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GIFTY DO 100 PLN 

GIFTY 100-150 PLN

GIFTY 150-250 PLN

GIFTY 250-350 PLN
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Perfekcyjny prezent – czy istnieje coś takiego? 
W świecie, który nieustannie przyspiesza 
i oferuje nam coraz więcej wspaniałych 
rozwiązań i przemyślanych upominków,
coraz trudniejsze jest wybranie tego jedynego. 
To odnosi się również do upominków 
firmowych – niezależnie od tego, czy chodzi 
o prezenty świąteczne, o eleganckie
upominki związane z rocznicą,
czy o jakąkolwiek inną okazję.

Wierzymy, że jakościowe upominki mogą 
dodać wartości codziennemu życiu. 
Wierzymy, że dobry design i jakość. 
Wierzymy też, że przemyślany upominek
– fizyczna pamiątka po ważnym wydarzeniu
czy okazji – stwarza specjalną więź 
między obdarowującym, a obdarowanym.

Ten katalog został stworzony z myślą 
o inspirowaniu do znalezienia perfekcyjnego
upominku. Oferujemy urzekającą selekcję
upominków niesamowitych marek
w obrębie których każdy znajdzie coś na
swoją kieszeń. Upominki, które doskonale
wpasują się do otaczającej nas przestrzeń,
ponieważ powstały z myślą o ponadczasowym
designie i kwestiach ważnych dla
współczesnego świata, takich jak środowisko
i zrównoważone projektowanie.

Jest to katalog z upominkami na każdą okazję.
Przeglądaj, inspiruj się, korzystaj – i mamy
nadzieję, że znajdziesz tu swój
perfekcyjny prezent!

#upominkizklasą
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Perfekcyjny prezent – czy taki istnieje? W świecie, 
który oferuje nam coraz więcej wspaniałych
i przemyślanych upominków, wybranie tego 
doskonałego staje się prawdziwym wyzwaniem.
Nie inaczej jest z prezentami firmowymi, które 
wręczamy coraz chętniej i częściej – nie tylko 
z okazji świąt bożonarodzeniowych, ale także 
różnych rocznic bądź po prostu jako

Wierzymy, że prawdziwy design i doskonała 
jakość dodają wartości codziennemu życiu. 
Wierzymy także, że przemyślany prezent 
biznesowy rodzi wyjątkową więź między 
obdarowanym a obdarowującym.

Zapraszamy do przeglądania, inspirowania się 

Nasze pomysły na prezenty B2B to nie tylko 
propozycje charakteryzujące się ponadczasowym 
designem, ale także odpowiadające na 
współczesne wyzwania ochrony środowiska

wyraz sympatii. 

Niniejszy katalog jest zbiorem starannie 
wyselekcjonowanych inspiracji, które pomogą

 i zrównoważonego rozwoju. W katalogu 
zawarliśmy upominki na każdą okazję, a także te 
mniej formalne, które można wręczyć partnerowi 
biznesowemu bez powodu.

w znalezieniu perfekcyjnego upominku firmowego. 
Prezentujemy szeroki i przemyślany wybór 
propozycji od największych gigantów designu, 
którym można zaufać zarówno w kwestii 
wzornictwa, jak i jakości. Aby ułatwić rozpoczęcie 
poszukiwań, pogrupowaliśmy katalog według 
przedziałów cenowych.

i przyjemnych poszukiwań zwieńczonych sukcesem  
– znalezieniem perfekcyjnego prezentu firmowego! 
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 Gifty do 100 PLN netto*

ROSENDAHL

Grand Cru Water carafe, karafka nr kat. 25043 

Grand Cru Tumbler 6 pcs, szklanki nr kat. 25343

ROSENDAHL

Grand Cru Hot drinks glass, 2 pcs., szklanki nr kat. 25350

ROSENDAHL

Grand Cru Tumbler, 4 pcs. szklanki nr kat. 25344

 Grand Cru Café glass, 4 pcs. szklanki, nr kat. 25345
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Grand Cru Storage Jar - pojemnik z zakrętką, różne rozmiary 15075nr kat.
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ROSENDAHL

Grand Cru Drinking bottle,
butelka z zamknięciem „click” nr kat. 18762

RIG-TIG

DRINK-IT water bottle, butelka,
różne kolory  Z00212nr kat.

 Gifty do 100 PLN netto*
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LYNGBY

Rhombe Color Mug, kubek, różne kolory  201960nr kat.

ROSENDAHL  

Grand Cru Juice strainer, wyciskarka do cytrusów nr kat. 16084

Grand Cru Grater tartka do sera nr kat. 16085

 Gifty do 100 PLN netto*

RIG-TIG

GROW-IT herb pot , doniczka, różne kolory nr kat. Z00130  
GREEN-IT gardening tools, 3 pcs - green, 
zestaw ogrodniczy nr kat. Z00135  

DRINK-IT water bottle, butelka,
różne kolory  Z00212nr kat.
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HOLMEGAARD 

Flow Tumbler, szklanka, różne kolory nr kat. 4300461

 Gifty do 100 PLN netto*

ROSENDAHL 

Grand Cru Marinade glass with brush, naczynie do marynaty nr kat. 16097

Grand  Cru Dressing shaker, naczynie do dressingów nr kat. 16096

Flow Glass on foot, kieliszek na nóżce, różne kolory nr kat. 4300465



10

STELTON MOOMIN

Keep Cool drinking bottle, butelka termiczna, różne wzory i kolory nr kat. 1372

To-Go Click, kubek termiczny, różne wzory i kolory nr kat. 1371

 Gifty 100 - 150 PLN netto*



 Gifty 100 - 150 PLN netto*
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LYNGBY

Lyngbyvase, wazony, różne kolory i rozmiary, nr kat. 201037

RIG-TIG 

MIX'N'MATCH mugs, 4 pcs. kubki. zestaw różnokolorowy nr kat. Z00141

BREW-IT press tea make, ekspres do herbaty nr kat. Z00421

HYGGE hurricane, lampka oliwna nr kat. Z00137

ROSENDAHL 

Grand Cru Pepper mill, młynek do soli i pieprzu nr kat. 15757

Grand Cru Oil and vinegar bottles, karafka do oliwy nr kat. 25510



 Gifty 100 - 150 PLN netto*
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STELTON

Pilastro wine cooler, cooler do wina/wazon nr kat. x-504
Pilastro serving bowl, misa, różne rozmiary nr kat. x-505
Pilastro drinking glasses 6 pcs. szklanki nr kat. x-502 
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KÄHLER
Hammershøi Grinder,  młynki,
różne kolory i rozmiary nr kat. 692237

ROSENDAHL 

Grand Cru Wine cooler, 
cooler do wina nr kat. 18745
Grand Cru Ice bucket,
pojemnik do lodu nr kat.  18744

 Gifty 150-250 PLN netto*

Urbania, różne kształty nr kat. 691062

KÄHLER
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 Gifty 150-250 PLN netto*

HOLMEGARD

Cabernet Wine Carafe, karafka, nr kat. 4303386

Cabernet Red Wine Glass, 6 pcs. kieliszki nr kat. 4303382

ROSENDAHL
RÅ Grinder, młynki, nr kat. 23100
RÅ Salt Cellar, pojemnik na sól nr kat. 23102
RÅ Condiment Caddy, drewniany pojemnik, nr kat. 23104
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ROSENDAHL 

Grand Cru Champagne Bucket,
pojemnik do szampana nr kat. 18733

Grand Cru Shaker nr kat. 18730

Grand Cru Jigger, kieliszek, nr kat. 18731

Grand Cru Stirring Spoon, łyżeczka do mieszania nr kat. 18732

 Gifty 250-350 PLN netto*

Hammershøi Thermos jug, termos, różne kolory
nr kat. 693101

Hammershøi Mug, kubek, różne kolory nr. kat. 692252

STELTON

Collar coffee grinder, młynek nr kat. 423

Theo coffee maker, zaparzacz do kawy nr kat. x-634
Em77 vacuum jug, termos, różne kolory numer kat. 960

KÄHLER
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RIG-TIG

COOL-IT water carafe, karafka nr kat. Z00071-3

BOX-IT bread box, chlebak nr kat. Z00038

BOX-IT butter box, maselnica nr kat. Z00096

 Gifty 250-350 PLN netto*

ROSENDAHL

Soft Spot Solar, lampki solarne,
różne kolory i rozmiary nr kat. 26300

HOLMEGAARD

Lampion DWL, różne kolory i rozmiary, nr kat. 4343535

HOLD-ON pot holders, podkładka do gorącego nr kat. Z00208-2
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KAY BOYESEN

Song bird, różne kolory nr kat. 39403

 Gifty 250-350 PLN netto*

STELTON

Em77 French press, ekspress do kawy,  nr kat. 811różne kolory

Em77 electric kettle, czajnik elektryczny, , nr kat. 890-1 różne kolory

STELTON

Collar cocktail shaker, nr kat. 424

Collar ice bucket, pojemnik do lodu nr kat. 431-1

Em77 vacuum jug, termos, różne kolory numer kat. 960



 Gifty powyżej 350 PLN netto*
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KAY BOYESEN

Monkey, różne rozmiary nr kat. 39249

ARNE JACOBSEN

City Hall Table clock, budzik, różne kolory nr kat. 43692



Christmas 2021



Holmegaard 
Christmas Ann-Sofie Romme, ręcznie dmuchane szklane bombki

 Gifty 65-105 PLN netto*
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Annual Christmas Bell,
nr kat. 4800461

Annual Christmas Heart,
nr kat. 4800463

Annual Christmas Star,
nr kat. 4800464

Annual Christmas Bauble,
nr kat. 4800460

Annual Christmas Bell,
nr kat. 4800462



Holmegaard

Christmas JETTE FRÖLICH

 Gifty do 50-195 PLN netto*
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Christmas Bowl, miska,
nr kat. 4800475

Christmas Biscuit jar,
słoik do pierników,

nr kat. 4800473

Christmas Bottle,
karafka,

nr kat. 4800472

Christmas Water glass,
szklanka,

nr kat. 4800476

Christmas Hot drinks glass ,
szklane kubki,
nr kat. 4800470

Christmas Dram Glass,
kieliszki,

nr kat. 4800471

Christmas Tea light holder,
świeczniki,

nr kat. 4800474

Christmas Advent Candle,
świeca,

nr kat. 4800477



Holmegaard
Souvenir Collection, ręcznie malowane szklane bombki

 Gifty do 65-71 PLN netto*
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Christmas Bauble strokes green 
bombka, nr kat. 480328

Christmas Bauble stripes green
bombka, nr kat. 480326

Christmas Bauble strokes red
bombka, nr kat. 480329

Christmas Bauble multi red
bombka, nr kat. 480434

Christmas Bauble stripes red
bombka, nr kat. 480327

Christmas Bauble dark green
bombka, nr kat. 480430

Christmas Bauble green
bombka, nr kat. 480425

Christmas Bauble red
bombka, nr kat. 480431



 Christmas

 Gifty do 78-140 PLN netto*
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KÄHLER

Hammershøi Christmas Mug
kubek, nr kat. 692468

Hammershøi Christmas Mug
kubek, nr kat. 690114

Hammershøi Christmas Mug
kubek, nr kat. 693215

Hammershøi Christmas Mug
kubek, nr kat. 693201

Hammershøi Christmas Bonbonnière
bomboniera, nr kat. 693133

Hammershøi Christmas Bauble
bombka, nr kat. 690113

Hammershøi Christmas Bauble
bombka, nr kat. 690132

Hammershøi Christmas Bauble
bombka, nr kat. 693247

Hammershøi Christmas Bauble
bombka, nr kat. 693211

Hammershøi Christmas Storage tin
zestaw puszek, nr kat. 693211



Rosendahl 
Christmas Karen Blixen Christmas by Ole Korzau,
pozłacane i posrebrzane zawieszki 

 Gifty do 55-75 PLN netto*
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Bell Heart
 nr kat. 31567

Leaf Heart
 nr kat. 31565

Elf Cabin
 nr kat. 31570

The Sandman
 nr kat. 31569

Bell Heart
 nr kat. 31571

Christmas Kiss
 nr kat. 31566

North Star 
 nr kat. 31568
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Nie znakujemy naszych designerskich produktów, ale proponujemy 
bardziej elegancki sposób tj. personalizowane opakowania wykonane 
z wysokiej jakości papieru ozdobnego. 

Upominki z klasą



Warszawa, ul. Spokojna 7
spokojna7@fabrykaform.pl

RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Opłotki 21

60-012 Poznań 

Beata Klaużyńska
beatak@rodantv.pl

tel. 61 893 22 01 w.115 
kom. 728 44 83 77

Olga Rogozińska
olgar@rodantv.pl
tel. 61 893 22 01

www.gift.rodantv.pl

694 478 022



Potrzebujesz więcej inspiracji? 
Zapraszamy tutaj:

rosendahl.com

holmegaard.com

lyngby.com

kahlerdesign.com

kaybojesen-denmark.com

stelton.com

rig-tig.com


