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55
albums 
albumy



bookbound albums 
albumy szyte

SR-35200  200 pictures, size 9x13 cm, paper pages, memo        
  200 zdjęć, format 9x13 cm, strony papierowo-foliowe, opis      

SR-46200  200 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo       
  200 zdjęć, format 10x15 cm, strony papierowo-foliowe, opis      

SR-46300  300 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo       
  300 zdjęć, format 10x15 cm, strony papierowo-foliowe, opis      

SRW-46200  200 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo, with „window” on the cover     
  200 zdjęć, format 10x15 cm, strony papierowo-foliowe, opis, z „okienkiem” w okładce  

SMR-46200  200 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo, cover made from material      
  200 zdjęć, format 10x15 cm, strony papierowo-foliowe, okładka z materiału z paskiem, opis

6

www.canpol.poznan.pl



gluebound albums 
albumy klejone

B-35200  200 pictures, size 9x13 cm, paper pages, memo        
 200 zdjęć, format 9x13 cm, strony papierowo-foliowe, opis      

B-46160  160 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo        
 160 zdjęć, format 10x15 cm, strony papierowo-foliowe, opis      

B-46200  200 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo        
 200 zdjęć, format 10x15 cm, strony papierowo-foliowe, opis      

B-46300  300 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo        
 300 zdjęć, format 10x15 cm, strony papierowo-foliowe, opis      

BW-46200  200 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo, with window on the cover      
 200 zdjęć, format 10x15 cm, strony papierowo-foliowe, okienko w okładce  

BB-46200  200 pictures, size10x15 cm, paper pages, memo        
 200 zdjęć, format 10x15 cm, strony papierowo-foliowe, opis      

BB-46300  300 pictures, size10x15 cm, paper pages, memo        
 300 zdjęć, format 10x15 cm, strony papierowo-foliowe, opis      

BD-46200  200 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo        
 200 zdjęć, format 10x15 cm, strony papierowo-foliowe, opis      

BA-46200  200 pictures, size 10x15 cm, paper pages, cover application, memo      
 200 zdjęć, format 10x15 cm, strony papierowo-foliowe, aplikacja na okładce, opis
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self-adhesive albums  
albumy z folią samoprzylepną

6001TH  20 white pages, size A4          
 20 białych stron, format A4       

6002TH  40 white pages, size A4            
 40 białych stron, format A4      

6003TH  60 white pages, size A4,            
 60 białych stron, format A4      

3001TH  20 white pages, size B5            
 20 białych stron, format B5      

3002TH  40 white pages, size B5            
 40 białych stron, format B5      

PSB-20TH  40 pages, size 31x31,5 cm,          
 40 stron, format 31x31,5 cm  

5002CB  children album in the box, 40 pages, 4 pages to filling (date of birth etc.)      
 dziecięcy w pudełku, 10 stron, 4 kartki z informacją o dziecku (data urodzin itp.)
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welded albums   
albumy zgrzewane

PP4-100P  Mini max, 100 pictures, size 10x15 cm, PP pages        
 100 zdjęć, format 10x15, strony PP       

PP4-2200P Mini max, 200 pictures, size 10x15 cm, PP pages        
 200 zdjęć, format 10x15, strony PP      

A1 Mini max, 100 pictures, size 10x15, cm PVC pages        
 100 zdjęć, format 10x15, strony foliowe      

A2 Mini max, 200 pictures, size 10x15 cm, PVC pages        
 200 zdjęć, format 10x15, strony foliowe      

PP4-72P+F4R Album plus frame in the box, 72 pictures, size 10x15 cm, PP pages, frame size 10x15 cm    
 Album z ramką w zestawie, 72 zdjęcia, format 10x15 cm, strony PP, format ramki 10x15 cm  

LA4-560P  5 albums in the box, 60 pictures per album, size 10x15 cm, memo       
 5 albumów w pudełku, 60 zdjęć w albumie, format 10x15 cm, opis,
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DSR-46200 Bookbound ,200 pictures, size 10x15, paper pages, memo,      
 Szyty, 10x15, 200 zdjęć, strony papierowo-foliowe, opis  

DB-46160 Gluebound, 160 pictures, size 10x15, paper pages, memo,      
 Klejony, 10x15, 160 zdjęć, strony papierowo-foliowe, opis  

DB-46200 Gluebound, 200 pictures, size 10x15, paper pages,memo,      
 Klejony, 10x15, 200 zdjęć, strony papierowo-foliowe, opis  

D6001TH Self adhesive, A4 size of the pages, 20 pages,        
 Spirala, 20 białych stron samoprzylepnych format A4  

D6002TH Self adhesive, A4 size of the pages, 40 pages,        
 Spirala, 40 białych stron samoprzylepnych, format A4  

D6003TH Self adhesive, A4 size of the pages, 60 pages,        
 Spirala, 60 białych stron samoprzylepnych, format A4  

DPP4-100P Mini max, 100 pictures, size 10x15, PP pages,        
 zgrzewany, 10x15, 100 zdjęć, strony PP  

DPP4-2200P Mini max, 200 pictures, size 10x15, PP pages,        
 zgrzewany, 10x15, 200 zdjęć, strony PP

Disney albums    
albumy Disney  
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exclusive albums  
albumy ekskluzywne

SRL-46200 Bookbound, 200 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo, cover eco leather     
szyty, 200 zdjęć, format 10x15 cm, strony papierowe, opis, skóropodobna okładka 

PBA-20L Self-adhesive, 40 pages, size 31x31,5 cm, cover eco leather       
Z folią samoprzylepną, 40 stron, format 31x31,5 cm, skóropodobna okładka,  

DBCS-30  Pergameneous 30 white pages,         
30 białych papierowych stron, na które wkleja się zdjęcia     

PERG-30E  Bookbound, 30 white pages, pergameneous,         
Szyty, 30 białych papierowych kart, na które wkleja się zdjęcia

PBA-20W  Self-adhesive in the box, 40 pages, size 31x31,5 cm,        
Album ślubny w pudełku, strony z folią samoprzylepną, 40 stron, format 31x31,5 cm
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albums in the box    
albumy w pudełkach  

SCRB-66 Creative album for children (boys / girls), 21x21 cm size, 20 paper pages, accessories    
 (scissors, glue, felt-tip pens, stickers etc.)        
 Kreatywny album dla dzieci (chłopcy / dziewczęta), format albumu 21x21 cm, 10 kartek,    
 akcesoria do dekoracji (nożyczki, mazaki, klej, naklejki itp.),    

SCRB-88 Creative album for children (boys / girls), 28x28 cm size, 20 paper pages, accessories    
 (scissors, glue, felt-tip pens, stickers etc.)        
 Kreatywny album dla dzieci (chłopcy / dziewczęta), format albumu 28x28 cm, 10 kartek, akcesoria do dekoracji 
 (nożyczki, mazaki, klej, naklejki itp.),    

5002CB children album in the box, 40 pages, selfadhesive, 4 pages to filling (date of birth etc.),    
 dziecięcy w pudełku, 40 stron, strony z folią samoprzylepną, kartki z miejscem na wpis daty   
 urodzenia, pierwszego przyjęcia urodzinowego itp.,   

PP4-72P+F4R Album plus frame in the box, 72 pictures, size 10x15 cm, PP pages. size frame 10x15 cm    
 Album z ramką w zestawie, 72 zdjęcia, format 10x15 cm, strony PP, format ramki 10x15 cm 
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occasional albums 
albumy okazjonalne

6001S 20 white pages, size A4          
 20 białych stron, format A4       

6002S 40 white pages, size A4            
 40 białych stron, format A4      

6003S 60 white pages, size A4,            
 60 białych stron, format A4      

3001S 20 white pages, size B5            
 20 białych stron, format B5      

3002S 40 white pages, size B5            
 40 białych stron, format B5 

3003S 60 white pages, size B5            
 60 białych stron, format B5     

PBA-20W Self-adhesive in the box, 40 pages, size 31x31,5 cm,        
 Album ślubny w pudełku, strony z folią samoprzylepną, 40 stron, format 31x31,5 cm 
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albums - designs
albumy - wzory
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albums - designs
albumy - wzory
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paper gift bags 
papierowe torby prezentowe



paper gift bags TG
papierowe torebki prezentowe TG

Basis weight of paper / gramatura papieru: 128g / m2
Glossy laminated paper, with the rope / laminat błyszczący, ze sznurkiem 
* TG-70 - Basis weight of paper / gramatura papieru: 170g / m2

TG-10
small size / mała
11,3x14,3x6,4 cm

TG-20
medium size / średnia
17,8x22,9x9,8 cm

TG-30
large size / duża
26,4x32,4x13,7 cm

TG-40
jumbo size / jumbo
33x45,7x10,2 cm

TG-50
bottle size / butelka
12,7x33x11,3 cm

TG-70
extra large / extra duża
49x72x18,5 cm

TG-90
„cosmetics” size / 
„kosmetyczka”
10x22x5,5 cm

TG-60
horizontal size / 
horyzontalna
38,1x27,3x10,2 cm

TG-80
CD size / cd
17x17x6 cm
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paper gift bags TS
papierowe torebki prezentowe TS

Basis weight of paper / gramatura papieru: 170g / m2
Glossy laminated paper, with handle / laminat błyszczący, z uchwytem 

TS-20
small size / mała
17,8x22,9x9,8 cm

TS-50
bottle size / butelka
12,7x39x11,3 cm

TS-40
medium size / średnia
33x45,7x10,2 cm

TS-60
horizontal size / 
horyzontalna
38,1x31x10,2 cm

TS-70
extra large size / 
extra duża
49x72x18,5 cm
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paper gift bags TM
papierowe torebki prezentowe TM

Basis weight of paper / gramatura papieru: 128g / m2
Matt laminated paper, with the rope / laminat matowy, ze sznurkiem 

TM-10
small size / mała
11,3x14,3x6,4 cm

TM-20
medium size / średnia
17,8x22,9x9,8 cm

TM-30
large size / duża
26,4x32,4x13,7 cm

TM-40
jumbo size / jumbo
33x45,7x10,2 cm

TM-50
bottle size / butelka
12,7x39x11,3 cm

TM-60
horizontal size / horyzontalna
38,1x31x10,2 cm
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exclusive paper gift bags TR
ekskluzywne torebki prezentowe TR

Basis weight of paper / gramatura papieru: 157g / m2
Glossy laminated paper, with the ribbon / laminat błyszczący, ze wstążką 

TR-20
medium size / srednia
17,8x22,9x9,8 cm

TR-30
large size / duża
26,4x32,4x13,7 cm

TR-40
jumbo size / jumbo
33x45,7x10,2 cm

TR-50
bottle size / butelka
10,2x36,8x8,9 cm

21

www.canpol.poznan.pl



bags TG, TS, TM - designs
torebki TG, TS, TM - wzory
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bags TG, TS, TM - designs
torebki TG, TS, TM - wzory
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bags TG, TS, TM - designs
torebki TG, TS, TM - wzory

24

www.canpol.poznan.pl



bags TR - designs
torebki TR - wzory
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christmas bags TG, TS, TM - designs
torebki świąteczne TG, TS, TM - wzory
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christmas bags TG, TS, TM - designs
torebki świąteczne TG, TS, TM - wzory
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christmas bags TG, TS, TM - designs
torebki świąteczne TG, TS, TM - wzory
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paper gift bags TGD
papierowe torebki prezentowe TGD

Basis weight of paper / gramatura papieru: 128g / m2
Glossy laminated paper, with the rope / laminat błyszczący, ze sznurkiem 
* TGD-70 - Basis weight of paper / gramatura papieru: 170g / m2

TGD-60
horizontal size / horyzontalna
38,1x27,3x10,2 cm

TGD-70
extra large / extra duża
49x72x18,5 cm

TGD-80
CD size / cd
17x17x6 cm

TGD-10
small size / mała
11,3x14,3x6,4 cm

TGD-20
medium size / średnia
17,8x22,9x9,8 cm

TGD-30
large size / duża
26,4x32,4x13,7 cm

TGD-40
jumbo size / jumbo
33x45,7x10,2 cm
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paper gift bags TSD
papierowe torebki prezentowe TSD

Basis weight of paper / gramatura papieru: 170g / m2
Glossy laminated paper, with handle / laminat błyszczący, z uchwytem 

TSD-20
small size / mała
17,8x22,9x9,8 cm

TSD-40
medium size / średnia
33x45,7x10,2 cm

TSD-60
horizontal size / horyzontalna
38,1x31x10,2 cm

TSD-70
extra large size / extra duża
49x72x18,5 cm
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paper gift bags TSD
papierowe torebki prezentowe TSD

Basis weight of paper / gramatura papieru: 128g / m2
Glossy laminated paper, with glitter / laminat błyszczący z brokatem
Glossy laminated paper 3D / laminat błyszczący 3D

TGDE-20
medium size / średnia
17,8x22,9x9,8 cm

TGDE-30
large size / duża
26,4x32,4x13,7 cm

TGDE-40
jumbo size / jumbo
33x45,7x10,2 cm

TGDE-80
CD size / cd
17x17x6 cm

exclusive gift bags TGDE
ekskluzywne torebki prezentowe TGDE
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albums and bags - designs
albumy i torebki - wzory
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albums and bags - designs
albumy i torebki - wzory
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exclusive bags TGDE - designs
ekskluzywne torebki TGDE - wzory
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christmas bags TGD - designs
torebki świąteczne TGD - wzory
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christmas bags TGD - designs
torebki świąteczne TGD - wzory

TGD-60, TGD-80 
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Basis weight of paper / gramatura papieru: 128g / m2
Glossy laminated paper, with the rope / laminat błyszczący, ze sznurkiem 
* TGB-70 - Basis weight of paper / gramatura papieru: 170g / m2

Baby paper gift bags TGB
Papierowe torebki prezentowe dziecięce TGB

TGB-10
small size / mała
11,3x14,3x6,4 cm

TGB-20
medium size / średnia
17,8x22,9x9,8 cm

TGB-30
large size / duża
26,4x32,4x13,7 cm

TGB-40
jumbo size / jumbo
33x45,7x10,2 cm

TGB-70
extra large / extra duża
49x72x18,5 cm

TGB-60
horizontal size / 
horyzontalna
38,1x27,3x10,2 cm

TGB-80
CD size / cd
17x17x6 cm
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Basis weight of paper / gramatura papieru: 170g / m2
Glossy laminated paper, with handle / laminat błyszczący, z uchwytem

Baby paper gift bags TSB
Papierowe torebki prezentowe dziecięce TSB

TSB-20
small size / mała
17,8x22,9x9,8 cm

TSB-40
medium size / średnia
33x45,7x10,2 cm

TSB-60
horizontal size / horyzontalna
38,1x31x10,2 cm

TSB-70
extra large size / extra duża
49x72x18,5 cm
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baby bags TGB, TSB - designs
torebki dziecięce - wzory
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gift wrap papers
papiery prezentowe



P-70100 basis weight of paper 58g / m2, size 70x100 mm       
 gramatura 58g / m2, wielkość 70x100 cm

P-70200 basis weight of paper 58g / m2, size 70x200 cm       
  gramatura 58g / m2, wielkość 70x200 cm

P-701000 basis weight of paper 58g / m2, size 70x1000 cm       
 gramatura 58g / m2, wielkość 70x1000 cm

gift wrap paper
papier prezentowy
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everyday paper - designs
papier na różne okazje - wzory
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everyday paper - designs
papier na różne okazje - wzory
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christmas paper - designs
papier świąteczny - wzory
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christmas paper - designs
papier świąteczny - wzory
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christmas paper - designs
papier świąteczny - wzory
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gift wrap paper
papier prezentowy

PD-70200 basis weight of paper 58g / m2, size 70x200 cm       
  gramatura 58g / m2, wielkość 70x200 cm
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gift wrap paper
papier prezentowy

paper - designs
papier - wzory
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christmas paper - designs
papier świąteczny - wzory
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christmas paper - designs
papier świąteczny - wzory
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gift boxes
pudełka prezentowe



christmas gift boxes
świąteczne pudełka prezentowe

RBY-6 Square gift box, 6 pcs per set        
Pudełko prezentowe prostokątne, zestaw zawierający 6 sztuk

  - size / rozmiar 28,2x9,9x15,7 cm  

  - size / rozmiar 23,6x8,9x13,7 cm

  - size / rozmiar 20,2x7,9x11,7 cm

  - size / rozmiar 16,2x6,9x9,7 cm

  - size / rozmiar 12,2x5,9x7,7 cm

  - size / rozmiar 8,2x4,9x5,7 cm

TSS-50 Bottle gift box, size 9x34,5x9 cm        
Pudełko prezentowe na butelkę, wielkość 9x34,5x9 cm
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boxes - designs 
pudełka - wzory

Boxes RBY / Pudełka RBY

Boxes TSS-50 / Pudełka TSS-50
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gift boxes
pudełka prezentowe

KBD-20 Gift box with handle, size 32x15,8x10,2 cm        
 Pudełko prezentowe z uchwytem, wielkość 32x15,8x10,2 cm

KBD-40 Gift box with handle, size 46,2x26,2x15,8 cm         
 Pudełko prezentowe z uchwytem, wielkość 46,2x26,2x15,8 cm

ZBD-20 Gift box with the rope, size 30,5x12,8x12,8 cm        
 Pudełko prezentowe ze sznurkiem, wielkość 30,5x12,8x12,8 cm

ZBD-30 Gift box with the rope, size 40x19x19 cm        
 Pudełko prezentowe ze sznurkiem, wielkość 40x19x19 cm 

RBD-6 Square gift box, 6 pcs per set / Pudełko prezentowe prostokątne, zestaw zawierający 6 szt.

  - size / rozmiar 28,2x9,9x15,7 cm  

  - size / rozmiar 23,6x8,9x13,7 cm

  - size / rozmiar 20,2x7,9x11,7 cm

  - size / rozmiar 16,2x6,9x9,7 cm

  - size / rozmiar 12,2x5,9x7,7 cm

  - size / rozmiar 8,2x4,9x5,7 cm
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Boxes RBD-6 / Pudełka RBD-6

gift boxes
pudełka prezentowe

boxes - designs
pudełka - wzory

Boxes KBD, ZBD / Pudełka KBD, ZBD
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stickers
naklejki



stickers - designs
naklejki - wzory

DNL-1  

DNL-2  

DNL-3  

size / rozmiar 8 x 12,5 cm, Disney, fabric sticker / naklejka do prasowania na tekstylia  

size / rozmiar 21 x 28 cm, Disney, stickers with poster / naklejki z plakatem

size / rozmiar 21 x 26,5 cm, Disney, laser golden trim / naklejka ze złoceniami 
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stickers - designs
naklejki - wzory

stickers - designs
naklejki - wzory

DNL-4  

size / rozmiar 10,5 x 24,5, Disney, glow in the dark sticker / naklejka fluoroscencyjna

DNL-5  

size / rozmiar 8 x 13,5 cm, Disney, metal sticker / naklejka metalowa 

DNL-6  

size / rozmiar 10 x 26,5 cm, Disney, outline sticker / naklejka „outline” 
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stickers - designs
naklejki - wzory

DNL-7  

size / rozmiar 7 x 18 cm, Disney, laser golden trim sticker / naklejka ze złoceniami 

DNL-8  

size / rozmiar 8 x 16 cm, Disney, 3D sticker / naklejka trójwymiarowa  

DNL-9  

size / rozmiar 9,5 x 13 cm, 3D magnet / magnes trójwymiarowy  Display box (48pcs) / pudełko (48szt.)
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stickers - designs
naklejki - wzory

stickers - designs
naklejki - wzory

DNL-10  

DNL-11  

size / rozmiar 8 x 16 cm, sticker for notebooks (1 set contains 9 pcs of stickers)

 / naklejka na zeszyt (1 opakowanie zawiera 9 sztuk) 

size / rozmiar 8 x 16 cm, Disney sticker for notebooks (1 set contains 9 pcs of stickers)

 / naklejka na zeszyt Disney (1 opakowanie zawiera 9 sztuk)
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frames
ramy



glass clip frames
antyramy szklane

Glass clip frame / Antyramy szklane

CFG-913 – size / rozmiar 9x13 cm 

CFG-1015 – size / rozmiar 10x15 cm 

CFG-1318 – size / rozmiar 13x18 cm  

CFG-1521 – size / rozmiar 15x21 cm 

CFG-1824 – size / rozmiar 18x24 cm  

CFG-2130 – size / rozmiar 21x30 cm  

CFG-2430 – size / rozmiar 24x30 cm

CFG-2835 – size / rozmiar 28x35 cm  

CFG-3040 – size / rozmiar 30x40 cm  

CFG-3045 – size / rozmiar 30x45 cm 

CFG-4050 – size / rozmiar 40x50 cm  

CFG-5060 – size / rozmiar 50x60 cm  

CFG-5070 – size / rozmiar 50x70 cm
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plexi clip frames
antyramy plexi

Plexi clip frame / Antyramy plexi

CFS-1015 – size / rozmiar 10x15 cm 

CFS-1318 – size / rozmiar 13x18 cm  

CFS-1521 – size / rozmiar 15x21 cm 

CFS-1824 – size / rozmiar 18x24 cm  

CFS-2130 – size / rozmiar 21x30 cm  

CFS-2430 – size / rozmiar 24x30 cm  

CFS-2835 – size / rozmiar 28x35 cm

CFS-3040 – size / rozmiar 30x40 cm  

CFS-3045 – size / rozmiar 30x45 cm 

CFS-4050 – size / rozmiar 40x50 cm  

CFS-5060 – size / rozmiar 50x60 cm  

CFS-5070 – size / rozmiar 50x70 cm

CFS-7010 – size / rozmiar 70x100 cm  
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plastic frames
ramki plastikowe

Plastic wide frames, colour: golden, silver, brown, green, red, blue

Ramki plastikowe szerokie, dostępne kolory: złoto, srebro, brąz, zieleń, czerwień, niebieski

PLS-913 – size / rozmiar 9x13 cm

PLS-1015 – size / rozmiar 10x15 cm

PLS-1318 – size / rozmiar 13x18 cm

PLS-1521 – size / rozmiar 15x21 cm

PLS-1824 – size / rozmiar 18x24 cm

PLS-2130 – size / rozmiar 21x30 cm

PLS-2430 – size / rozmiar 24x30 cm

PLS-3040 – size / rozmiar 30x40 cm

PLS-4050 – size / rozmiar 40x50 cm
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plastic frames
ramki plastikowe

Plastic narrow frames, colour: green, red, navy blue, white, black, yellow

Ramki plastikowe wąskie, dostępne kolory: zieleń, czerwień, granat, biały, czarny, żółty

PLW-913 – size / rozmiar 9x13 cm

PLW-1015 – size / rozmiar 10x15 cm

PLW-1318 – size / rozmiar 13x18 cm

PLW-1521 – size / rozmiar 15x21 cm

PLW-1824 – size / rozmiar 18x24 cm

PLW-2130 – size / rozmiar 21x30 cm

PLW-2430 – size / rozmiar 24x30 cm

PLW-3040 – size / rozmiar 30x40 cm

PLW-4050 – size / rozmiar 40x50 cm

PLW-5060 – size / rozmiar 50x60 cm 

PLW-5070 – size / rozmiar 50x70 cm
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aluminium frames
ramki aluminiowe

Aluminium narrow frames, colour: matt silver 

Ramki aluminiowe, kolor: matowy srebrny

ALW-1015 – size / rozmiar 10x15 cm

ALW-1318 – size / rozmiar 13x18 cm

ALW-1521 – size / rozmiar 15x21 cm

ALW-1821 – size / rozmiar 18x21 cm

ALW-2130 – size / rozmiar 21x30 cm

ALW-2835 – size / rozmiar 28x35 cm

ALW-3040 – size / rozmiar 30x40 cm

ALW-4050 – size / rozmiar 40x50 cm

ALW-5060 – size / rozmiar 50x60 cm

ALW-5070 – size / rozmiar 50x70 cm
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description
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ITEM DESCRIPTION
INNER BOX 
/ PCS

OUTER 
BOX / PCS

PHOTOALBUMS
SR-35200 200 pictures, size 9x13 cm, paper pages, memo / 200 zdjęć, format 9x13 cm, strony papierowo-foliowe, opis - 24

SR-46200 200 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo / 200 zdjęć, format 10x15 cm, strony papierowo-foliowe, opis - 12

SR-46300 300 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo / 200 zdjęć, format 10x15 cm, strony papierowo-foliowe, opis - 12

SRW-46200
200 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo, with window on the cover / 200 zdjęć, format 10x15 cm,
strony papierowo-foliowe, opis, z okienkiem w okładce

- 12

SMR-46200
200 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo, cover made from material / 200 zdjęć, format 10x15 cm,
strony papierowo-foliowe, okładka z materiału z paskiem, opis

- 12

B-35200 200 pictures, size 9x13 cm, paper pages, memo / 200 zdjęć, format 9x13 cm, strony papierowo-foliowe, opis - 24

B-46160 160 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo / 160 zdjęć, format 10x15 cm, strony papierowo-foliowe, opis - 24

B-46200 200 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo / 200 zdjęć, format 10x15 cm, strony papierowo-foliowe, opis - 24

B-46300 300 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo / 300 zdjęć, format 10x15cm, strony papierowo-foliowe, opis - 12

BW-46200
200 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo, with window on the cover / 200 zdjęć, format 10x15 cm,
strony papierowo-foliowe, opis, okienko w okładce

- 24

BB-46200 200 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo / 200 zdjęć, format 10x15cm, strony papierowo-foliowe, opis - 18

BB-46300 300 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo / 300 zdjęć, format 10x15cm, strony papierowo-foliowe, opis - 12

BD-46200 200 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo / 200 zdjęć, format 10x15cm, strony papierowo-foliowe, opis - 18

BA-46200 200 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo / 200 zdjęć, format 10x15cm, strony papierowo-foliowe, opis - 18

6001TH 20 white pages, size A4 / 20 białych stron, format A4 - 24

6002TH 40 white pages, size A4 / 40 białych stron, size A4 - 24

6003TH 60 white pages, size A4 / 60 białych stron, size A4 - 12

3001TH 20 white pages, size B5 / 20 białych stron, format B5 - 24

3002TH 40 white pages, size B5 / 40 białych stron, size B5 - 24

PSB-20TH 40 pages, size 31x31,5 cm / 40 stron, format 31x31,5 cm - 10

5002CB
Children album in the box, 40 pages, 4 pages to filling (date of birth etc.) / dziecięcy w pudełku, 10 stron,
4 kartki z infomacją o dziecku (data urodzin itp.)

- 12

PP4-100P Mini max, 100 pictures, size 10x15 cm, PP pages / 100 zdjęć, format 10x15 cm, strony PP - 24

PP4-2200P Mini max, 200 pictures, size 10x15 cm, PP pages / 200 zdjęć, format 10x15 cm, strony PP - 24

A1 Mini max, 100 pictures, size 10x15 cm, PVC pages / 100 zdjęć, format 10x15 cm, strony foliowe - 48

A2 Mini max, 200 pictures, size 10x15 cm, PVC pages / 200 zdjęć, format 10x15 cm, strony PVC, strony foliowe - 24

PP4-72P+F4R
Album plus frame in the box, 72 pictures, size 10x15 cm, PP pages, size frame 10x15 cm
 / Album z ramką w zestawie, 72 zdjęcia, format 10x15 cm, strony PP, format ramki 10x15 cm

- 12

LA4-560P
5 albums in the box, 60 pictures per album, size 10 x15 cm, memo / 5 albumów w pudełku, 60 zdjęć w albumie,
format 10x15 cm, strony papierowo-foliowe, opis

- 8

DSR-46200 Bookbound, 200 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo / Album szyty, 10x15 cm, 200 zdjęć, strony papierowo-foliowe, opis - 24 / 12

DB-46160 Gluebound, 160 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo / Album klejony, 10x15 cm, 160 zdjęć, strony papierowo-foliowe, opis - 24

DB-46200 Gluebound, 200 pictures, size 10x15 cm, paper pages, memo / Album klejony, 10x15 cm, 200 zdjęć, strony papierowo-foliowe, opis - 24

D6001TH Self-adhesive, A4 size of pages, 20 pages / Spirala, 20 białych stron samoprzylepnych format A4 - 24

D6002TH Self-adhesive, A4 size of pages, 40 pages / Spirala, 40 białych stron samoprzylepnych format A4 - 24

D6003TH Self-adhesive, A4 size of pages, 60 pages / Spirala, 60 białych stron samoprzylepnych format A4 - 12

DPP4-100P Mini max, 100 pictures, size 10x15 cm, PP pages / Album zgrzewany, 10x15 cm, 100 zdjęć, strony PP - 24

DPP4-2200P Mini max, 200 pictures, size 10 x15 cm, PP pages / Album zgrzewany, 10x15 cm, 200 zdjęć, strony PP - 24

SRL-46200
Bookbound, 200 pictures, size 10x15cm, paper pages, memo, cover of eco leather / Album szyty, 200 zdjęć, format 10x15 cm, 
strony papierowe, opis, skóropodobna okładka

- 6

PBA-20L
Self-adhesive, 40 pages, size 31x31,5 cm, cover made of eco leather / Album z folią samoprzylepną, 40 stron,
format 31x31,5 cm, skóropodobna okładka

- 6

PBA-20W Self-adhesive, 40 pages, size 31x31,5 cm / Album ślubny w pudełku, strony z folią samoprzylepną, 40 stron, format 31x31,5 cm - 6

DBCS-30 Bookbound, 30 white pages, pergameneous / Album szyty, 30 białych papierowych stron, na które wkleja się zdjęcia - 12

PERG-30E Bookbound, 30 white pages, pergameneous / Szyty, 30 białych papierowych stron, na które wkleja się zdjęcia - 12

PAPER GIFT BAGS
TG-10

Glossy laminated paper bags with rope, size 11,3x14,3x6,4 cm, small size / Torebki papierowe ze sznurkiem,
laminat błyszczący, rozmiar 11,3x14,3x6,4 cm, mała

24 288

TG-20
Glossy laminated paper bags with rope, size 17,8x22,9x9,8 cm, medium size / Torebki papierowe ze sznurkiem,
laminat błyszczący, rozmiar 17,8x22,9x9,8 cm, średnia

24 144

TG-30
Glossy laminated paper bags with rope, size 26,4x32,4x13,7cm, large size / Torebki papierowe ze sznurkiem, 
laminat błyszczący, rozmiar 26,4x32,4x13,7 cm, duża

24 144

TG-40
Glossy laminated paper bags with rope, size 33x45,7x10,2 cm, jumbo size / Torebki papierowe ze sznurkiem, 
laminat błyszczący, rozmiar 33x45,7x10,2 cm, jumbo

24 144
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TG-50
Glossy laminated paper bags with rope, size 10,2x36,8x8,9 cm, bottle size / Torebki papierowe ze sznurkiem, laminat błyszczący, 
rozmiar 10,2x36,8x8,9 cm, butelka

24 144

TG-60
Glossy laminated paper bags with rope, size 38,1x27,3x10,2 cm, horizontal size / Torebki papierowe ze sznurkiem,
laminat błyszczący, rozmiar 38,1x27,3x10,2 cm, horyzontalna

24 144

TG-70
Glossy laminated paper bags with rope, size 51x71x18,5 cm, extra jumbo / Torebki papierowe ze sznurkiem, 
laminat błyszczący, rozmiar 51x71x18,5 cm, extra duża

24 48

TG-80
Glossy laminated paper bags with rope, size 17x17x6 cm, CD size / Torebki papierowe ze sznurkiem, laminat błyszczący,
rozmiar 17x17x6 cm, rozmiar CD

24 144

TG-90
Glossy laminated paper bags with rope, size 10x22x5,5 cm, "cosmetics" size / Torebki papierowe ze sznurkiem,
laminat błyszczący, rozmiar 10x22x5,5 cm, kosmetyczka

24 144

TS-20
Glossy laminated paper bags with handle, size 18x25,7x8 cm, medium size / Torebki papierowe z uchwytem, 
laminat błyszczący, rozmiar 18x25,7x8 cm, średnia

24 144

TS-40
Glossy laminated paper bags with handle, size 24,9x39x10,9 cm, large size / Torebki papierowe z uchwytem, 
laminat błyszczący, rozmiar 24,9x39x10,9 cm, duża

24 144

TS-50
Glossy laminated paper bags with handle, size 15,2x36,8x11,2 cm, bottle size / Torebki papierowe ze sznurkiem,
laminat błyszczący, rozmiar 15,2x36,8x11,2 cm, butelka

24 144

TS-60
Glossy laminated paper bags with handle, size 38,1x27,3x10,2 cm, horizontal size / Torebki papierowe z uchwytem,
laminat błyszczący, rozmiar 38,1x27,3x10,2 cm, horyzontalna

24 144

TS-70
Glossy laminated paper bags with handle, size 51x71x18,5 cm, extra jumbo / Torebki papierowe z uchwytem, 
laminat błyszczący, rozmiar 51x71x18,5 cm, extra duża

24 48

TM-10
Matt laminated paper bags with rope, size 11,3x14,3x6,4 cm, small size / Torebki papierowe ze sznurkiem, laminat matowy, 
rozmiar 11,3x14,3x6,4 cm, mała

24 288

TM-20
Matt laminated paper bags with rope, size 17,8x22,9x9,8 cm, medium size / Torebki papierowe ze sznurkiem, 
laminat matowy, rozmiar 17,8x22,9x9,8 cm, średnia

24 144

TM-30
Matt laminated paper bags with rope, size 26,4x32,4x13,7 cm, large size / Torebki papierowe ze sznurkiem, laminat matowy, 
rozmiar 26,4x32,4x13,7 cm, duża

24 144

TM-40
Matt laminated paper bags with rope, size 33x45,7x10,2 cm, jumbo size / Torebki papierowe ze sznurkiem, laminat matowy, 
rozmiar 33x45,7x10,2 cm, jumbo

24 144

TM-50
Matt laminated paper bags with rope, size 10,2x36,8x8,9 cm, bottle size / Torebki papierowe ze sznurkiem, laminat matowy, 
rozmiar 10,2x36,8x8,9 cm, bottle

24 144

TM-60
Matt laminated paper bags with rope, size 38,1x27,3x10,2 cm, horizontal size / Torebki papierowe ze sznurkiem, laminat matowy, 
rozmiar 38,1x27,3x10,2 cm, horyzontalna

24 144

TR-20
Exclusive glossy laminated paper bags with the ribbon, 157g / m2, size 17,8x22,9x9,8 cm, medium size /
Ekskluzywna torebka prezentowa, laminat błyszczący, 157g / m2, rozmiar 17,8x22,9x9,8 cm, średnia

12 144

TR-30
Exclusive glossy laminated paper bags with the ribbon, 157g / m2, size 26,4x32,4x13,7 cm, large size /
Ekskluzywna torebka prezentowa, laminat błyszczący, 157g / m2, rozmiar 26,4x32,4x13,7 cm, duża

12 144

TR-40
Exclusive glossy laminated paper bags with the ribbon, 157g / m2, size 33x45,7x10,2 cm, jumbo size /
Ekskluzywna torebka prezentowa, laminat błyszczący, 157g / m2, rozmiar 33x45,7x10,2 cm, jumbo

12 144

TR-50
Exclusive glossy laminated paper bags with the ribbon, 157g / m2, size 10,2x36,8x8,9 cm, bottle size /
Ekskluzywna torebka prezentowa, laminat błyszczący, 157g / m2, rozmiar 10,2x36,8x8,9 cm, butelka

12 144

TGB-10
Baby glossy laminated paper bags with rope, size 11,3x14,3x5,6 cm, small size /
Dziecięce torebki papierowe ze sznurkiem, laminat błyszczący, rozmiar 11,3x14,3x5,6 cm, mała

24 288

TGB-20
Baby glossy laminated paper bags with rope, size 17,8x22,9x9,8 cm, medium size /
Dziecięce torebki papierowe ze sznurkiem, laminat błyszczący, rozmiar 17,8x22,9x9,8 cm, średnia

24 144

TGB-30
Baby glossy laminated paper bags with rope, size 26,4x32,4x13,7 cm, large size /
Dziecięce torebki papierowe ze sznurkiem, laminat błyszczący, rozmiar 26,4x32,4x13,7cm, duża

24 144

TGB-40
Baby glossy laminated paper bags with rope, size 33x45,7x10,2 cm, jumbo size /
Dziecięce torebki papierowe ze sznurkiem, laminat błyszczący, rozmiar 33x45,7x10,2 cm, jumbo

24 144

TGB-60
Baby glossy laminated paper bags with rope, size 38,1x27,1x10,2 cm, horizontal size /
Dziecięce torebki papierowe ze sznurkiem, laminat błyszczący, rozmiar 38,1x27,1x10,2 cm, horyzontalna

24 144

TGB-70
Baby glossy laminated paper bags with rope, size 51x71x18,5 cm, extra jumbo /
Dziecięce torebki papierowe ze sznurkiem, laminat błyszczący, rozmiar 51x71x18,5 cm, extra duża

24 48

TGB-80
Baby glossy laminated paper bags with rope, size 17x17x6 cm, CD size /
Dziecięce torebki papierowe ze sznurkiem, laminat błyszczący, rozmiar 17x17x6 cm, rozmiar CD

24 144

TSB-20
Baby glossy laminated paper bags with handle, size 18x25,7x8 cm, medium size /
Dziecięce torebki papierowe z uchwytem, laminat błyszczący, rozmiar 18x25,7x8 cm, średnia

24 144

TSB-40
Baby glossy laminated paper bags with handle, size 24,9x39x10,9 cm, large size /
Dziecięce torebki papierowe z uchwytem, laminat błyszczący, rozmiar 24,9x39x10,9 cm, średnia

24 144

TSB-60
Baby glossy laminated paper bags with handle, size 38,1x27,3x10,2 cm, horizontal size /
Dziecięce torebki papierowe z uchwytem, laminat błyszczący, rozmiar 38,1x27,3x10,2 cm, horyzontalna

24 144

TSB-70
Baby glossy laminated paper bags with handle, size 51x71x18,5 cm, extra jumbo /
Dziecięce torebki papierowe z uchwytem, laminat błyszczący, rozmiar 51x71x18,5 cm, extra duża

24 48

TGD-10
Disney glossy laminated paper bags with rope, size 11,3x14,3x6,4 cm, small size /
Torebki papierowe Disney ze sznurkiem, laminat błyszczący, rozmiar 11,3x14,3x6,4 cm, mała

24 288

TGD-20
Disney glossy laminated paper bags with rope, size 17,8x22,9x9,8 cm, medium size /
Torebki papierowe Disney ze sznurkiem, laminat błyszczący, rozmiar 17,8x22,9x9,8 cm, średnia

24 144

TGD-30
Disney glossy laminated paper bags with rope, size 26,4x32,4x13,7 cm, large size /
Torebki papierowe Disney ze sznurkiem, laminat błyszczący, rozmiar 26,4x32,4x13,7 cm, duża

24 144
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TGD-40
Disney glossy laminated paper bags with rope, size 33x45,7x10,2 cm, jumbo size /
Torebki papierowe Disney ze sznurkiem, laminat błyszczący, rozmiar 33x45,7x10,2 cm, jumbo

24 144

TGD-60
Disney glossy laminated paper bags with rope, size 38,1x27,3x10,2 cm, horizontal size /
Torebki papierowe Disney ze sznurkiem, laminat błyszczący, rozmiar 38,1x27,3x10,2 cm, horyzontalna

24 144

TGD-70
Disney glossy laminated paper bags with rope, size 51x71x18,5 cm, extra jumbo /
Torebki papierowe Disney ze sznurkiem, laminat błyszczący, rozmiar 51x71x18,5 cm, extra duża

24 48

TGD-80
Disney glossy laminated paper bags with rope, size 17x17x6 cm, CD size /
Torebki papierowe Disney ze sznurkiem, laminat błyszczący, rozmiar 17x17x6 cm, rozmiar CD

24 144

TSD-20
Disney glossy laminated paper bags with handle, size 18x25,7x8 cm, medium size /
Torebki papierowe Disney z uchwytem, laminat błyszczący, rozmiar 18x25,7x8 cm, mała

24 144

TSD-40
Disney glossy laminated paper bags with handle, size 24,9x39x10,9 cm, large size /
Torebki papierowe Disney z uchwytem, laminat błyszczący, rozmiar 24,9x39x10,9 cm, średnia

24 144

TSD-60
Disney glossy laminated paper bags with handle, size 38,1x27,3x10,2 cm, horizontal size /
Torebki papierowe Disney z uchwytem, laminat błyszczący, rozmiar 38,1x27,3x10,2 cm, horyzontalna

24 144

TSD-70
Disney glossy laminated paper bags with handle, size 51x71x18,5 cm, extra jumbo /
Torebki papierowe Disney z uchwytem, laminat błyszczący, rozmiar 51x71x18,5 cm, extra duża

24 48

TGDE-20
Disney glossy laminated paper bags with glitter and 3D, size 17,8x22,9x9,8 cm, medium size /
Torebki papierowe Disney ekskluzywne z brokatem i trójwymiarowe, laminat błyszczący, wymiar 17,8x22,9x9,8 cm, średnia

36 72

TGDE-30
Disney glossy laminated paper bags with glitter and 3D, size 26,4 x32,4x13,7 cm, large size /
Torebki papierowe Disney ekskluzywne z brokatem i trójwymiarowe, laminat błyszczący, wymiar 26,4x32,4x13,7 cm, duża

36 72

TGDE-40
Disney glossy laminated paper bags with glitter and 3D, size 33x45,7x10,2 cm, jumbo size /
Torebki papierowe Disney ekskluzywne z brokatem i trójwymiarowe, laminat błyszczący, wymiar 33x45,7x10,2 cm, jumbo

36 72

TGDE-80
Disney glossy laminated paper bags with glitter and CD, size 17x17x6 cm, CD size /
Torebki papierowe Disney ekskluzywne z brokatem i trójwymiarowe, laminat błyszczący, wymiar 17x17x6 cm, rozmiar CD

36 72

P-70100 Basis weight of paper 58g / m2, size 70x100 cm / Gramatura 58g / m2, wielkość 70x100 cm - 144

P-70200 Basis weight of paper 58g / m2, size 70x200 cm / Gramatura 58g / m2, wielkość 70x200 cm - 144

P-701000 Basis weight of paper 58g / m2, size 70x1000 cm / Gramatura 58g / m2, wielkość 70x1000 cm - 48

PD-70200 Basis weight of paper 58g / m2, size 70x200 cm / gramatura 58g / m2, wielkość 70x200 cm - 144

POSTCARDS
C-1

Disney postcards, size 10x15 cm, glossy laminated paper 200g / m2, 32 designs in inner box /
Disney pocztówka, rozmiar 10x15 cm, laminat błyszczący, gramatura 200g / m2, 32 wzory w opakowaniu wewn.

320 3840

GIFT BOXES
KBD-20 Gift box, size 32x15,8x10,2 cm / Pudełko prezentowe z uchwytem, wielkość 32x15,8x10,2 cm - 72

KBD-40 Gift box, size 46,2x26,2x15,8 cm / Pudełko prezentowe z uchwytem, wielkość 46,2x26,2x15,8 cm - 72

ZBD-20 Gift box, size 30,5 x12,8x12,8 cm / Pudełko prezentowe ze sznurkiem, wielkość 30,5 x12,8x12,8 cm - 72

ZBD-30 Gift box, size 40x19x19 cm / Pudełko prezentowe ze sznurkiem, wielkość 40x19x19 cm - 72

RBD-6
Square gift box / Pudełko prezentowe prostokątne, size / wielkość 28,2x9,9x15,7 cm; 23,6x8,9x13,7 cm; 20,2x7,9x11,7 cm; 
16,2x6,9x9,7 cm; 12,2x5,9x7,7 cm; 8,2x4,9x5,7cm

- 12

RBY-6
Square gift box / Pudełko prezentowe, set contains 6 pcs with sizes / zestaw zawierający 6 sztuk o wymiarach:28,2x9,
9x15,7 cm, 23,6x8,9x13,7cm, 20,2x7,9x11,7 cm, 16,2x6,9x9,7cm, 12,2x5, 9x7,7cm, 8,2x4,9x5,7 cm

- 10

TSS-50 Gift box for bottle, size 9x34,5x9 cm / Pudełko prezentowe na butelkę, wielkość 9x34,5x9 cm - 48

ALUMINIUM FRAMES
ALW-1015 Aluminium narrow frame, size 10x15 cm / Ramka aluminiowa wąska o wymiarach 10x15 cm 12 96

ALW-1318 Aluminium narrow frame, size 13x18 cm / Ramka aluminiowa wąska o wymiarach 13x18 cm 12 72

ALW-1521 Aluminium narrow frame, size 15x21 cm / Ramka aluminiowa wąska o wymiarach 15x21 cm 12 72

ALW-1821 Aluminium narrow frame, size 18x21 cm / Ramka aluminiowa wąska o wymiarach 18x21 cm 12 48

ALW-2130 Aluminium narrow frame, size 21x30 cm / Ramka aluminiowa wąska o wymiarach 21x30 cm 12 36

ALW-2835 Aluminium narrow frame, size 28x35 cm / Ramka aluminiowa wąska o wymiarach 28x35 cm 12 36

ALW-3040 Aluminium narrow frame, size 30x40 cm / Ramka aluminiowa wąska o wymiarach 30x40 cm 12 24

ALW-4050 Aluminium narrow frame, size 40x50 cm / Ramka aluminiowa wąska o wymiarach 40x50 cm 6 12

ALW-5060 Aluminium narrow frame, size 50x60 cm / Ramka aluminiowa wąska o wymiarach 50x60 cm - 6

ALW-5070 Aluminium narrow frame, size 50x70 cm / Ramka aluminiowa wąska o wymiarach 50x70 cm - 6

PLASTIC FRAMES
PLW-913 Plastic narrow frames, size 9x13 cm / Ramka plastikowa wąska o wymiarach 9x13 cm 24 120

PLW-1015 Plastic narrow frames, size 10x15 cm / Ramka plastikowa wąska o wymiarach 10x15 cm 24 120

PLW-1318 Plastic narrow frames, size 13,x18 cm / Ramka plastikowa wąska o wymiarach 13x18 cm 12 96

PLW-1521 Plastic narrow frames, size 15x21 cm / Ramka plastikowa wąska o wymiarach 15x21 cm 12 96

PLW-1824 Plastic narrow frames, size 18x24 cm / Ramka plastikowa wąska o wymiarach 18x24 cm 12 48

PLW-2130 Plastic narrow frames, size 21x30 cm / Ramka plastikowa wąska o wymiarach 21x30 cm 12 48

PLW-2430 Plastic narrow frames, size 24x30 cm / Ramka plastikowa wąska o wymiarach 24x30 cm 12 48

PLW-3040 Plastic narrow frames, size 30x40 cm / Ramka plastikowa wąska o wymiarach 30x40 cm 12 24
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PLW-4050 Plastic narrow frames, size 40x50 cm / Ramka plastikowa wąska o wymiarach 40x50 cm - 12

PLW-5060 Plastic narrow frames, size 50x60cm / Ramka plastikowa wąska o wymiarach 50x60 cm - 6

PLW-5070 Plastic narrow frames, size 50x70 cm / Ramka plastikowa wąska o wymiarach 50x70 cm - 6

PLS-913 Plastic wide frames, size 9x13 cm / Ramka plastikowa szeroka o wymiarach 9x13 cm 24 120

PLS-1015 Plastic wide frames, size 10x15 cm / Ramka plastikowa szeroka o wymiarach 10x15 cm 24 96

PLS-1318 Plastic wide frames, size 13x18 cm / Ramka plastikowa szeroka o wymiarach 13x18 cm 12 96

PLS-1521 Plastic wide frames, size 15x21 cm / Ramka plastikowa szeroka o wymiarach 15x21 cm 12 72

PLS-1824 Plastic wide frames, size 18x24 cm / Ramka plastikowa szeroka o wymiarach 18x24 cm 12 48

PLS-2130 Plastic wide frames, size 21x30 cm / Ramka plastikowa szeroka o wymiarach 21x30 cm 12 36

PLS-2430 Plastic wide frames, size 24x30 cm / Ramka plastikowa szeroka o wymiarach 24x30 cm 12 24

PLS-3040 Plastic wide frames, size 30x40 cm / Ramka plastikowa szeroka o wymiarach 30x40 cm 12 24

PLS-4050 Plastic wide frames, size 40x50 cm / Ramka plastikowa szeroka o wymiarach 40x50 cm 6 12

GLASS, PLEXI CLIP FRAMES
CFG-913 Glass clip frame 9x13 cm / Antyrama-szkło o wymiarach 9x13 cm 24 120

CFG-1015 Glass clip frame 10x15 cm / Antyrama-szkło o wymiarach 10x15 cm 24 120

CFG-1318 Glass clip frame 13x18 cm / Antyrama-szkło o wymiarach 13x18 cm 12 96

CFG-1521 Glass clip frame 15x21 cm / Antyrama-szkło o wymiarach 15x21 cm 12 96

CFG-1824 Glass clip frame 18x24 cm / Antyrama-szkło o wymiarach 18x24 cm 12 48

CFG-2130 Glass clip frame 21x30 cm / Antyrama-szkło o wymiarach 21x30 cm 12 48

CFG-2430 Glass clip frame 24x30 cm / Antyrama-szkło o wymiarach 24x30 cm 12 48

CFG-2835 Glass clip frame 28x35 cm / Antyrama-szkło o wymiarach 28x 35 cm 12 24

CFG-3040 Glass clip frame 30x40 cm / Antyrama-szkło o wymiarach 30x40 cm 12 24

CFG-3045 Glass clip frame 30x45 cm / Antyrama-szkło o wymiarach 30x45 cm 12 24

CFG-4050 Glass clip frame 40x50 cm / Antyrama-szkło o wymiarach 40x50 cm 6 12

CFG-5070 Glass clip frame 50x70 cm / Antyrama-szkło o wymiarach 50x70 cm - 6

CFS-1015 Plexi clip frame 10x15 cm / Antyrama-plexi o wymiarach 10x15 cm 24 120

CFS-1318 Plexi clip frame 13x18 cm / Antyrama-plexi o wymiarach 13x18 cm 12 96

CFS-1521 Plexi clip frame 15x21 cm / Antyrama-plexi o wymiarach 15x21 cm 12 96

CFS-1824 Plexi clip frame 18x24 / Antyrama-plexi o wymiarach 18x24 cm 12 48

CFS-2130 Plexi clip frame 21x30 cm / Antyrama-plexi o wymiarach 21x30 cm 12 48

CFS-2430 Plexi clip frame 24x30 cm / Antyrama-plexi o wymiarach 24x30 cm 12 48

CFS-2835 Plexi clip frame 28x35 cm / Antyrama-plexi o wymiarach 28x35 cm 12 24

CFS-3040 Plexi clip frame 30x40cm / Antyrama-szkło o wymiarach 30x40 cm 12 24

CFS-3045 Plexi clip frame 30x45 cm / Antyrama-plexi o wymiarach 30x45 cm 12 24

CFS-4050 Plexi clip frame 40x50 cm / Antyrama-plexi o wymiarach 40x50 cm 6 12

CFS-5070 Plexi clip frame 50x70 cm / Antyrama-plexi o wymiarach 50x70 cm - 6

CFS-70100 Plexi lip frame 70x100 cm / Antyrama-plexi o wymiarach 70x100 cm - 6

STICKERS 

DNL-1 DISNEY fabric sticker, size 8x12 cm / Naklejka DISNEY z tkaniny do wprasowania na tekstylia, rozmiar 8x21,5 cm 24 1200

DNL-2 DISNEY sticker with poster, size 21x28 cm / Naklejka DISNEY z plakatem, rozmiar 21x28 cm 24 600

DNL-3
DISNEY laser golden trim sticker, size 21x26,5 cm / Naklejka DISNEY ze złoceniami, rozmiar 21x36,5 cm 
(1 jednostka zawiera 9 szt.)

24 1200

DNL-4 DISNEY glow in the dark sticker, size 10,2x24,5 cm / Naklejka DISNEY fluorescencyjna, rozmiar 10,5x24,5 cm 24 960

DNL-5 DISNEY metal sticker, size 8x13,5 cm / Naklejka DISNEY metalowa, rozmiar 10,5x24,5 cm 24 2400

DNL-6 DISNEY outline sticker, size 10x26,5 cm / Naklejka DISNEY metalizowana, rozmiar 10x26,5 cm 24 960

DNL-7 DISNEY laser golden trim sticker, size 7x18 cm / Naklejka DISNEY ze złoceniami, rozmiar 7x18 cm 24 3600

DNL-8 DISNEY 3D sticker, size 8x16 cm / Naklejka DISNEY 3-wymiarowa, rozmiar 8x16 cm 24 1440

DNL-9 DISNEY 3D magnet, size 9,5x13 cm / Magnes DISNEY 3-wymiarowy, rozmiar 9,5x13 cm 48 576

DNL-10
Sticker for notebooks,size 8x16 cm (1 item contains 9 pcs of stickers) /
Naklejka szkolna, rozmiar 8x16 cm (1 jednostka zawiera 9 szt.)

144 5760

DNL-11
DISNEY sticker for notebooks, size 8x16 cm (1 item contain 9 pcs of stickers) /
Naklejka szkolna DISNEY, rozmiar 8x16 cm (1 jednostka zawiera 9 szt.)

144 5760
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