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Berg

Handy EU

Pojemność: 400 ml
Wysokość: 97mm
Średnica: 93 mm
Materiał: porcelana EU

Pojemność: 300 ml
Wysokość: 85 mm
Średnica: 90 mm
Materiał: porcelana EU

Aurora Set
Pojemność: 60 ml
Wysokość: 54 mm
Średnica: 61 mm
Materiał: porcelana EU

Pojemność: 180 ml
Wysokość: 68 mm
Średnica: 86 mm
Materiał: porcelana EU
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EU

Wszystkie produkty porcelanowe są pochodzenia europejskiego

Brisk

Gordon

Pojemność: 430 ml
Wysokość: 110 mm
Średnica: 70 mm
Materiał: szkło

Pojemność: 200 ml
Wysokość: 88 mm
Średnica: 85 mm
Materiał: szkło

Harmony

Spring

Pojemność: 340 ml
Wysokość: 190 mm
Średnica: 65 mm
Materiał: szkło

Pojemność: 200 ml
Wysokość: 88 mm
Średnica: 72mm
Materiał: szkło

Top
Pojemność: 430 ml
Wysokość: 152 mm
Średnica: 89 mm
Materiał: szkło

EU

Wszystkie produkty porcelanowe są pochodzenia europejskiego
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Prezentowane modele są najwyższej jakości oraz dostosowane
do szerokiej gamy procesów znakowania.
The presented models are of the highest quality.
They are highly receptive to the process of applying markings.

Każdy, nawet najbardziej unikatowy wzór przeszedł
test użyteczności.
Even the most unique patterns passed
the usability test.

Znaczna część produktów to wzory zastrzeżone,
podkreślające indywidualny charakter odbiorców.
The majority of products are proprietary designs which emphasize
the individual character of their recipients.

Wszystkie standardy produkcyjne
dotyczą każdego zamówienia.
The highest manufacturing standards
apply to every order.

30 tysięcy artykułów produkowanych na dobę,
gwarantuje szybką realizację zamówień.
30 000 products manufactured round-the-clock
guarantees fast order delivery.

Szanowny Kliencie,
Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem zawierającym kolekcję na 2021 rok.
Tegoroczną edycję katalogu wypełniliśmy inspirującymi nowościami produktowymi.
Dear Custumer,
We present to you the product catalog featuring our collection for the year 2021.
We have filled the current edition with inspiring new products.
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Zanim przejdziesz do dalszej częsci katalogu, zapoznaj się z legendą:
Before you move to the next parts of our catalog, take a minute to learn the
iconography used to provide additional information:
Wysokość przystosowana pod ekspres do kawy /
The height adapted to coffee machines

Matowa powierzchnia kubka /
Matt surface of the mug

Nowość /
New

Hit sprzedaży /
Sales hit

Wzór zastrzeżony /
Registered design

Kubek zbudowany z dwóch ścian,
niwelujący ryzyko poparzenia,
podtrzymujący temperaturę napoju. /
Made of two walls, eliminating the risk of heat,
keeps the drink warm.

Wyprodukowano w Europie /
Made in Europe
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SZKLANKI I KUFLE
GLASSES AND BEER MUGS
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Salzburg

Zip

SPECIAL ORDERS
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M_473
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Barrel Pure
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Loft Supreme
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Loft Pure

M_460
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C_237

Diamond
Surf 2 Go Classic
M_141

M_471

Diamond Medium

M_468
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MUGS

KUBKI

Action

M_075

280 ml / h: 110 mm /
ceramika / ceramics

: 75 mm

biały / white
M_075_A0

Aida

M_027

300 ml / h: 115 mm /
ceramika / ceramics

: 80 mm

13

biały / white
M_027_A0

13

Americano EU

M_107

Americano Duo

BESTSELLER

450 ml / h: 100 mm / : 97 mm
porcelana / porcelain

450 ml / h: 100 mm /
ceramika / ceramics

biały / white
M_107_A0

Americano Pure
450 ml / h: 100 mm /
ceramika / ceramics

M_457

M_107IM

BESTSELLER

: 97 mm

biały / white
M_107IM_A0

czarny / biały
black / white
M_107IM_LA

czerwony / biały
red / white
M_107IM_EA

reflex blue / biały
reflex blue / white
M_107IM_IA

MATT

: 97 mm

biały / white
M_457_A0

biały / czarny
white / black
M_457_AL

biały / czerwony
white / red
M_457_AE

biały / reflex blue
white / reflex blue
M_457_AI
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Americano Small Duo

M_473_A

Americano Small Duo

Americano Small Pure

M_473

250 ml / h: 86 mm / : 85 mm
biały / white: porcelana / porcelain
wersje kolorowe / color versions: ceramika / ceramics

250 ml / h: 86 mm /
ceramika / ceramics

: 85 mm

biały / white
M_473_A

czarno / biały
black / white
M_473_LA

biały / white
M_467_A3

biały / czarny
white / black
M_467_AL

czerwono / biały
red / white
M_473_EA

reflex blue / biały
reflex blue / white
M_473_IA

biały / czerwony
white / red
M_467_AE

biały / reflex blue
white / reflex blue
M_467_AI

Anna

Barrel

M_049

280 ml / h: 102 mm /
ceramika / ceramics

biały / white
M_049_A0

: 77 mm

M_463

250 ml / h: 89 mm /
ceramika / ceramics

czarny / black
M_049_LA

biały / white
M_463_A
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: 87 mm

M_467

MATT

Barrel Pure
250 ml / h: 89 mm /
ceramika / ceramics

Barrel Supreme

MATT

M_464

250 ml / h: 89 mm /
ceramika / ceramics

: 87 mm

M_465

: 87 mm

biały / white
M_464_A3

biały / czarny
white / black
M_464_AL

czarny / biały
black / white
M_465_LA

czarny / czarny
black / black
M_465_LL

biały / czerwony
white / red
M_464_AE

biały / reflex blue
white / reflex blue
M_464_AI

czarny / czerwony
black / red
M_465_LE

czarny / reflex blue
black / reflex blue
M_465_LI

Bell

M_131

350 ml / h: 104 mm /
szkło / glass

: 92 mm

M_131_X0
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MATT

Boston

Cactus

G_507
: 74 mm

260 ml / h: 145 mm /
szkło / glass

250 ml / h: 94 mm /
ceramika / ceramics

Coco

G_511

70 ml / h: 58 mm /
szkło / glass

: 72 mm

biały / white
M_129_A0

G_507_X0

Clara

M_129

: 67 mm

M_128

220 ml / h: 84 mm / : 76 mm
porcelana / porcelain

biały / white
M_128_A0

G_511_X0
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Colorado
350 ml / h: 105 mm /
ceramika / ceramics

Cool

M_101
: 93 mm

240 ml / h: 108 mm /
ceramika / ceramics

: 72 mm

pomarańczowy / biały
orange / white
M_072_DA

czarny / black
M_101_LA

Costa

MATT

M_072

Decor

M_119

200 ml / h: 93 mm / : 71 mm
porcelana / porcelain

M_122

360 ml / h: 93 mm / : 85 mm
New Bone China / New Bone China

biały / white
M_119_A

biały / white
M_122_A0
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czarny / biały
black / white
M_072_LA

Diamond

Diamond Medium

BESTSELLER

M_141

350 ml / h: 115 mm / : 85 mm
porcelana / porcelain

265 ml / h: 95 mm / : 84 mm
porcelana / porcelain

biały / white
M_141_A0

Easy

biały / white
M_468_A

Edge

M_451

300 ml / h: 99 mm /
ceramika / ceramics

: 85 mm

M_071

280 ml / h: 99 mm / : 78 mm
porcelana Royal White / Royal White porcelain

biały / white
M_451_A

blały / czarny
white / black
M_066_AL

biały / niebieski
white / blue
M_451_ AI

biały / pomarańczowy
white / orange
M_451_AD

biały / czerwony
white / red
M_456_EA

biały / white
M_071_A0
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M_468

Elephant
300 ml / h: 115 mm /
ceramika / ceramics

: 80 mm

250 ml / h: 101 mm /
szkło / glass

biały / white
M_456_A0

czarny / black
M_456_LA

czerwony / biały
red / white
M_456_EA

reflex blue / biały
reflex blue / white
M_456_IA

Ergo

Emotion

BESTSELLER

M_456

G_508_X0

M_080

280 ml / h: 100 mm / : 85 mm
porcelana / porcelain

biały / white
M_080_A0
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G_508
: 87 mm

DWUŚCIENNY
DOUBLE WALL

Freddo

Freddo Plus

M_105

300 ml / h: 102 mm / : 84 mm
porcelana / porcelain

M_147

300 ml / h: 102 mm / : 84 mm
porcelana / porcelain

Dostępne wersje
silikonowych opasek /
Available silicon bands:
biały / white
200 C
Orange 021 C
7733 C
Cool Gray 7
294 C
4695 C
czarny / black

Opaska 2 cm
Band 2 cm
biały / white
M_105_A0

Geo Duo

Opaska 4 cm
Band 4 cm

biały / white
M_147_A0

Fresh

M_042

400 ml / h: 122 mm / : 90 mm
porcelana / porcelain

300 ml / h: 117 mm /
ceramika / ceramics

biały / white
M_042_A0
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BESTSELLER

M_103
: 75 mm

biały / white
M_103_A0

biały / czerwony
white / red
M_103_AE

biały / jasnozielony
white / light green
M_103_AF

biały / pomarańczowy
white / orange
M_103_AD

biały / reflex blue
white / reflex blue
M_103_AI

biały / żółty
white / yellow
M_103_AC

Fresh Cool
300 ml / h: 118 mm /
ceramika / ceramics

M_138

: 75 mm

Grand

BESTSELLER
MATT

450 ml / h: 110 mm /
ceramika / ceramics

szary / biały
grey / white
M_138_VA

Handy

: 91 mm

biały / white
M_086_A0

300 ml / h: 85 mm / : 90 mm
biały / white: porcelana / porcelain

300 ml / h: 85 mm /
ceramika / ceramics

wersje kolorowe / color versions: ceramika / ceramics

biały / white
M_038_A0

czarny / black
M_038_LA

czerwony / biały
red / white
M_038_EA

granatowy / biały
navy blue / white
M_038_JA

czarny / black
M_086_L0

Handy Cool

BESTSELLER

M_038

szary / biały
grey / white
M_137_VA

22

MATT

M_086

: 90 mm

M_137

BESTSELLER
MATT

Handy Pure
300 ml / h: 85 mm /
ceramika / ceramics

BESTSELLER
MATT

M_132

: 90 mm

biały mat / matt white
M_132_A0

biały mat / czerwony
matt white / red
M_132_AE

biały mat / granatowy
matt white / navy blue
M_132_AJ

biały mat / jasnozielony
matt white / light green
M_132_AF

biały mat / pomarańczowy
matt white / orange
M_132_AD

biały mat / żółty
matt white / yellow
M_132_AC

Handy Supreme
300 ml / h: 85 mm /
ceramika / ceramics

biały mat / reflex blue
matt white / reflex blue
M_132_A

BESTSELLER
MATT

M_067

: 92 mm

czarny mat / biały
matt black / white
M_067_LA

czarny mat / czerwony
matt black / red
M_067_LE

czarny mat / jasnozielony
matt black / light green
M_067_LF

czarny mat / kremowy
matt black / creme
M_067_LB

czarny mat / czarny
matt black / black
M_067_L0

czarny mat / pomarańczowy
matt black / orange
M_067_LD

czarny mat / reflex blue
matt black / reflex blue
M_067_LI

czarny mat / żółty
matt black / yellow
M_067_LC
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Ilona

: 82 mm

300 ml / h: 102 mm /
ceramika / ceramics

M_022

300 ml / h: 102 mm / : 85 mm
porcelana Premium White / Premium White porcelain

biały / white
M_040_A0

czarny / biały
black / white
M_040_LA

czerwony / biały
red / white
M_040_EA

pomarańczowy / biały
orange / white
M_040_DA

reflex blue / biały
reflex blue / white
M_040_IA

żółty / biały
yellow / white
M_040_CA

Jasmine

Ilona Premium

BESTSELLER

M_040

biały / white
M_022_A0

Justyna

M_035

400 ml / h: 132 mm / : 82 mm
porcelana / porcelain

350 ml / h: 106 mm /
ceramika / ceramics

biały / white
M_035_A0

biały / white
M_043_A0
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M_043
: 91 mm

Joy

M_008

250 ml / h: 94 mm / : 79 mm
porcelana Royal White /
Royal White porcelain

BESTSELLER

biały / white
M_008_A0

Kick

biały / czerwony
white / red
M_008_AE

biały / czarny
black / white
M_008_AL

biały / pomarańczowy
white / orange
M_008_AD

London

M_006

210 ml / h: 90 mm / : 78 mm
porcelana Royal White / Royal White porcelain

biały / reflex blue
white / reflex blue
M_008_AI

M_044

330 ml / h: 100 mm / : 83 mm
porcelana / porcelain

biały / white
M_006_A0

biały / white
M_044_A0
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biały / żółty
white / yellow
M_008_AC

Loft Pure

Loft Supreme

MATT

M_460

310 ml / h: 83 mm / : 83 mm
ceramika / ceramics

M_461

310 ml / h: 83 mm / : 83 mm
ceramika / ceramics

biały / white
M_460_A3

biały / czarny
white / black
M_460_AL

czarny / biały
black / white
M_461_LI

czarny / czarny
black / black
M_461_LL

biały / czerwony
white / red
M_460_AE

biały / reflex blue
white / reflex blue
M_460_AI

czarny / czerwony
black / red
M_461_LE

czarny / reflex blue
black / reflex blue
M_461_LA

Lucas

M_453

75 ml / h: 55 mm / : 59 mm
200 ml / h: 70 mm / : 77 mm
350 ml / h: 80 mm / : 95 mm
porcelana / porcelain

BESTSELLER

biały / white
M_453_A0

biały / white
M_453_A0

biały / white
M_453_A0
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MATT

Lucas Lunch Set

M_454

350 ml / h: 80 mm / : 95 mm
spodek / saucer: 215 mm
porcelana / porcelain
Wzór dostępny także w formie filiżanek: strona 53
Cups in the Lucas set on page 53

biały / white
M_454_A0

Magnetic

Mambo

M_011

250 ml / h: 102 mm / : 71 mm
porcelana Royal White / Royal White porcelain

M_115

350 ml / h: 100 mm / : 90 mm
porcelana / porcelain

biały / white
M_011_A0

biały / white
M_115_A0
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Manhattan

Manhattan Lunch Set

M_108

280 ml / h: 88 mm / : 86 mm
330 ml / h: 99 mm / : 86 mm
porcelana / porcelain

280 ml / h: 88 mm / : 86 mm
330 ml / h: 99 mm / : 86 mm
spodek / saucer: 160 x 160 mm
porcelana / porcelain

biały / white
280 ml
M_108_A0_A0280

Mini Specta

M_109

biały / white
330 ml
M_108_A0_A0330

M_036

biały / white
280 ml
M_109_A0_A0280

Modern

BESTSELLER

280 ml / h: 94 mm / : 82 mm
biały / white: porcelana / porcelain

350 ml / h: 87 mm /
ceramika / ceramics

biały / white
330 ml
M_109_A0_A0330

BESTSELLER
MATT

M_098
: 90 mm

wersje kolorowe / color versions: ceramika / ceramics

biały / white
M_036_A0

czarny / black
M_036_LA

czerwony / biały
red / white
M_036_EA

biały / white
M_098_A0

biały mat / czarny
matt white / black
M_098_AL

biały mat / czerwony
matt white / red
M_098_AE

granatowy / biały
navy blue / white
M_036_JA

pomarańczowy / biały
orange / white
M_036_DA

żółty / biały
yellow / white
M_036_CA

biały mat / jasnozielony
matt white / light green
M_098_AF

biały / pomarańczowy
white / orange
M_098_AD

biały mat / reflex blue
matt white / reflex blue
M_098_AI
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Mozart

Noel

M_124

300 ml / h: 94 mm / : 87 mm
porcelana / porcelain

230 ml / h: 85 mm /
ceramika / ceramics

biały / white
M_124_A0

Noble

M_133

biały / white
M_133_A0

M_134

90 ml / h: 66 mm / : 64 mm
260 ml / h: 95 mm / : 84 mm
360 ml / h: 125 mm / : 87 mm
porcelana / porcelain

biały / white
90 ml
M_134_A0_A0090

biały / white
260 ml
M_134_A0_A0260

biały / white
360 ml
M_134_A0_A0360
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: 80 mm

kobaltowy / cobalt
M_133_K0

Olivia

Open

M_126

330 ml / h: 90 mm / : 84 mm
New Bone China / New Bone China

Opty

: 82 mm

270 ml / h: 102 mm /
ceramika / ceramics

biały / white
M_126_A0

biały / czarny
white / black
M_100_AL

biały / czerwony
white / red
M_100_AE

biały / pomarańczowy
white / orange
M_100_AD

biały / reflex blue
white / reflex blue
M_100_AI

Parisian

M_026

BESTSELLER

M_100

M_130

330 ml / h: 101 mm / : 94 mm
porcelana / porcelain

250 ml / h: 95 mm / : 82 mm
porcelana / porcelain

biały / white
M_130_A0

biały / white
M_026_A0
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Play

Paro

M_068

320 ml / h: 125 mm / : 94 mm
porcelana / porcelain

270 ml / h: 84 mm /

: 78 mm
380 ml / h: 95 mm / : 84 mm
New Bone China / New Bone China

biały / white
270 ml
M_121_A0_I0270

biały / white
M_068_A0

Prim

M_121

M_140

250 ml / h: 110 mm / : 82 mm
porcelana / porcelain

MATT
DWUŚCIENNY
DOUBLE WALL

biały / white
M_140_A0
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biały / white
380 ml
M_121_A0_I0380

Romantic

Round

M_004

260 ml / h: 103 mm /
ceramika / ceramics

230 ml / h: 104 mm / : 70x70 mm
porcelana Royal White / Royal White porcelain

Quadro

: 86 mm

czarny / black
M_053_L0

biały / white
M_004_A0

M_047

Roxy

BESTSELLER

300 ml / h: 105 mm / : 82 mm
porcelana / porcelain

M_113

330 ml / h: 105 mm / : 82 mm
porcelana / porcelain

biały / white
M_047_A0

biały / white
M_113_A0
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BESTSELLER

M_053

granatowy / navy blue
M_053_J0

Sky

Snow Queen

M_016

270 ml / h: 118 mm / : 75 mm
420 ml / h: 135 mm / : 86 mm
porcelana Royal White / Royal White porcelain

biały / white
270 ml
M_016_A0_B0270

Star

300 ml / h: 96 mm / : 80 mm
szkło szronione / frozen glass

biały / white
420 ml
M_016_A0_B0420

M_058_Y0

M_037

280 ml / h: 99 mm / : 84 mm
porcelana / porcelain

BESTSELLER

biały / white
M_037_A0
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M_058

BESTSELLER
MATT

Speedy

Swan

M_031

270 ml / h: 101 mm / : 73 mm
porcelana Royal White / Royal White porcelain

250 ml / h: 105 mm / : 85 mm
porcelana Royal White / Royal White porcelain

biały / white
M_031_A0

Tango

M_073

biały / white
M_073_A0

Tomek Big

M_120

280 ml / h: 105 mm / : 74 mm
porcelana / porcelain

420 ml / h: 110 mm /
ceramika / ceramics

biały / white
M_120_A0

biały / white
M_056_A0
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M_056

: 88 mm

Tomek Classic
300 ml / h: 95 mm /
ceramika / ceramics

BESTSELLER

M_054

: 80 mm

biały / white
M_054_A0

ciemnozielony
dark green
M_054_G0

czarny / biały
black / white
M_054_LA

czarny / black
M_054_L0

czerwony / biały
red / white
M_054_EA

granatowy
navy blue
M_054_J0

granatowy / biały
navy blue / white
M_054_JA

jasnozielony
light green
M_054_F0

kremowy
creme
M_054_B0

lazurowy
azure
M_054_H0

pomarańczowy
orange
M_054_D0

reflex blue / biały
reflex blue / white
M_054_IA

szary / biały
grey / white
M_054_VA

żółty
yellow
M_054_C0

Tomek Premium

Tomek Small

M_021

290 ml / h: 92 mm / : 80 mm
porcelana Premium White / porceline Premium White

M_055

BESTSELLER

170 ml / h: 81 mm / : 69 mm
ceramika / ceramics

biały / white
M_021_A0

biały / white
M_055_A0
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pomarańczowy / biały
orange / white
M_055_DA

reflex blue / biały
reflex blue / white
M_055_IA

Tomek Supreme
300 ml / h: 98 mm /
ceramika / ceramics

BESTSELLER
MATT

M_102

: 82 mm

czarny mat / biały
matt black / white
M_102_LA

czarny mat / czerwony
matt black / red
M_102_LE

Tommy Classic

czarny mat / niebieski
matt black / blue
M_102_LI

czarny mat / pomarańczowy
matt black / orange
M_102_LD

Tommy Duo

M_462

310 ml / h: 95 mm / : 82 mm
ceramika / ceramics

czarny mat / żółty
matt black / yellow
M_102_LC

czarny mat / zielony
matt black / green
M_102_LF

M_469

310 ml / h: 95 mm / : 82 mm
ceramika / ceramics

biały / white
M_462_A

czarny
black
M_462_L

biały / czerwony
white / red
M_462_AE

granatowy
navy blue
M_462_I

biały / czarny
white / black
M_469_AL
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biały / czerwony
white / red
M_469_AE

biały / granatowy
white / navy blue
M_469_AJ

Torino

Trend

M_106

280 ml / h: 88 mm / : 82 mm
porcelana / porcelain

350 ml / h: 108 mm / : 90 mm
New Bone China / New Bone China

biały / white
M_106_A0

Victor

M_123

biały / white
M_123_A0

M_127

Zen

BESTSELLER

M_104

250 ml / h: 91 mm / : 84 mm
porcelana Royal White / Royal White porcelain

240 ml / h: 96 mm / : 79 mm
porcelana / porcelain

czerwony / biały
red / white
M_104_EA

biały / white
M_127_A0

37

38

2 GO MUGS

KUBKI 2 GO

Spark

M_125

320 ml / h: 179 mm / : 80 mm
porcelana, stal nierdzewna / porcelain, stainless steel

wersja pozioma /
horizontal version

Opaska 2 cm
Band 2 cm
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/
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C
33
77

ge

02

1C

k

wersja pionowa /
vertical version

Or
an

0C
20

bi
ały

/w

hi

te

Opaska 4 cm
Band 4 cm

Co
o

Dostępne wersje przykrywek
Available lids

Dostępne wersje opasek.
Available bands.

fioletowy / biały
purple / white
M_125_UA

czarny / biały
black / white
M_125_LA
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Coffee 2 Go Classic

BESTSELLER

M_110

350 ml / h: 125 mm / : 90 mm
porcelana / porcelain

Dostępne wersje przykrywek.
Available lids.

biały / white
200 C

wersja pozioma /
horizontal version

Opaska 2 cm
Band 2 cm

Orange 021 C
7733 C
Cool Gray 7

Opaska 4 cm
Band 4 cm

294 C

wersja pionowa /
vertical version

4695 C

ac
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/
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czarny / black

Dostępne wersje opasek.
Available bands.

biały / white
M_110_A0

Coffee 2 Go Lock

BESTSELLER

M_145

350 ml / h: 125 mm / : 90 mm
porcelana / porcelain

Dostępne wersje przykrywek.
Available lids.

biały / white

wersja pozioma /
horizontal version

Opaska 2 cm
Band 2 cm

200 C
Orange 021 C
7733 C
Cool Gray 7

Opaska 4 cm
Band 4 cm

294 C

wersja pionowa /
vertical version

4695 C

k
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/
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czarny / black

Dostępne wersje opasek.
Available bands.

biały / white
M_145A_A0
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Coffee 2 Go Trend

M_146

350 ml / h: 125 mm / : 90 mm
porcelana / porcelain
ceramiczna przykrywka / ceramic lid

wersja pozioma /
horizontal version

Opaska 2 cm
Band 2 cm

ac
ny
/
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cz

C
95
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33
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wersja pionowa /
vertical version
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Opaska 4 cm
Band 4 cm

Dostępne wersje opasek.
Available bands.

biały / white
M_146A_A0

Play&Go

BESTSELLER

M_069

320 ml / h: 128 mm / : 94 mm
porcelana / porcelain

Dostępne wersje silikonowych opasek.
Available silicon bands.

200 C
Orange 021 C
294 C
czarny / black

Dostępne wersje silikonowych przykrywek
Available silicon lids
200 C
Orange 021 C
294 C
czarny / black

biały / white
M_69_A0
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Freedom Classic

BESTSELLER
DWUŚCIENNY

M_118

300 ml / h: 148 mm / : 90 mm
porcelana / porcelain

DOUBLE WALL

Dostępne wersje przykrywek.
Available lids.
biały / white
200 C
Orange 021 C
7733 C
Cool Gray 7
294 C
4695 C
czarny / black

biały / white
M_118_A0

Freedom Lock

BESTSELLER
DWUŚCIENNY

M_148

300 ml / h: 148 mm / : 90 mm
porcelana / porcelain

DOUBLE WALL

Dostępne wersje przykrywek.
Available lids.
biały / white
200 C
Orange 021 C
7733 C
Cool Gray 7
294 C
4695 C
czarny / black

biały / white
M_148_A0
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Freedom Excellence Classic

M_455

270 ml / h: 148 mm / : 90 mm
porcelana / porcelain

BESTSELLER
DWUŚCIENNY
DOUBLE WALL

Dostępne wersje przykrywek.
Available lids.
biały / white
200 C
Orange 021 C
7733 C
Cool Gray 7
294 C
4695 C
czarny / black

biały / white
M_455_A0

Freedom Excellence Lock

BESTSELLER
DWUŚCIENNY

M_458

270 ml / h: 148 mm / : 90 mm
porcelana / porcelain

DOUBLE WALL

Dostępne wersje przykrywek.
Available lids.

biały / white
200 C
Orange 021 C
7733 C
Cool Gray 7
294 C
4695 C
czarny / black

biały / white
M_458_A0

43

44

SUBLIMATION MUGS

KUBKI SUBLIMACYJNE

Latte Art
300 ml / h: 101 mm /
ceramika / ceramics

BESTSELLER

M_061
: 91 mm

biały / white
M_061_A0

Latte Magic Matt
300 ml / h: 101 mm /
ceramika / ceramics

: 91 mm

czarny mat / biały
matt black / white
M_088_LA

45

M_088

MATT

Tomek Art
300 ml / h: 95 mm /
ceramika / ceramics

BESTSELLER

M_062

: 82 mm

biały
white
M_062_A0

biały / czarny
white / black
M_062_AL

biały / czerwony
white / red
M_062_AE

biały / jasnozielony
white / light green
M_062_AF

biały / jasnoniebieski
white / light blue
M_062_AN

biały / pomarańczowy
white / orange
M_062_AD

biały / żółty
white / yellow
M_062_AC

biały / ciemnozielony
white / dark green
M_062_AG

Tomek Art Duo
300 ml / h: 96 mm /
ceramika / ceramics

M_452

Tomek Big Art

BESTSELLER

: 82 mm

430 ml / h: 118 mm /
ceramika / ceramics

czarny
black
M_452_LL
biały / czarny
white / black
M_452_AL

biały / czerwony
white / red
M_452_AE

biały / jasnozielony
white / light green
M_452_AF

biały / jasnoniebieski
white / light blue
M_452_AN

biały / pomarańczowy
white / orange
M_452_AD

biały / żółty
white / yellow
M_452_AC

biały / white
M_144_A0
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: 64 mm

M_144

Tomek Magic Matt
300 ml / h: 95 mm /
ceramika / ceramics

M_087

Tomek Magic

MATT

: 82 mm

300 ml / h: 95 mm /
ceramika / ceramics

czarny mat / biały
black matt / white
M_087_LA

Tommy Art

czarny / biały
black / white
M_060_LA

M_470

310 ml / h: 95 mm / : 82 mm
ceramika / ceramics

biały
white
M_470_0

biały / czarny
white / black
M_470_AL

biały / czerwony
white / red
M_470_AE

biały / granatowy
white / navy blue
M_470_AJ
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M_060

: 82 mm

magenta / biały
magenta / white
M_060_MA

48

CUPS

FILIŻANKI

Diana Set

BESTSELLER

C_217

180 ml / h: 66 mm / : 89 mm
spodek / saucer: 155 mm
ceramika / ceramics

51

biały / white
C_217_A0

Dream Set

C_209

150 ml / h: 65 mm / : 90 mm
spodek / saucer: 177 mm
porcelana Royal White / Royal White porcelain

51

biały / white
C_209_A0
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Fantasy Set

Glamour Set

C_218

150 ml / h: 65 mm / : 74 mm
spodek / saucer: 155 mm

140 ml / h: 75 mm / : 65 mm
spodek / saucer: 167 mm

porcelana Royal White / Royal White porcelain

porcelana / porcelain

BESTSELLER

żółty / biały
yellow / white
C_218_CA

czerwony / biały
red / white
C_218_EA
reflex blue / biały
reflex blue / white
C_218_IA

biały / white
C_219_A0

Manhattan Set

BESTSELLER

C_227

90 ml / h: 55 mm / : 59 mm
spodek / saucer: 115 mm
200 ml / h: 71 mm / : 77 mm
spodek / saucer: 148 mm
porcelana / porcelain
Dostępne większe pojemności /
Many capacities available:
Manhattan Lunch Set str. 28

biały / white
90 ml
C_227_A0

C_219

biały / white
200 ml
C_227_A0
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Lucas Coffee Set

C_235

Lucas Espresso Set

BESTSELLER

75 ml / h: 55 mm / : 59 mm
porcelana / porcelain

200 ml / h: 70 mm / : 77 mm
spodek / saucer: 215 mm
porcelana / porcelain

biały / white
C_235_A0

biały / white
C_237_A0
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C_237

Ole Set

Opty Set

BESTSELLER

C_216

100 ml / h: 70 mm / : 58 mm
spodek / saucer: 120 mm
180 ml / h: 71 mm / : 78 mm
spodek / saucer: 140 mm
200 ml / h: 52 mm / : 99 mm
spodek / saucer: 140 mm
porcelana / porcelain

biały / white
100 ml
C_216_A0

Princess Set

200 ml / h: 70 mm / : 82 mm
spodek / saucer: 145 mm
porcelana / porcelain

biały / white
180 ml
C_216_A0

biały / white
200 ml
C_216_A0

biały / white
C_214_A0

Sonata Set

C_233

80 ml / h: 55 mm / : 63 mm
spodek / saucer: 123 mm
180 ml / h: 59 mm / : 90 mm
spodek / saucer: 145 mm
porcelana / porcelain

biały / white
80 ml
C_233_A0

BESTSELLER

C_214

C_221

BESTSELLER

220 ml / h: 62 mm / : 92 mm
spodek / saucer: 145 mm
biały / white: porcelana / porcelain
wersje kolorowe / color versions: ceramika / ceramics

biały / white
180 ml
C_233_A0

52

biały / white
C_221_A0

czarny / biały
black / white
C_221_LA

granatowy / biały
navy blue / white
C_221_JA

pomarańczowy / biały
orange / white
C_221_DA

czerwony / biały
red / white
C_221_EA

Sensation Set

G_510

220 ml / h: 77 mm / : 100 mm
spodek / saucer: 132 mm
szkło / glass

DWUŚCIENNY
DOUBLE WALL

G_510_X0

Space Set

C_225

160 ml / h: 56 mm / : 80 mm
spodek z otworem / saucer: 130 mm
porcelana Royal White / Royal White porcelain

Futurystyczny spodek w kształcie pierścienia. /
Futuristic ring saucer.
biały / white
C_225_A0
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Swan Set

BESTSELLER

C_203

150 ml / h: 53 mm / : 95 mm
spodek / saucer: 165 mm
porcelana Royal White / Royal White porcelain

biały / white
C_203_A0

Venus Set

C_232

80 ml / h: 55 mm / : 63 mm
spodek / saucer: 125 mm
130 ml / h: 60 mm / : 77 mm
spodek / saucer: 145 mm
200 ml / h: 64 mm / : 92 mm
spodek / saucer: 145 mm
porcelana / porcelain

BESTSELLER
biały / white
80 ml
C_232_A0_A0080

biały / white
130 ml
C_232_A0_A0150

biały / white
200 ml
C_232_A0_A0200

54

Venezia Set

C_229

70 ml / h: 60 mm / : 63 mm
spodek / saucer: 120 mm
150 ml / h: 65 mm / : 78 mm
spodek / saucer: 130 mm
200 ml / h: 70 mm / : 87 mm
spodek / saucer: 140 mm
porcelana / porcelain

biały / white
70 ml
C_229_A0

Victor Set

biały / white
150 ml
C_229_A0

biały / white
200 ml
C_229_A0

BESTSELLER

C_231

Wind Set

120 ml / h: 62 mm / : 69 mm
spodek / saucer: 128 mm
210 ml / h: 73 mm / : 83 mm
spodek / saucer: 149 mm
porcelana / porcelain

biały / white
120 ml
C_231_A0

C_204

170 ml / h: 80 mm / : 80 mm
spodek / saucer: 148 mm
porcelana Royal White / Royal White porcelain

biały / white
210 ml
C_231_A0

biały / white
C_204_A0
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SETS

ZESTAWY

Wind Coffee Set
biały / white
porcelana Royal White / Royal White porcelain

C_204_A0_B0170_0
filiżanka / cup
170 ml / h: 80 mm / : 80 mm
spodek / saucer: 148 mm

S_303_A0_A0180_0
mlecznik / milk jug
180 ml

S_303_A0_A0200_0
cukiernica / sugar bowl
200 ml
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Manhattan Coffee Set

BESTSELLER

biały / white
porcelana / porcelain

S_316_A0_A0300_0
cukiernica / sugar bowl
300 ml
S_316_A0_A0150_0
mlecznik / milk jug
150 ml

C_227_A0_A0090_0
filiżanka / cup
90 ml / h: 55 mm / : 59 mm
spodek / saucer: 115 mm

S_316_A0_A0230_0000
talerz głęboki / deep plate
230 x 230 mm

S_316_A0_A0400_0
dzbanek / pot
400 ml

C_227_A0_A0200_0
filiżanka / cup
200 ml / h: 71 mm / : 77 mm
spodek / saucer: 148 mm

S_316_A0_A0270_0000
talerz głęboki / deep plate
270 x 270 mm

S_316_A0_A0770_0
dzbanek / pot
770 ml

S_316_A0_A0210_0
talerzyk deserowy / dessert plate
210 mm

Swan Coffee Set

BESTSELLER

biały / white
porcelana Royal White / Royal White porcelain

S_302_A0_B0900_0
dzbanek / pot
900 ml

S_302_A0_B0150_0
mlecznik / milk jug
150 ml

S_302_A0_B0180_0
cukiernica / sugar bowl
180 ml

C_203_A0_B0150_0
filiżanka / cup
150 ml / h: 53 mm / : 95 mm
spodek / saucer: 165 mm

58

Venezia Coffee Set
biały / white
porcelana / porcelain

S_320_A0_A1200_0
dzbanek / pot
1200 ml

S_320_A0_A0340_0
mlecznik / milk jug
340 ml

C_229_A0_
filiżanka / cup

70 ml / h: 60 mm / : 63 mm
spodek / saucer: 120 mm
150 ml / h: 65 mm / : 78 mm
spodek / saucer: 130 mm
200 ml / h: 70 mm / : 87 mm
spodek / saucer: 140 mm

S_320_A0_A0280_0
cukiernica / sugar bowl
280 ml

Victor Coffee Set

BESTSELLER

biały / white
porcelana / porcelain

C_231_A0_A0120_0
filiżanka / cup
120 ml / h: 62 mm / : 69 mm
spodek / saucer: 128 mm

S_318_A0_A0230_0
mlecznik / milk jug
230 ml
S_318_A0_A0210_0
cukiernica / sugar bowl
210 ml

C_231_A0_A0210_0
filiżanka / cup
210 ml / h: 73 mm / : 83 mm
spodek / saucer: 149 mm

S_318_A0_A0215_0
talerzyk deserowy / dessert plate
215 mm
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GLASSES AND BEER MUGS

SZKLANKI I KUFLE

Bavaria
500 ml / h: 130 mm /
ceramika / ceramics

biały / white
B_406_A0

B_406
: 80 mm

kremowy / cream
B_406_B0
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Denver
500 ml / h: 190 mm /
szkło / glass

B_404

Dortmund

BESTSELLER

500 ml / h: 137 mm /
ceramika / ceramics

: 78 mm

biały / white
B_412_A0

B_404_X0

Football
300 ml / h: 190 mm /
szkło / glass

B_411
: 72 mm

B_411_X0
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B_412

: 80 mm

Impilabile
380 ml / h: 138 mm /
szkło / glass

G_504

Ludwig

BESTSELLER

: 80 mm

500 ml / h: 153 mm /
ceramika / ceramics

Max

BESTSELLER

B_401

500 ml / h: 158 mm /
szkło / glass

: 79 mm

biały / white
B_407_A0

G_504_X0

Malt

B_407

: 94 mm

340 ml / h: 135 mm /
szkło / glass

B_401_X0

G_503_X0
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BESTSELLER

G_503
: 75 mm

Minden
300 ml / h: 155 mm /
500 ml / h: 185 mm /
szkło / glass

: 70 mm
: 80 mm

500 ml
B_403_X0_H0500_0

Tina

Stuttgart

B_403

500 ml / h: 193 mm /
ceramika / ceramics

300 ml
B_403_X0_H0300_0

: 79 mm

biały / white
B_405_A0

Tokyo

G_512

260 ml / h: 140 mm /
szkło / glass

B_405

B_408

300 ml / h: 188 mm /
szkło / glass

: 60 mm

G_512_X0

B_408_X0
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: 78 mm

BESTSELLER

Salzburg
500 ml / h: 156 mm /
szkło / glass

B_402
: 88 mm

BESTSELLER

B_402_X0

Virgo

G_513

300 ml / h: 120 mm /
szkło / glass

: 80 mm

Zip

BESTSELLER
DWUŚCIENNY

G_501

280 ml / h: 144 mm /
szkło / glass

DOUBLE WALL

G_513_X0

G_501_X0
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: 76 mm
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SPECIAL ORDERS

ZAMÓWIENIA SPECJALNE

Pizza King

Ferrum

S_319

: 305 mm
porcelana / porcelain

S_607

stal nierdzewna / stainless steel

łyzeczka do herbaty /
tea spoon
h: 140 mm
S_607_V0_L_0140_0

łyzeczka do kawy /
coffee spoon
h: 107 mm
S_607_V0_L_0107_0

biały / white
S_319_A0_A0305

Muesli Bowl

Muesli Bowl Duo

S_606

580 ml / h: 62 mm / : 161 mm
porcelana / porcelain

600 ml / h: 70 mm / : 140 mm
porcelana / porcelain

biały / white
S_609_A0

biały / white
S_606_A0
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S_609
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BOXARTO PACKAGING

OPAKOWANIA BOXARTO

P_701
tektura falista 3-warstwowa / 3-layer corrugated fiberboard
tektura gładka lub karbowana / smooth or corrugated cardboar
opakowanie na kubek / packaging for a mug
Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

śnieżnobiały
snowwhite

biały
white

eco
eco

żółty
yellow

pomarańczowy
orange

zielony
green

czerwony
red

różowy
pink

niebieski
blue

czarny
black

P_702

BESTSELLER

tektura falista 3-warstwowa / 3-layer corrugated fiberboard
tektura gładka lub karbowana / smooth or corrugated cardboar
opakowanie na kubek / packaging for a mug
Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

śnieżnobiały
snowwhite

biały
white

eco
eco

żółty
yellow

pomarańczowy
orange

zielony
green

czerwony
red

różowy
pink

niebieski
blue

czarny
black
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P_703

P_704

BESTSELLER

tektura falista 3-warstwowa / 3-layer corrugated fiberboard
tektura gładka lub karbowana / smooth or corrugated cardboar
opakowanie na kubek / packaging for a mug

tektura falista 3-warstwowa / 3-layer corrugated fiberboard
opakowanie na kubek / packaging for a mug
Posiada zamknięcie na rzep. / With wide Velcro closure

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

śnieżnobiały
snowwhite

biały
white

eco
eco

żółty
yellow

pomarańczowy
orange

zielony
green

czerwony
red

różowy
pink

niebieski
blue

czarny
black

P_705
tektura falista 3-warstwowa / 3-layer corrugated fiberboard
tektura gładka lub karbowana / smooth or corrugated cardboar
opakowanie na kubek / packaging for a mug
Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

biały
white

BESTSELLER

eco
eco
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P_714

P_724

BESTSELLER

tektura falista 3-warstwowa / 3-layer corrugated fiberboard
opakowanie na kubek / packaging for a mug

tektura falista 3-warstwowa / 3-layer corrugated fiberboard
tektura gładka lub karbowana / smooth or corrugated cardboar
opakowanie na kubek / packaging for a mug

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours
Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours
biały
white

biały
white

eco
eco

niebieski
blue

czarny
black

żółty
yellow

P_726

P_727

tektura lita / cardboard
opakowanie na kubek / packaging for a mug

tektura lita / cardboard
opakowanie na kubek / packaging for a mug

pomarańczowy
orange

czerwony
red

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

żółty
yellow

biały
white
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pomarańczowy
orange

czerwony
red

niebieski
blue

czarny
black

P_729
tektura lita / cardboard
opakowanie na kubek / packaging for a mug

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

biały
white

P_732

P_710

BESTSELLER

tektura falista 3-warstwowa / 3-layer corrugated fiberboard
opakowanie na komplet 2 kubków / packaging for 2 mugs set

tektura falista 3-warstwowa / 3-layer corrugated fiberboard
opakowanie na kubek / packaging for a mug
Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

biały
white

śnieżnobiały
snowwhite

biały
white

eco
eco

żółty
yellow

pomarańczowy
orange

zielony
green

czerwony
red

różowy
pink

niebieski
blue

czarny
black

P_711

P_712

tektura falista 3-warstwowa / 3-layer corrugated fiberboard
opakowanie na komplet 4 kubków / packaging for 4 mugs set

tektura falista 3-warstwowa / 3-layer corrugated fiberboard
opakowanie na komplet 6 kubków / packaging for 6 mugs set
Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

śnieżnobiały
snowwhite

biały
white

eco
eco

żółty
yellow

pomarańczowy
orange

zielony
green

czerwony
red

różowy
pink

niebieski
blue

czarny
black

biały
white
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eco
eco

P_709

P_718

tektura falista 3-warstwowa / 3-layer corrugated fiberboard
opakowanie na Lunch Set (kubek z talerzykiem) /
packaging for Lunch Set (mug with saucer)

tektura falista 3-warstwowa / 3-layer corrugated fiberboard
tektura gładka lub karbowana / smooth or corrugated cardboar
opakowanie na kufel do piwa / packaging for a beer mug

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

śnieżnobiały
snowwhite

biały
white

eco
eco

żółty
yellow

pomarańczowy
orange

śnieżnobiały
snowwhite

biały
white

eco
eco

żółty
yellow

pomarańczowy
orange

zielony
green

czerwony
red

różowy
pink

niebieski
blue

czarny
black

zielony
green

czerwony
red

różowy
pink

niebieski
blue

czarny
black

P_713

P_721

BESTSELLER

tektura falista 3-warstwowa / 3-layer corrugated fiberboard
opakowanie na filiżankę / packaging for a cup

tektura falista 3-warstwowa / 3-layer corrugated fiberboard
opakowanie na filiżankę / packaging for a cup

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

śnieżnobiały
snowwhite

biały
white

eco
eco

żółty
yellow

pomarańczowy
orange

śnieżnobiały
snowwhite

biały
white

eco
eco

żółty
yellow

pomarańczowy
orange

zielony
green

czerwony
red

różowy
pink

niebieski
blue

czarny
black

zielony
green

czerwony
red

różowy
pink

niebieski
blue

czarny
black

Opakowanie dostępne również w wersji bez okienka /
Available with or without window
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P_722

P_723

tektura falista 3-warstwowa / 3-layer corrugated fiberboard
opakowanie na filiżankę / packaging for a cup

tektura falista 3-warstwowa / 3-layer corrugated fiberboard
opakowanie na komplet 2 filiżanek / packaging for 2 cups set
Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

śnieżnobiały
snowwhite

biały
white

eco
eco

żółty
yellow

pomarańczowy
orange

zielony
green

czerwony
red

różowy
pink

niebieski
blue

czarny
black

śnieżnobiały
snowwhite

biały
white

eco
eco

żółty
yellow

pomarańczowy
orange

zielony
green

czerwony
red

różowy
pink

niebieski
blue

czarny
black

P_716

P_717

tektura falista 3-warstwowa / 3-layer corrugated fiberboard
opakowanie na komplet 4 filiżanek / packaging for 4 cups set

tektura falista 3-warstwowa / 3-layer corrugated fiberboard
opakowanie na komplet 6 filiżanek / packaging for 6 cups set

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

Dostępne wersje kolorystyczne / Available in given colours

biały
white

eco
eco

biały
white
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eco
eco

Dostępne
Dostępne kolory
kolory - Pantone C
Colors
Colors available
available

20

Kalkomania ceramiczna
Transfer Print

Najtrwalsza technika zdobienia kubków wykorzystująca metodę sitodruku.
Druk odbywa się na arkuszach papieru i dalej jest przygotowywany do
naniesienia na produkt. Transfer kalkomanii na kubek lub filiżankę to proces
ręczny. Zaletą technologii jest możliwość zdobienia dużej powierzchni
produktu oraz umieszczenie nadruków w nietypowych miejscach,
np. we wnętrzu, na uchu, na dnie i na spodzie kubka.
Kolejny atut, to personalizowanie kubka imieniem wykonywane właśnie
techniką kalkomanii. Wszystkie nadruki kalkomanią ceramiczną utrwalane
są przez proces wypału w wysokich temperaturach, co daje najwyższy
poziom odporności na działanie zmywarek.
This is the most durable technique of decorating mugs which uses the screen-printing
method. The print appears on sheets of paper and is further prepared for application on
a product. The transfer of decal onto a mug or cup is a manual process. One advantage
of this technology is the possibility to decorate a large area of the product and apply
prints in unusual locations, e.g. inside, on the ear, and on the bottom of the mug.
Another advantage is the personalisation of the mug with a person’s name which takes
place using the decal technique. All the ceramic decal prints are fixed through the firing
process which takes place at high temperatures. As a result of this, the highest level of
resistance to the operation of dishwashers is achieved.
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Dostępne kolory - Pantone C
Colors available

20

Kalkomania organiczna
Xpression - Organic Transfer Print

Technologia kalkomanii organicznej umożliwia nanoszenie na ceramikę
nadruków w dowolnym kolorze Pantone C. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych farb możliwe stało się uzyskiwanie wcześniej
nieosiągalnych, żywych i nasyconych kolorów np. różów, fioletów, zieleni.
Druk odbywa się na arkuszach papieru i dalej jest przygotowywany do
naniesienia na produkt. Transfer kalkomanii na kubek lub filiżankę to proces
ręczny. Podobnie jak w kalkomanii ceramicznej, możliwe jest wykonanie
personalizacji i zdobień w nietypowych miejscach. Z racji wypalania
zdobień w niższych temperaturach, posiadają one niższą niż kalkomania
ceramiczna odporność na zmywanie w zmywarkach.
The organic decal technology enables the application of prints on ceramic items in
any Panton C colour. Owing to the use of modern paints, it has been possible to obtain
previously unattainable, vivid and rich colours, e.g. pink, violet or green. The print
appears on sheets of paper and is further prepared for application on a product.
The transfer of decal onto a mug or cup is a manual process. Just as is the case with
ceramic decal, it is possible to ensure personalisation and decorations in unusual places.
As the decorations are fired at lower temperatures, their resistance to washing in dish
washers is lower than that characteristic of ceramic decal.
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Dostępne kolory - Pantone C
Colors available

20

Druk bezpośredni
Direct Print

Wysoce zautomatyzowana technologia sitodruku, pozwalająca na
nanoszenie nadruku bezpośrednio na produkt. Jest to proces w pełni
zautomatyzowany, z komputerową dokładnością łączenia poszczególnych
kolorów nadruku. Metoda pozwala na druk maksymalnie 6 kolorów, bez
użycia rastrów. Świetnie sprawdza się przy druku prostych projektów
wektorowych, przy wykorzystaniu palety farb ceramicznych.
Utrwalenie nadruku następuje poprzez wypał w wysokich
temperaturach, co gwarantuje najwyższą odporność zdobienia.
This is a highly automated screen printing technology, which allows for the application
of print directly on the product. The process here is fully automated, and the respective
print colours are combined with sheer computer precision. This method allows
for the printing of maximum 6 colours, without using rasters. It is great for printing
simple vector designs, using the ceramic paint palette. The print is fixed as a result
of the firing process conducted at high temperatures, which guarantees the highest
decoration resistance.
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Dostępne kolory - Pantone U
Colors available

Nadruk matowy

Transfer print - matt colour palette
Znakowanie porcelany i ceramiki nadrukiem o matowym wykończeniu.
Nadruk uzyskiwany metodą kalkomanii ceramicznej. Druk odbywa się na
arkuszach papieru i dalej jest przygotowywany do naniesienia na produkt.
Transfer kalkomanii na kubek lub filiżankę to proces ręczny.
Dzięki swojej charakterystycznej, matowej strukturze świetnie prezentuje
się na produktach o błyszczącej powierzchni. Technologia pozwala na
użycie dowolnych kolorów z palety Pantone U (matowe). Możliwe jest
również łączenie farb matowych z farbami błyszczącymi drukowanymi
kalkomanią ceramiczną. Wypał towaru w wysokich temperaturach
gwarantuje najwyższą odporność zdobienia.
The marking of porcelain and ceramic with a matt finish print. The print is obtained
using the ceramic decal method. The print appears on sheets of paper and is further
prepared for application on a product. The transfer of decal onto a mug or cup is a
manual process. Owing to its characteristic matt structure, it looks great on products
with a glossy surface. This technology allows for the use of almost any colour from the
Panton U palette (matt). It is also possible to combine matt paints with glossy paints
printed with ceramic decal. The firing of the goods at high temperatures guarantees the
highest decoration resistance.
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Dostępne kolory Sensitive Touch Color - Pantone C
Sensitive Touch Color Plus colors available

20

Sensitive Touch
Crystal Touch
Szlachetny efekt znakowania wklęsłego uzyskiwany poprzez piaskowanie
zewnętrznej powierzchni produktów. Powstała matowa struktura odkrywa
surowiec, z którego wykonany jest produkt. Warstwa szkliwa zostaje
usunięta. Takie zdobienie można wypełnić wybranym kolorem (Sensitive
Touch Color Plus).
Crystal Touch to subtelny dodatek kryształków umieszczanych na
powierzchni porcelany i ceramiki. Technologię Crystal Touch można łączyć
z inną, dowolną techniką zdobienia porcelany i ceramiki.
The fine effect of the concave marking is obtained by sandblasting the outer product
surface. The resulting matt structure uncovers the raw material from which the product
is made. The glaze layer is removed. Such a decoration may be filled up with a selected
colour (Sensitive Touch Color Plus).
Crystal Touch involves the subtle addition of crystals which are placed on the porcelain
and ceramic surfaces. The Crystal Touch technology may be combined with any other
porcelain and ceramic decoration technique.
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Dostępne kolory Hand Made - Pantone C
Hand made colors available

20

Hand Made
Laser Touch
Hand Made to metoda zdobienia górnych rantów ceramiki i porcelany
reklamowej. Dekoracja ta polega na ręcznym malowaniu elementu
farbami ceramicznymi. Malowanie rantu (Hand Made) jednym z kolorów
zastosowanych w elementach nadruku podnosi efekt wizualny.
Zdobienie Hand Made wykonujemy dowolną farbą ceramiczną, złotem oraz
srebrem. Grawer laserowy wykonywany jest na metalowych, silikonowych
i plastikowych elementach produktów.
Hand Made is the method of decoration of upper edges of the advertising ceramic and
porcelain. This decoration technique consists of the manual painting of an element with
ceramic paints. The painting of the edge (Hand Made) with one of the colours used for
print elements enhances the visual effect.
The Hand Made decoration is performed with any ceramic paint, gold and silver.
The laser engraving is made on metal, silicone and plastic elements of products.
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Art Print
Nadruk na kubku w jakości zdjęcia. Wysokiej rozdzielczości nadruk
sublimacyjny jest przenoszony na powierzchnię ceramiki za pomocą
specjalnego papieru. Zdobienie dostępne wyłącznie na wybranych
kubkach pokrytych wcześniej warstwą bezbarwnego lakieru – poliestru.
Druk cyfrowy gwarantujący do 1000 cykli myć w zmywarkach.
Technika polecana dla nadruków zdjęć szczególnie przy mniejszych
nakładach, ze względu na niższe koszty produkcji.
Print on a mug in the photo quality. The high-resolution sublimation print is transferred
to the ceramic surface using a special type of paper. The decoration is only available on
selected mugs previously covered with a layer of clear varnish - polyester.
Digital printing which guarantees up to 1000 washing cycles in dishwashers.
This technique is recommended for photo prints, especially in the case of smaller runs.
The reasons for this are the lower production costs.
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Magic Mug
Magiczny efekt odsłaniania nadruku po zalaniu kubka wrzątkiem. Wysokiej
rozdzielczości nadruk sublimacyjny jest przenoszony na powierzchnię
ceramiki za pomocą specjalnego papieru. Zdobienie dostępne wyłącznie
na wybranych kubkach pokrytych wcześniej warstwą termozmiennego
lakieru - poliestru. Technologia wykorzystuje druk cyfrowy. Ze względu na
subtelność zdobienia zalecamy mycie ręczne kubków Magic.
The magic effect of uncovering a print is visible after pouring hot water into the mug.
The high-resolution sublimation print is transferred to the ceramic surface using a
special type of paper. The decoration is only available on selected mugs previously
covered with a layer of thermoplastic varnish - polyester. This technology uses the
digital printing process. Because of the subtlety of the decoration, we recommend the
manual washing of Magic mugs.
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Colors available

20

More

Dostępne kolory - Pantone C

Basecolor
Najtrwalsza ze wszystkich metod natryskowych. Stworzona do barwienia
wewnętrznej i zewnętrznej części porcelanowego naczynia. Technologia
pozwala na uzyskanie 11 kolorów bazowych oraz barw pochodnych,
powstałych z połączenia dostępnych odcieni. Technika barwienia stanowi
bazę pod dowolne procesy zdobienia. Kubek barwiony techniką Basecolor
odpowiada jakością szkliwieniu.
This is the most durable of all spraying methods. It has been created to dye the inner
and outer part of a porcelain dish. This technology allows 11 base and derivative colours
to be obtained. The above-mentioned colours result from the combination of available
shades. The dyeing technique is the basis for all kinds of decorating processes. The mug
dyed with the Basecolor technique corresponds to the glaze in terms of quality.
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Dostępne kolory - Pantone C
Colors available

20

Multicolor
Metoda natryskowa stosowana we wnętrzu porcelany i ceramiki.
Pozwala na uzyskanie każdego koloru z palety farb ceramicznych.
Charakteryzuje się niezwykłą trwałością i odpornością na zarysowania.
Technika barwienia stanowi bazę do dalszych procesów zdobienia.
The spraying method that is applied inside porcelain and ceramic products.
It allows each colour from the palette of ceramic paints to be obtained.
It is characterised by unusual durability and scratch resistance.
This dyeing technique is the basis for further decorating processes.
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Dostępne kolory - Pantone C
Colors available

20

Hydrocolor
Technologia barwienia na dowolny kolor Pantone, stosowana na
zewnętrznej powierzchni wybranych białych produktów.
Hydrocolor gwarantuje szerokie spektrum struktur: błyszczące, matowe,
metaliczne, lustrzane, neonowe i Soft Touch. Technika barwienia stanowi
bazę do dalszych procesów zdobienia.
This is the dyeing technique for any Pantone colour, used on the outer surface
of white products. Hydrocolor guarantees a wide spectrum of structures: glossy,
matt, metallic, mirror, neon and Soft Touch. This dyeing technique is the basis for
further decorating processes.
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Dostępne kolory - Pantone U
Colors available

Soft Touch
Technologia dostępna dla wybranych białych produktów. Zdobienie
Soft Touch dotyczy zewnętrznej części produktu. Satynowa, przyjemna
w dotyku struktura, podkreśla kształty naczynia i umila czas użytkowania.
Produkty pokryte powłoką Soft Touch, dostępne są w pełnej gamie palety
Pantone U (matowe).
This technology is available for selected white products. The Soft Touch decoration
refers to the outer product surface. The satin structure, which is so pleasant to the
touch, emphasises the shape of the dish and makes the time spent using it more
enjoyable. The products covered by the Soft touch coat are available in full
Pantone U palette (matt).

