
MARKOWE  PRODUKTY
W  REWELACYJNYCH  CENACH   

@ kunszt@kunszt.krakow.pl  12 423 43 60

26/2017 
Obowiàzuje do 30 czerwca 2017 

lub do wyczerpania stanów magazynowych

Promocja obowiàzuje do 30 czerwca 2017 lub do wyczerpania stanów magazynowych.  

Cena NIE ZAWIERA ustawienia maszyny do graweru, 

Realizacja zamówienia wed³ug zasad AKCJI PROMOCYJNYCH PUH KUNSZT, przedp³ata 100% dostêpna na stronie www.kunszt.krakow.pl

Ceny netto (+23% VAT)

projektu, opracowania graficznego.

Scyzoryk Huntsman

Butelka Aveo Water Bottle

Selfie Stick AF11 Huawei 

Nó¿ sk³adany STYX

Pendrive SP Ultima 16GB

Wodoodporny pas RAVIK

Funkcje:

Wymiar:

 1. du¿e ostrze, 2. ma³e ostrze, 3. korkoci¹g, 4. otwieracz do puszek, 

5. - ma³ym œrubokrêtem 3 mm, 6. otwieracz do kapsli, 7. - œrubokrêtem 6mm,  
8. ostrze do zdejmowania izolacji, 9. szpikulec - szyd³o 10. kó³ko,
11. pêseta 12. wyka³aczka 13. no¿yczki  14. hak wielofunkcyjny, 
15. pi³ka do drewna

 91 x 21 x 27 mm

Stylowa butelka z wygodnym ustnikiem.
- nie przecieka
- ³atwe nape³nianie 
- odporna na zapachy, plamy i uszkodzenia. 
- wykonana z lekkiego i trwa³ego Tritanu
- mo¿na myæ w zmywarce
- nie zawiera BPA

 350 ml

 64 x 64 x 202 mm 

Pojemnoœæ:
Wymiar:

Selfie Stick wykonany z aluminium u³atwiaj¹cy 
wykonywanie zdjêæ. Regulowana d³ugoœæ od 18 do 66 cm. 
Wyposa¿ony w przewód zakoñczony jack 3,5 mm, 
przycisk spustowy, 270-stopniow¹ g³owicê 
oraz gumowy uchwyt.  Kompatybilny z urz¹dzeniami 
wyposa¿onymi w Androida 4.4+, iOS 5.0 
lub nowszy (wsparcie HUAWEI EMUI 2.3+).

min 18cm/max 66 cm  Wymiar:

Sk³adany nó¿ Schwarzwolf z plastikow¹ rêkojeœci¹, klipsem oraz blokad¹ 
bezpieczeñstwa. Materia³: stal nierdzewna i plastik.

Pamiêæ obrotowa Ultima U31 z interfejsem USB 2.0.
Ergonomiczny design, posiada op³ywowy kszta³t, z pow³ok¹ antypoœlizgow¹.

 54.2 x 20.0 x 12.1 mm Wymiar:

Elastyczny, odporny na wilgoæ pasek, z rozci¹gliw¹ kieszonk¹ z wodoodpornym 
zamkiem. Zawiera odblaskowe elementy oraz wyjœcie na s³uchawki. 
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Dodatkowo proponujemy zakup 
eleganckiego pude³ka prezentowego

Zapakowany w pude³ko 
kartonowe 

Zapakowany w pude³ko 
kartonowe 

Potrzebujesz pude³ka  na pamiêæ 
prosimy o kontakt:  12 423 43 60 

Pakowany w pude³ko
upominkowe
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