
Artykuły reklamowe
Promotional Products  
Nowości Novelties 2023



min. 500 szt. / Pcs.min. 500 szt. / Pcs.

 Wielkość w mm 
 Size in mm 

 150 x 130 x 20

   100  x 70

   12 x 45

 Wielkość w mm 
 Size in mm 

 106 x 76 x 92

 99  x 74  x 50

   12 x 45

Okładka Display Pudełko Box

Notes samoprzylepny Adhesive notes Kartki Notes

Zestaw znaczników Marker set Zestaw znaczników Marker set

Ilość kartek 
Sheets

 
–

50

20

Ilość kartek 
Sheets

 
–

ca. 500

20

Druk 
Print

 
1–4

1–4

–

Druk 
Print

 
1–4

1–4

–

Skrzynka kartonowa 10 dom  
Cardboard box 10 House 

Zestaw samoprzylepny 25
Adhesive set 25

Nasze zestawy samoprzylepne, jak 
również inne wybrane produkty, takie jak 
office organizer 03, skrzynka karton-
owa 10 dom są dostępne zarówno ze 
standardowymi zestawami znaczników 
papierowych jak i spersonalizowanymi.  

Our adhesive sets as well as other selec-
ted products, such as the novelties Office 
organizer 03, Cardboard box 10 House  
or bookmarks with marker set are  
available either with the standard plastic 
or paper marker sets or also with four 
customisable paper markers. 

Zestawy  
samoprzylepne 
Adhesive sets

Nasze zestawy znaczników
Our marker sets

 Wielkość w mm 
 Size in mm 

   12 x 45

 12  x  45

   17,5 x 50

Zestaw znaczników papierowych  
Paper marker set
Zestaw znaczników plastikowych  
Plastic marker set
Indywidualne znaczniki papierowe 
Individual paper marker

Ilość kartek 
Sheets

 
20

20

50

Druk 
Print

 
–

–

1–4

Wymiar podkreślony = strona klejąca 
Underlined dimension = Adhesive side 

Dostępne również z indywidualnymi znacznikami papierowymi
Also available with individual paper marker set 

Dostępne również z indywidualnymi znacznikami papierowymi
Also available with individual paper marker set 

Zestaw znaczników = zestaw znaczników plastikowych lub papierowych 
Marker set = plastic or paper marker set

Zestaw znaczników = zestaw znaczników plastikowych  
lub papierowych  
Marker set = plastic or paper marker set

min. 500 szt. / Pcs.

min. 500 szt. / Pcs.

min. 500 szt. / Pcs.

min. 500 szt. / Pcs.

 Wielkość w mm 
 Size in mm 

   67 x  197

   12 x 45

 Wielkość w mm 
 Size in mm 

 55 x 70 x 174,5

 70  x 80  x 23

 Wielkość w mm 
 Size in mm 

   110 x 98

 Wielkość w mm 
 Size in mm 

 105 x 95 x 95

 93  x 93  x 30

 93  x 93  x 30

   50 x 70

   12 x 45

Zakładka Bookmark

Pudełko Box Pudełko Box

Pudełko Box

Zestaw znaczników Marker set

Kartki Notes

Kartki Notes

Dekiel Cardboard cover

Notes samoprzylepny Adhesive notes

Zestaw znaczników Marker set

Ilość kartek 
Sheets

 
–

20

Ilość kartek 
Sheets

 
–

210

Ilość kartek 
Sheets

 
–

Ilość kartek 
Sheets

 
–

ca. 300

–

50

20

Druk 
Print

 
1–4

–

Druk 
Print

 
1–4

1–4

Druk 
Print

 
1–4

Druk 
Print

 
1–4

1–4

1–4

1–4

–

Office Organizer 03 
Office organizer 03

Office Organizer 05 
Office organizer 05

Zakładka do książek z zestawem znaczników
Bookmark with marker set

Office Organizer 04 ciężarówka 
Office organizer 04 Truck

Dostępne również bez kartek
Also available without notes

Inne kształty dostępne na zapytanie  
Individual shapes like Bus on request Odkryj cały katalog już teraz: 

karlknauer.pl

Discover the full catalogue 
now: karlknauer.com

Dostępne również z indywidualnymi znacznikami papierowymi 
Also available with individual paper marker set 

Dostępne również z indywidualnymi znacznikami papierowymi 
Also available with individual paper marker set 

         Odkryj teraz!

Discover now!



KARL KNAUER POLAND  
SP. Z O. O. 
ul. Wspólna 7
62-045 Pniewy
Poland
www.karlknauer.pl

Twoje zalety  
Your advantages

Indywidualnie   
Individual

Wart swojej ceny   
Cost-effective

Zrównoważony
Sustainable

Wysoka jakość
Top quality

Im bardziej unikalne, 
tym bardziej skuteczne. 

Wszystkie nasze materiały 
reklamowe z oferty stan-
dardowej mogą być sper-

sonalizowane twoim logo. 
Jeszcze bardziej skuteczne 

są produkty specjalnie 
dostosowane do potrzeb 

każdego  klienta. 

The more unique they are, 
the more effective they 

become. All our promotional 
products from the standard 

range can be customised 
with your logo and design. 
Completely custom-made 

products achieve even more 
effect.

Odpowiedni produkt rekla-
mowy potrzebny jest, aby 
dotrzeć do jak największej 

liczby potencjalnych 
klientów. Nasze notesy 

samoprzylepne są idealnym 
rozwiązaniem. Oferujemy 
odpowiedni nakład, ilość 

kartek i wariant. 

Promotional products are 
the ideal give-aways for  

reaching as many potential 
customers as possible. Our 
adhesive notes are perfect. 

We offer the quantities, 
page numbers and type your 

campaign needs. 

Artykuły reklamowe 
wykonane z materiałów 

przyjaznych dla środowiska 
są modne. Dodatkowo 

wybierając nasze produkty 
masz wpływ na ochronę 

środowiska i przyczyniasz 
się do zmniejszenia śladu 

węglowego.  

Promotional products made 
from environmentally-

friendly materials are highly 
popular. When combined 

with a specific added value, 
as with our note advertising 

media, you have taken an 
important step towards en-
vironmental sustainability.

Jakość artykułów reklamo-
wych jest bardzo ważna. 
Im ciekawszy wizualnie, 
miły w dotyku produkt, 

tym chętniej i dłużej  jest 
on używany, a dodatkowe 
uszlachetnienia podnoszą 

jego wartość.  

Quality counts when it 
comes to promotional pro-

ducts. The higher the quality 
in terms of appearance and 
touch, the longer the pro-
duct will be enjoyed and 

used. Various refinements 
can additionally increase 

the value.

Twój kontakt dla osobistych  
porad na miejscu: 
Your contact for personal 
consulting on site:

Marina Ciszak 
Team Leader 
Promotional Products
marina.ciszak@karlknauer.pl
T +48 61 4455-662

Joanna Fliegel 
Project Manager
Promotional Products
joanna.fliegel@karlknauer.pl
T  +48 61 4455-661


