5016649, biały

5016648, czarny

Panama kubek
Porcelain. Wymiary: 25 cl H 90 mm  
Opakowanie: Bulk 
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Taka nagroda nie powinna dziwić! Wspa-

niały design, funkcjonalność i ergonomika

- 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 dzbanek/termos
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 go-
dzin. 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 zielona
Pantone 368

5099257 szara
Pantone 427

5099258 czarna5099263 niebieska
Pantone 2935

5099256 pomarańczowa
Pantone 021

5099259 różowa
Pantone 245

5099261 czerwona
Pantone 1795

5099260 turkusowa
Pantone 312

5099262 żołta
Pantone medium yellow
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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 

sprawdzą 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, mała  
Szkło. Mocne i wytrzymałe 
szklanki są niezbędne
w każdym domu czy biurze. 
Klasyczny projekt, świetnie 
wykonany. Można przecho-
wywać jedną w drugiej.  
Art. nr: 5017432  
Wymiary: 24 cl H 90 mm  
Opakowanie: Bulk 

Water szklanka, duża  
Szkło. Mocne i wytrzymałe 
szklanki są niezbędne
w każdym domu czy biurze. 
Klasyczny projekt, świetnie 
wykonany. Można przecho-
wywać jedną w drugiej.  
Art. nr: 5017433  
Wymiary: 35 cl H 140 mm  
Opakowanie: Bulk 
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UTRZYMUJE
CIEPŁO NAPOJU

45 MINUT!

5017153, biały/ 
zielony/czarny

5017154, czarny/ 
pomarańćzowy/biały

5017156, turkusowy/
czarny

5017157, biały/ 
niebieski/czerwony

5017315, czerwony/
czarny/biały

5017316, biały/czarny 5017665, czarny

To Go kubek  
Nasz bestseller - dostępny w wielu 
kolorach, możliwość personalizacji.
Utrzymuje ciepło napoju do 45 
minut! Plastik Tritan.  
Wymiary: 40 cl, H 135 mm Ø 77 mm  
Opakowanie: Bulk 
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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.

STWÓRZ SWÓJ
PROJEKT!

Kubek termiczny/samo-
chodowy  
Plastik. Podwójne ścianki 
umożliwiające umieszcze-
nie własnego obrazka/zdję-
cia. Bardzo łatwo można 
wymienić wkładkę. Podwój-
ne ścianki utrzymują ciepło 
napoju na dłużej.  
Art. nr: 5015983  
Wymiary: 50 cl, H 170 mm  
Opakowanie: Bulk 

Kubek termiczny/samo-
chodowy, mały  
Plastik. Podwójne ścianki 
umożliwiające umieszczenie 
własnego obrazka/zdjęcia. 
Bardzo łatwo można wy-
mienić wkładkę. Podwójne 
ścianki utrzymują ciepło 
napoju na dłużej.  
Art. nr: 5016652  
Wymiary: 35 cl, H 135 mm  
Opakowanie: Bulk 

iBidon na wodę z uchwytem, biały  
Plastik PP. To nie tylko bidon na wodę
czy inny napój. To także uchwyt na te-
lefon, przydatny np. w trakcie podróży!  
Art. nr: 5017640  
Wymiary: 60 cl  
Opakowanie: Giftbox 
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NEW! NEW!

NEW!

5017712, czarny 5017787, srebrny 

Szklany kubek
Szkło/Sylikon. Nowość w ofercie - stylo-
wy szklany kubek z sylikonowym uchwy-
tem i wieczkiem. Idealny aby chwycić go 
w drodze z kafeterii do pracy!  
Wymiary: 30 cl, Ø 90 mm H 130 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Travel kubek z zamknięciem  
Plastik/Stal nierdzewna. Ten sprytny ku-
bek z zamknięciem w pokrywce uchroni 
napój przed wyciekaniem - a Ciebie 
przed plamami. Praktyczny w podróży 
i pracy. Długo utrzymuje napój ciepły.  
Wymiary: 40 cl, Ø 75 mm H 185 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Travel kubek z zamknięciem  
Plastik/Stal nierdzewna. Ten sprytny ku-
bek z zamknięciem w pokrywce uchroni 
napój przed wyciekaniem - a Ciebie 
przed plamami. Praktyczny w podróży 
i pracy. Długo utrzymuje napój ciepły.  
Wymiary: 40 cl, Ø 75 mm H 185 mm  
Opakowanie: Giftbox 

5017718, pink 5017714, black 5017710, różowy 5017711, złoty 

Sweet kubek ze słomką  
AS plastik. Weź ze sobą słodki milkshake albo mro-
żoną kawę. Ten piękny kubek został zaprojektowa-
ny, aby cieszyć się ulubionym napojem. Podwójne 
ścianki oznaczają, że napój jest zimny na dłużej.  
Wymiary: 35 cl Ø 95 H 175 mm  
Opakowanie: Giftbox 

5017173, pink 5017246, zielony 
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Tea kubek, fioletowy  
Wykonany z kamionki bardzo duży
kubek do herbaty, z delikatnym nadru-
kiem 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 nadrukiem 
wewnątrz ”The early bird needs 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 nadru-
kiem wewnątrz ”You are my cup of tea”.  
Art. nr: 5017493  
Wymiary: 70 cl, Ø 150 mm H 90 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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ulubiony kubek klientów
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5017596, transparentny 5017597, fioletowy 5017598, turkusowy 

Tea zaparzacz do herbaty z podstawką  
Plastik/akryl/stal nierdzewna. Uroczy zapa-
rzacz do herbaty z podstawką ułatwiająca 
jego przechowywanie. Łatwy w użyciu 
i utrzymaniu w czystości. Dostępny w trzech 
kolorach pasujących do kubków Tea.  
Wymiary: H 160 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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innowacyjne

Tea 2w1, zaparzacz i łyżka  
Stal nierdzewna. Praktyczny zapa-
rzacz do herbaty z łyżką. Wykonany 
ze stali nierdzewnej, łatwy w użyt-
kowaniu i w utrzymaniu czystości.  
Art. nr: 5017459  
Wymiary: 165 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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Dog kubek 
Porcelana. Spełnienie marzeń dla miło-
śnika 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 miłośni-
ka 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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NEW!

Butelka Hot & Cool to wspaniała 

alternatywa dla wody butelkowanej czy 

bidonu, umożliwiająca utrzymanie zim-

na lub ciepła napoju wewnątrz na wiele 

godzin (zimno do 24h, ciepło do 12h).

 

Nie przecieka. 

Zewnętrzna część butelki utrzymuje 

temperaturę pokojową, zachowując 

smak i świeżość napoju.

Oszczędzaj pieniądze i środowisko. 

Butelka Hot&Cool, duża  
Podwójne ścianki. Stal nierdzewna. 
Sagaform stworzyło swoją wersję tego 
niezwykle praktycznego gadżetu - 
butelka w której Twoja woda zachowa 
swoją temperaturę przez wiele godzin. 
Art. nr: 5017706  
Wymiary: 75 cl, Ø 80 mm H 300 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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NEW!
5017708, złota 5017707, czarna 5017709, różowa 

Butelka Hot&Cools
Podwójne ścianki. Stal nierdzewna. 
Sagaform stworzyło swoją wersję tego 
niezwykle praktycznego gadżetu - 
butelka w której Twoja woda zachowa 
swoją temperaturę przez wiele godzin.  
Wymiary: 50 cl, Ø 70 mm H 255 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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5099560
Sylikonowa pokrywka Take 

Away pomarańczowa 
Pantone 151U

5099558  
Sylikonowa pokry-

wka Take Away 
czerwona

Pantone 199U

5099559
Sylikonowa pokrywka Take 

Away zielona
Pantone 369U

5099557 
Sylikonowa 

pokrywka Take 
Away niebieska 
Pantone 293U

DODAJ LOGO  
I KORPORACYJNY

UPOMINEK
GOTOWY!

MOŻLIWA PEŁNA 
PERSONALIZACJA!

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: 25 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: 25 cl H 150 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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Jedzenie na zewnątrz sprawia, że wszystko 

jest bardziej smaczne. 

Wystarczy upewnić się, że masz odpowiedni 

ekwipunek aby wycieczka za miasto stała 

się ucztą na świeżym powietrzu. Sagaform 

ma wszystko, czego potrzebujesz - zaczy-

nając od czegoś izolowanego, a kończąc 

na praktycznym i zabawnym widelcu. Znaj-

dziesz też sprzęt przeznaczony do transpor-

towania i spożywania gorących napojów, 

czy dań. 
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NEW!

NEW!

Zestaw grzybiarza  
Drewno orzechowe/stal nierdzewna/nylon. Torba na 
grzyby z 3 komorami, kieszenią z boku (idealną na kozik) 
i regulowanym paskiem, oraz kozik do grzybów. Ciekawy 
pomysł na upominek dla wszystkich miłośników aktywności 
na świeżym powietrzu.  
Art. nr: 5017695  
Wymiary: 265 x 150 mm H 245 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Kozik w pokrowcu  
Drewno orzechowe/stal nierdzewna/nylon. 
Las na Ciebie czeka. Praktyczny i stylowy 
nożyk do grzybów z pędzelkiem, dostarcza-
ny w praktycznym pokrowcu, który możesz 
przyczepić do paska, z pewnością stanie sie 
nieodłącznym partnerem wypraw do lasu.  
Art. nr: 5017685  
Wymiary: 135 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Widelec do pieczenia 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 
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sprytne!

5017407, czerwony 

5017408, czarny 

Widelec do pieczenia kiełbasek
Stal nierdzewna/sylikon. Ten poręczny teleskopowy 
widelec (po rozłożeniu aż 58 cm) doskonale sprawdzi 
się na grillu czy pikniku. Wykonany ze stali nierdzew-
nej, z sylikonową, nienagrzewającą się rączką, stanie 
się nieodłącznym elementem Waszych wypadów za 
miasto i wieczorów przy grillu z przyjaciółmi.  
Wymiary: 250 / 790 mm  
Opakowanie: Bulk 
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CIEPŁE PRZEZ
5 GODZIN, ZIMNE

AŻ DO 12!

Car kubek  
Podwójne ścianki. Stal nierdzewna. Pokryw-
ka 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 

5017501, czarny 5017502, niebieski 5017503, zielony 5017504, czerwony
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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 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 cm  
Opakowanie: Hangtag 

Holiday koc piknikowy, niebieski  
Poliester. Polarowy koc z impregnowaną
warstwą od spodu.  
Art. nr: 5017463  
Wymiary: 120 x 150 cm  
Opakowanie: Hangtag 
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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 5017439, zielona 

5017440, turkusowa 5016077, czarna 
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dodaj swoje logo

Termos  
Stal nierdzewna. Gumowany na ze-
wnątrz. Przydatny i stylowy. Utrzy-
ma 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. Niezastą-
piony podczas pikników czy innych 
aktywności na świeżym powietrzu.  
Art. nr: 5017644  
Wymiary: 22 cl H 80 mm  
Opakowanie: Bulk 

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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do wyboru do koloru

Mata do siedzenia
Impregnowana przed wodą mata 
do siedzenia. Składana. Sprytny 
gadżet, łatwy w rozkładaniu i składa-
niu, 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 chustecz-
ki, bandaż z gazy, sterylne opatrunki. Apteczka 
zawierająca wszystko, czego potrzeba w tym 
nożyczki i pęsetę. Wszystko zapakowane w prak-
tycznym woreczku, który można zawiesić na szyi.
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 
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5017161, czarny

5017162, niebieski 5017163, zielony

Saszetka sportowa na pa-
sku, czarna  
Lycra. Elastyczny pasek 
z klamrą i przymocowaną sa-
szetką. 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 noszenie go 
jak plecak. Dostępny w 3 kolorach.  
Wymiary: 420 x 365 mm  
Opakowanie: Bulk 

5017168, biały 5017169, niebieski5017170, zielony

Bidon
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: Bulk 
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DOSKONAŁY
RĘCZNIK DO ZABRANIA
NA SIŁOWNIĘ. WŁÓKNA  
MIKROFIBROWE SCHNĄ

DUŻO SZYBCIEJ NIŻ
BAWEŁNIANE!

gotowi na trening?

Ręcznik sportowy z małą kieszenią, duży 
Mikrowłókno. Ten duży ręcznik z kieszenią na zamek wykonano z mikro-
włókna, 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 praktycz-
nym 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 
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 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
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SmartShakeTM i przygotowanie

shake'ów proteinowych czy witamino-

wych 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 mie-

szania 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
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Sagaform & SmartShake
SMART
SHAKE

Fresh shaker
Plastik PP. Praktyczny, trójelementowy 
shaker. Doskonały do przygotowania 
smartshake'ów i innych napojów 
dla sportowców. Można myć go w 
zmywarce.  
Wymiary: 600 ml H 220 mm   
Opakowanie: Bulk 

5017506, biały 5017507, transparentny 5017508, czarny
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Prasa do hamburgerów  
Plastik. Równe i ładne burgery na grillu - nic 
prostszego. Z plastikową prasą, robienie tych 
smacznych dań będzie dużo prostsze! To uprosz-
czony 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, masywną prasą, 
robienie tych smacznych dań będzie jeszcze łatwiejsze!  
Art. nr: 5015152  
Wymiary: Ø 120 H 80 mm  
Opakowanie: Giftbox 

BBQ rękawica  
Bawełna/sylikon. Ten sprytny przedmiot 
ochroni przed oparzeniem palców czy 
całej dłoni w czasie grillowania. Dzięki sy-
likonowym dodatkom rękawica zapewnia 
dobry uchwyt i ochronę termiczną. Dosko-
nały upominek dla fanów grillowania.  
Art. nr: 5017414  
Wymiary: L 330 mm  
Opakowanie: Hangtag 

Uchwyty do kukurydzy
w kolbach, 16 szt. 
Stal nierdzewna/PP plastik.   
Art. nr: 5017422  
Wymiary: 85 x 70 mm H 120 mm / 75 mm  
Opakowanie: Windowbox 
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Zestaw noży, 4-pak  
Ostrze ze stali nierdzewnej, uchwyt
z drewna akacjowego.   
Art. nr: 5017420  
Wymiary: L 245 mm  
Opakowanie: Windowbox 

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 przyborów, 3 elementy   
Stal nierdzewna/drewno akacjowe. Stylowy, trzyczę-
ściowy zestaw o wielu funkcjach. Łopatka, szczypce, wi-
delec z ostrzem i otwieraczem do butelek wykonane ze 
stali nierdzewnej z uchwytami z drewna akacjowego.  
Art. nr: 5017471  
Wymiary: L 440 mm  
Opakowanie: Giftbox 

BBQ zestaw sztućców  
Stal nierdzewna, uchwyty z tworzywa.
Praktyczny upominek. Niezastąpione
do steków i potraw z grilla. W zesta-
wie 4 noże i 4 widelce.  
Art. nr: 5016468  
Wymiary: L 220 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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BBQ mata do grilowania  
Włókno szklane.   
Art. nr: 5017429  
Wymiary: 360 x 420 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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potrzebny przy
grillu

BBQ zestaw przyborów, 4 elementy  
Stal nierdzewna. PP Plastik. Grillowy niezbędnik - 
przybory, które można myć w zmywarce zdobędą 
Wasze serca. Świetny upominek dla miłośników 
jedzenia na świeżym powietrzu. W zestawie łopat-
ka, szczypce, widelec i szczotka do czyszczenia.  
Art. nr: 5017415  
Wymiary: 430 x 90 x 25 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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nawadnianie 
non-stop

NEW!

NEW!

Fresh bidon 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, Saga-
form wychodzi naprzeciw z produktem, który ułatwia przygo-
towanie takiego trunku i cieszenie się nim. Bidon wykonany
z plastiku Tritan, co oznacza, że jest wolny od BPA.  
Wymiary: 80 cl, H 280 mm  
Opakowanie: Hangtag 

5016709,  
transparentny

5017477, niebieski 5017478, zielony5017479, różowy

5017753, zielony 5017752, niebieski5017751, różowy

5017697, złoty

5017750, czarny

Fresh bidon z pojemnikiem na owoce
Plastik Tritan. Woda ze świeżymi owocami? W dro-
dze 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 wykonany
z plastiku Tritan, co oznacza, że jest wolny od BPA.  
Wymiary: 75 cl, Ø 70 mm H 245 mm  
Opakowanie: Bulk 

Fresh bidon z pojemnikiem na owoce, złoty   
Plastik Tritan. Woda ze świeżymi owocami? W dro-
dze 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 wykonany
z plastiku Tritan, co oznacza, że jest wolny od BPA.  
Wymiary: 75 cl, Ø 70 mm H 245 mm  
Opakowanie: Bulk 
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dodaj smaku wodzie

5017723, złoty 5017742, czarny

Fresh duży bidon z pojemnikiem na owoce  
Plastik Tritan. Woda ze świeżymi owocami? W dro-
dze 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 wykonany
z plastiku Tritan, co oznacza, że jest wolny od BPA  
Wymiary: 1,8 l, Ø 110 mm H 280 mm  
Opakowanie: Hangtag 
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TWÓJ OBRAZEK
W TWOIM

ŚNIADANIU!

NEW!

Fresh kubeczek na jogurt, persona-
lizowany  
Plastik AS/PP. Podwójne ścianki umożliwia-
ją umieszczenie papierowego elementu 
dekoracyjnego. Doskonały pomysł na upo-
minek dla miłośników zdrowego żywienia.  
Art. nr: 5017296  
Wymiary: 30 cl Ø 88 H 150 mm  
Opakowanie: Bulk 

Fresh kubeczek na jogurt  
Plastik AS/PP. Podwójne ścianki umożliwia-
ją umieszczenie papierowego elementu 
dekoracyjnego. Doskonały pomysł na 
upominek dla miłośników zdrowego 
żywienia.  
Wymiary: 30/7 cl Ø 88 H 150 mm  
Opakowanie: Bulk 

5016699, zielony 5016712, czarny 5017122, różowy5017454, biały5017453, turkusowy

5017720, jasnoróżowy 5017719, jasnożółty
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To Go Salad, 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, 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, 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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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 bido-
nu i nalej wody. Będzie chłodna bardzo długo!  
Wymiary: 52 cl  
Opakowanie: Hangtag 

5016708,  
transparentny 

5016512, różowy 

5016294, niebieski 

5016295, zielony 
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Fresh kubek na smoothie  
Polistyren / Plastik PP / Sylikon. Poręczny kubek 
na  smoothie ułatwia wyjście ze smacznym napojem 
poza dom, np. do szkoły, pracy czy na spacer. Wbu-
dowana słomka. Łatwo się czyści. Wolny od BPA.  
Wymiary: 450 ml  
Opakowanie: Bulk 

5017476, 
transparentny 

5016654, niebieski 

5016653, różowy 

5016655, zielony 
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KITCHEN
Jak każdy wie, kuchnia składa się z wielu uni-

kalnych produktów przeznaczonych do wie-

lu różnych czynności. To użyteczność jest 

priorytetem, jednak w wielości oferowanych 

produktów w tej kategorii, zwracamy szcze-

gólną uwagę na przemyślane wzornictwo. 

Nasze produkty wyróżniają się dlatego, po-

nieważ są świetnie zaprojektowane, czasem 

zabawne lub nieszablonowe, zawsze są też 

łatwe w obsłudze.
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KITCHEN

NEW!

NEW!

NEW!

Szczypce  
Stal nierdzewna. Te praktyczne szczypce służą do go-
towania i ułatwiają podawanie. Jedna strona jest 
perforowana, aby umożliwić odpływ nadmiaru płynu. 
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.  
Art. nr: 5017677  
Wymiary: 223 x 186 mm H 58 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Łyżka do podawania  
Stal nierdzewna. Piękna, zakrzywiona kon-
strukcja tej dużej łyżki dodaje walorów deko-
racyjnych, nie umniejszając jej funkcjonalności. 
Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej.  
Art. nr: 5017675  
Wymiary: 254 x 76 mm H 31 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Łopatka  
Stal nierdzewna. Podaj elegancko kawałek ciasta 
lub tarty. Niepowtarzalny, zakrzywiony kształt spra-
wia, że łopatka jest równie ozdobna, co funkcjonal-
na. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej.  
Art. nr: 5017669  
Wymiary: 245 x 77 mm H 35 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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praktyczny&stylowy

Kubek na zupę z pokrywką, granatowy  
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 plastikowa 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 plastikowa 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 plastikowa pokrywka. Kubek dostępny w 3 kolorach.  
Art. nr: 5017306  
Wymiary: H 100 mm Ø 120 mm, 50 cl  
Opakowanie: Giftbox 

Zestaw do przekąsek  
Szkło/bambus. Stylowy zestaw do podawa-
nia, zawierający deskę z drewna bambuso-
wego i 3 szklane pojemniki na przekąski.  
Art. nr: 5016390  
Wymiary: 310 x 105 x 50 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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praktyczna&wygodna

Deska do krojenia, duża  
Bambus/sylikon. Praktyczna deska do krojenia, doskonała na 
każdy blat. Bambus to świetny materiał, dobrze sprawdza 
się w kontaktach z żywnością. Sylikonowe dodatki utrzymują 
deskę na miejscu podczas krojenia. Praktyczne rozwiązanie. 
Art. nr: 5017107  
Wymiary: 400 x 300 x 15 mm  
Opakowanie: Girdle 

Deska do krojenia, mała  
Bambus/sylikon. Praktyczna deska do krojenia, doskonała 
na każdy blat. Bambus to świetny materiał, dobrze sprawdza 
się w kontaktach z żywnością. Sylikonowe dodatki utrzymują 
deskę na miejscu podczas krojenia. Praktyczne rozwiązanie  
Art. nr: 5017117  
Wymiary: 310 x 230 x 15 mm  
Opakowanie: Girdle 

KITCHEN
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uroczy  
upominek

Nożyczki do ziół  
Stal nierdzewna/plastik. Nożyczki z sześcioma 
ostrzami są doskonałe do cięcia świeżych 
ziół, równo rozdrobnione wzbogacą smak 
potraw uwalniając pełnię swojego aromatu. 
Przy zakupie 12 szt. dostarczane z ekspo-
zytorem. 
Art. nr: 5016020  
Wymiary: 190 x15 mm  

Zestaw do siekania ziół  
Stal nierdzewna/plastik/bambus. Nóż i deska 
do krojenia ziół, świetny zestaw dla miłośni-
ków gotowania. Łatwe w użyciu i czyszczeniu.  
Art. nr: 5016719  
Wymiary: 200 x 200 x 20 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Zestaw znaczniki do żywności + marker  
Porcelana. Świetny pomysł na urozmaicenie 
stołu na przyjęciu lub opisanie hodowanych 
ziół. Znaczniki do żywności, wykonane z porce-
lany, w zestawie 4 sztuki + zmywalny marker. 
Porcelana, w zestawie zmywalny marker.  
Art. nr: 5017100  
Wymiary: 78 x 60 x 5 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Lejek nawadniający do roślin  
Plastik. Pasuje na butelki plastikowe 
o pojemności 0,5 i 1,5 l. Przy zakupie 
24 szt. dostarczany z ekspozytorem.
Art. nr: 5017764  
Wymiary: 165 mm  
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bestseller

KITCHEN

Duo doniczka na zioła  
Kamionka. Oryginalna, podwójna doniczka 
na zioła. Zadbaj o swój ziołowy ogródek 
i zapewnij roślinom dłuższą świeżość. 
Otwór w podstawie ułatwia podlewanie.  
Art. nr: 5015859  
Wymiary: 270 x 130 x 80 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Trio doniczka na zioła  
Kamionka. Oryginalna, potrójna doniczka 
na zioła. Zadbaj o swój ziołowy ogródek 
i zapewnij roślinom dłuższą świeżość. 
Otwór w podstawie ułatwia podlewanie.  
Art. nr: 5015274  
Wymiary: 400 x 130 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Doniczka na zioła, mała  
Kamionka. Oryginalna doniczka na zioła. 
Zadbaj o swój ziołowy ogródek i zapew-
nij roślinom dłuższą świeżość. Otwór 
w podstawie ułatwia podlewanie.  
Art. nr: 5007162  
Wymiary: 130 x 130 x 86 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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idealne klopsiki 
w kilka chwil

Pizza nożyce  
Stal nierdzewna/plastik. Koniec walki 
z nożem przy krojeniu pizzy. Z nożyczka-
mi porcjowanie będzie dużo łatwiejsze. 
Przydatny gadżet do każdej kuchni.  
Art. nr: 5016442  
Wymiary: L 310 mm, W 95 mm  
Opakowanie: Windowbox 

Foremka do klopsików
Plastik ABS. Domowe klopsiki? Nic prostszego. 
Zaskocz gości lub domowników pysznymi, rów-
nymi klopsikami. Przy pomocy foremki, ich zro-
bienie będzie prostsze niż zwykle. Przy zakupie 
24 szt. dostarczana wraz z ekspozytorem. 
Art. nr: 5017452  
Wymiary: 225 x 70 x 50 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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KITCHEN

Łyżka do podawania makaronu
z tarką do parmezanu  
Stal nierdzewna. Jeden z naszych najpopu-
larniejszych upominków. Wielofunkcyjny 
przyrząd o świetnym designie i ergonomi-
ce powinien znaleźć się w każdej kuchni!  
Art. nr: 5015545  
Wymiary: 260 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Sylikonowa rękawica kuchenna  
Sylikon. Sprytne rozwiązanie. Poręczna 
rękawica kuchenna, łatwa w utrzyma-
niu czystości (można myć w zmywarce).  
Art. nr: 5015840  
Wymiary: 120 x 110 x 80 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Uchwyt dla szczotki do naczyń z czę-
ścią ociekającą  
Kamionka/Stal nierdzewna. Uchwyt dla 
szczotki do naczyń z częścią ociekającą. 
Doskonały pomysł na praktyczny upominek.
Art. nr: 5015541  
Wymiary: 230 x 150 x 80 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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Cook´n read uniwersalny przyrząd kuchenny, czerwony  
Sylikon. Sprytny i stylowy produkt, wykonany z sylikonu, może
służyć jako podstawka do książki kucharskiej/tabletu, ale również
jako podstawka pod garnek po ugotowaniu potrawy. Łatwy
w utrzymaniu czystości – można myć w zmywarce. Produkt
zdobył 3. nagrodę w konkursie Super Gift 2016.  
Art. nr: 5017205  
Wymiary: Ø 170 mm H 30 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Cook´n read uniwersalny przyrząd kuchenny, antracyt  
Sylikon. Sprytny i stylowy produkt, wykonany z sylikonu, może
służyć jako podstawka do książki kucharskiej/tabletu, ale również
jako podstawka pod garnek po ugotowaniu potrawy. Łatwy
w utrzymaniu czystości – można myć w zmywarce. Produkt
zdobył 3. nagrodę w konkursie Super Gift 2016.  
Art. nr: 5017206  
Wymiary: Ø 170 mm H 30 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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odrobina koloru na stole

Maselniczka  
Kamionka/plastik. Teraz możesz podawać i przechowy-
wać masło w bardziej kolorowy sposób. Ta maselniczka 
pomieści nawet dużą, 500g kostkę masła. Podstawka zro-
biona z kamionki w kolorowy wzór, pokrywka akrylowa.
Art. nr: 5017174  
Wymiary: 180 x 120 x 75 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Pojemnik na ser z pokrywką  
Kamionka/plastik. Nowoczesny, kolorowy wzór 
wytłoczony na tym kwadratowym półmisku 
doda uroku każdemu śniadaniu. Naczynie ma 
duże rozmiary, więc świetnie sprawdzi się jako 
deska z serowymi przekąskami, owocami i wę-
dlinami na wieczorne spotkanie z przyjaciółmi.
Art. nr: 5017175  
Wymiary: 190 x 210 H 125 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Pojemnik na ser  
Kamionka/Akryl. Atrakcyjny pojemnik na ser, z kamionkową 
podstawą i akrylową pokrywką (oba elementy są łatwe 
do czyszczenia). Od teraz ser na śniadanie lub popołudnio-
wą przekąskę, będzie wyglądał jeszcze bardziej apetycznie.   
Art. nr: 5017112  
Wymiary: 250 x 165 mm H 100 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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Sweet łyżka do nakładania lodów
Stal nierdzewna/PP plastik. Łyżka do na-
kładania lodów ułatwia życie! Zanurz ją 
w wodzie, zanim zanurzysz ją w lodach. 
Można jej również używać do owoców. 
Przy zamówieniu 18 sztuk dostarczane z 
ekspozytorem.  
Wymiary: 200 x 40 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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Sweet miseczki do lodów, 2-pak 
Szkło. Zaprojektowaliśmy idealne miseczki 
do lodowych deserów. Lekkie nachylenie 
ułatwia dostęp do deseru. Idealny prezent 
dla ludzi, którzy lubią dobre rzeczy w życiu.  
Art. nr: 5017251  
Wymiary: 20 cl Ø 100 H 95 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Sweet łyżeczki do lodów, 4-pak  
Stal nierdzewna. Urocze i praktyczne 
łyżeczki. Jeśli kochasz lody, poko-
chasz je jeszcze bardziej spożywając 
je przy użyciu odpowiednich narzędzi. 
Art. nr: 5017252  
Wymiary: 125 mm  
Opakowanie: Windowbox 

KITCHEN
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SWEDEN
W naszej kolekcji poświęconej Szwecji starali-

śmy się zachować prawdziwy charakter kraju 

naszego pochodzenia. Zrobiliśmy to wykorzy-

stując symbole, z którymi kraj ten jest nieroze-

rwalnie związany.  

Co może być bardziej szwedzkie niż konik 

Dala, czy narodowe kolory? 

To seria zabawnych produktów dla każdego, 

kto chce świętować dziedzictwo Szwecji.
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Szwecja miska, duża 
Kamionka. Miska w kształcie 
Szwecji. Świetna do przechowywa-
nia słodyczy, czy bakalii. Popularna 
szwedzka pamiątka.  
Art. nr: 5015863  
Wymiary: 420 x 130 x 45 mm  
Opakowanie: Giftbox Szwecja miska, mała 

Kamionka. Miska w kształcie 
Szwecji. Świetna do przecho-
wywania słodyczy, czy bakalii. 
Popularna szwedzka pamiątka.   
Art. nr: 5015904  
Wymiary: 210 x 70 x 20 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Dala miska  
Kamionka. Miska w kształcie tradycyjnego, szwedzkiego
konika Dala. Doskonała do słodyczy czy bakalii.
Wewnątrz kolorowy nadruk, na zewnątrz biała.  
Art. nr: 5015862  
Wymiary: 210 x 200 x 60 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Dala miska, mała  
Kamionka. Mała miska w kształcie tradycyjnego, 
szwedzkiego konika Dala. Doskonała do słodyczy czy 
bakalii. Wewnątrz kolorowy nadruk, na zewnątrz biała.  
Art. nr: 5016532  
Wymiary: 160 x 140 x 45 mm  
Opakowanie: Giftbox 
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SWEDEN

Dala kieliszki, 4-pak  
Szkło. 4-pak kieliszków idealnych do moc-
niejszych trunków z uroczym nadrukiem ko-
nika Dala. Wspaniały pomysł na upominek.  
Art. nr: 5016627  
Wymiary: H 88 mm 4,5 cl  
Opakowanie: Giftbox 

Kubek To Go Szwecja z sylikonową pokrywką   
Porcelana. Podwójne ścianki. Kolorowy kubek z pokrywką siliko-
nową, idealny do kawy lub herbaty. Podwójne ścianki oznaczają, 
że kubek utrzymuje ciepło dłużej, a także pomaga chronić przed 
nagrzaniem zewnętrznej części kubka, dzięki czemu nie oparzysz 
dłoni. Pokrywka utrzymuje ciepło i zapobiega wyciekom.  
Art. nr: 5016401  
Wymiary: 25 cl H 150 mm  
Opakowanie: Giftbox 

Dala podkładki, 4-pak  
Mdf/korek. Urocze podstawki pod kubki 
i szklanki, wykonane z mdf i korka. Wspania-
ła ozdoba stołu, jednocześnie ochrona przed 
uszkodzeniami delikatnych powierzchni.    
Art. nr: 5017197  
Wymiary: 100 x 100 mm  
Opakowanie: Windowbox 
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BAGS FIRST
Sagaform połączyła siły z kanadyjską marką – 

BagsFirst! Tak powstała minikolekcja wysokiej 

jakości toreb i plecaków, dostępnych w szy-

kownych i stonowanych kolorach.

Mamy to, czego właśnie potrzebujesz, nie-

zależnie 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

dodaj swoje logo

Kosmetyczka, czarna
Płótno. Przestronna kosmetyczka
z dwiema przegrodami wewnątrz 
Art. nr: 5017511  
Wymiary: 320 x 110 x 240 mm  
Opakowanie: Hangtag 

Plecak, czarny
Płótno. Stylowy plecak. Wykonany z płótna 
w kolorze czarnym poddanego obróbce sto-
newashed. Trzy kieszenie zewnętrzne, w środ-
ku jedna komora. Regulowane ramiączka. 
Art. nr: 5017495  
Wymiary: 300 x 180 x 410 mm  
Opakowanie: Hangtag 

Torba miejska na ramię, czarna
Płótno. Stylowa torba miejska. Wykonana
z płótna w kolorze czarnym poddanego obróbce
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. Zapinana na zamek, jed-
na kieszeń zewnętrzna z zamkiem.  
Art. nr: 5017496  
Wymiary: 730 x 310 x 380 mm  
Opakowanie: Hangtag 
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BAGS  
FIRST

Torba na ramię, granatowa  
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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Kosmetyczka, beżowa
Poliester. Przestronna torba na kosmety-
ki z dwiema kieszeniami  wewnętrznymi.  
Art. nr: 5017488  
Wymiary: 320 x 110 x 240 mm  
Opakowanie: Hangtag 

Torba na ramię, beżowa
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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najpopularniejsza 
torba w ofercie

BAGS  
FIRST

Kosmetyczka, czarna
Poliester. Przestronna torba na kosmetyki
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 


