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Lampki stanowią doskonały nośnik reklamy dla hotelu, miasta, gminy, 

firmy czy produktu, mogą one też stanowić część cyklicznych 

kampanii reklamowych, dzięki wymiennym kloszom. Wszystkie 

nasze lampy posiadają certyfikat CE i są zgodne z normami 

obowiązującymi w Polsce i całej Unii Europejskiej.  

Promo Lamps are an innovative, perfect medium for a hotel, 

city, company, product advertisements. They may also be an 

element of advertising campaigns owing to our replaceable 

shades. All lamps are CE certified and conform with the 

standards effective in Poland and the European Union, they 

are intended for use indoors. 

znakowanie: druk w pełnym kolorze kolor CMYK

wtyczka: EU, UK 

gwint oprawy: E14, E27

żarówka: zwykła, energooszczędna, LED

minimalne zamówienie: 25 sztuk

Promo Lamps

plug: EU, UK

bulb holder: E14, E27

bulb: regular, energy saving, LED

MQO: 25 pcs

branding:  full color printing

Promo Lamps

Standardowe kształty / Standard Shapes

Economy
ø130x265 mm

RD-01
ø120x265 mm

RD-02
ø240x160 mm

MM-01
ø240x190 mm

OL-01
220x120x185 mm

CD-01
210x110x185 mm

CE-02
200x200x200 mm

Podstawy / Bases

biały / white

szary / gray

czarny / black

srebrny / silver 

dąb / oak 

brzoza / birch



Ona powinna znaleźć się wszędzie - nasz najnowszy produkt Mini 

Promo Lamps. Możemy na niej umieścić dowolną grafikę, logo, plan 

miasta, pejzaż. Produkt idealny do mailingu-możemy go dostarczyć 

w wersji płaskiej. Spełniając oczekiwania bardziej wymagających 

klientów, możemy zaproponować również kompletną lampkę, 

zapakowaną w kartonik wraz ze świeczką typu t-light bądź 

nowoczesną typu LED.

You should find it everywhere - our latest product Mini Promo 

Lamps. We can insert any graphics, logo, city plan, landscape. 

The product is perfect for mailing - we can provide it in a flat 

version. Striving to meet the requirements of more demanding 

customers, we can also offer a complete lamp packed in 

a cardboard box including a t-light candle or a modern LED. 

... easy tosubmit yourself!

... easy tosubmit yourself!

znakowanie: druk w pełnym kolorze kolor CMYK

opakowanie: woreczek foliowy lub kartonik.

źródło światła: świeczka tealight, lampka LED na baterie

minimalne zamówienie: 15 sztuk

mini PROMO LAMPS

light source: candle tealight, battery light LED

MQO: 15 pcs

branding:  full color printing

packaging: foil or cardboard box

mini PROMO LAMPS

... łatwo
złożysz ją sam!

... łatwo
złożysz ją sam!



Lampka okolicznościowa doskonała na każdą okazję...
Occasional lamp perfect for every moments...
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