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Jeśli masz wybór, wybierz SANDEX!

Otrzymanie certyfikatu EcoVadis

Poszerzenie parku maszynowego  
oraz uzyskanie certyfikacji ISO 9001:2015

Uzyskanie certyfikacji CIOP na maseczki FFP2 
z nadrukiem sublimacyjnym.

Przyznanie Międzynarodowej Nagrody 
Promotional Gift Award na produkt Quikflip Hero Hoodie Lite.

Rozszerzenie oferty firmy na kraje Europy 
Środkowo - Wschodniej 
Filie w Bukareszcie, Budapeszcie oraz na Bałtykach.

Przyznanie certyfikatów Sedex i Amfori

Udoskonalenie parku maszynowego
oraz poszerzenie firmy o nowe stanowiska pracy. Możliwości  
produkcyjne wzrosły do 1000 szt. odzieży dziennie.

Poszerzenie zakresu wyrobów
o dzianiny i odzież wykonaną z tkaniny poliestrowej.

Założenie firmy Sandex
Od początku swego istnienia, oferta firmy obejmowała produkcję 
odzieży wykonanej z wysokiej jakości tkanin bawełnianych.



Jesteśmy członkami poniższych organizacji:

Nasze certyfikaty:

Nasze osiągnięcia:

Instytut CIOP
dotyczy maseczek 
FFP2

ISO 9001:2015



Nasze produkty wyróżniają się:



Bluza Quikflip to nasz innowacyjny produkt klasy Premium.  
Ten bluzo - worek Hero Hoodie Lite marki Quikflip wygrał już szereg nagród:

1 miejsce Super Gift 2021  
w kategorii Produkty 50-100PLN

PROMOTIONAL GIFT AWARD 2022  
w kategorii PREMIUM  PRODUCTS

Worko-bluza QUIKFLIP - numer 1 w EUROPIE





C H U S T Y
W I E L O F U N K C Y J N E



Chusta przeznaczona do użytkowania całorocznego.  
Idealna ochrona przed chłodem i promieniowaniem  
słonecznym podczas aktywności na świeżym powietrzu.

Rozmiar: 23,5 x 50 cm (± 1 cm)  
Skład: poliester 100%
Gramatura: 150 g/m2

Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja

LOOP TOP

Tańsza nie znaczy gorsza; całoroczna chusta  
przeznaczona do codziennego użytkowania.   
Mimo niższej gramatury wszystkie parametry  
chusty standard zostały zachowane. 
Chusta Classic idealnie chroni przed chłodem  
i promieniami słonecznymi podczas aktywności  
na świeżym powietrzu.

Rozmiar: 25 x 50 cm (± 1 cm)
Skład: poliester 100%
Gramatura: 125 g/m2

Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja

LOOP CLASSIC
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Uniwersalna i miękka chusta z podszewką polarową 
przeznaczona do aktywności outdoorowych w chłodne dni. 
dzięki wysokim parametrom termoizolacyjnym doskonale 
sprawdzi się na nartach czy przy aktywnościach związanych 
ze sportami zimowymi. 
 
Rozmiar: 25 x 50 cm (± 1 cm) 
Skład: 100% poliester 
Gramatura: 125 g/m² + polar 200 g/m² (polar czarny) 
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt.
Znakowanie: sublimacja

FLEECE LOOP
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Chusta dwuwarstwowa to idealny produkt dla osób, 
które potrzebują umieścić dwie grafiki. Dzięki temu 
mamy dwie grafiki na jednej chuście.

Rozmiar: 25 x 50 cm (± 1 cm) 
Skład: poliester 100% 
Gramatura: 2 x 125 g/m2

Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja

DOUBLE LOOP



Chusta z wymiennym filtrem N95 Hepa z węglem aktywnym, 
którego zadaniem jest zatrzymywanie szkodliwych cząstek 
PM1, PM2,5, PM4, PM10 i ochrona Twojego zdrowia.   
Filtr posiada atest PZH. 

Rozmiar: 25 x 50 cm (± 1 cm) 
Skład: 100% poliester 
Gramatura: 125 g/m²
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja 

LOOP OXYGEN

Chusta powstała w celu utrzymywania stałej  
temperatury ciała podczas aktywności na świeżym  
powietrzu w chłodniejsze dni. 
Idealne uzupełnienie zimowego stroju do uprawiania 
sportów takich jak jazda na nartach czy snowboardzie.

Rozmiar: 25 x75 cm (± 1 cm) 
Skład: poliester 100%
Gramatura: 125 g/m2 + polar 200 g/m2 
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja

WARM LOOP
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Chusta, która została dodatkowo wzbogacona 
nanocząsteczkami srebra, dzięki czemu materiał 
wykazuje silne działanie antyseptyczne  
i bakteriostatyczne. Jony srebra wprowadzone do 
włókien tkaniny niwelują zapach potu oraz znacznie 
spowalniają rozwój mikroorganizmów.  Materiał 
chusty bardzo dobrze przepuszcza powietrze 
i absorbuje wilgoć. Nawet przy dużym wysiłku 
fizycznym będzie ona spełniała swoje zadanie.

Rozmiar: 25 x 50 cm (± 1 cm) 
Skład: poliester 95%, elastan 5% 
Gramatura: 150 g/m²
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja 

LOOP SILVER IONS

Bardzo ciepła i bardzo lekka chusta zaprojektowna dla 
maksymalnej ochrony podczas aktywności na świeżym 
powietrzu.

Rozmiar: 25 x 50 cm (± 1 cm) 
Skład: poliester 85%, elastan 15% 
Gramatura: 250 g/m2 
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja

LOOP PERFORMANCE
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Możliwe formy pakowania 

Banderola papierowa ECO
Minimalny nakład: 100 szt.

Blister tekturowy
Blister tekturowy z pełnokolorowym 
dwustronnym nadrukiem.
Minimalny nakład: 500 szt.

Pudełko tekturowe 
Minimalny nakład: 300 szt. 
Druk techniką cyfrową. 
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Jednostronna, wygodna czapka z niewielką  
ilością szwów. Idealna jako ochrona przed 
chłodem podczas aktywności na świeżym 
powietrzu. Czapka posiada pompon.

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 25 x 28 cm (± 1 cm) 
Gramatura: 125 g/m²+ 200 g/m² (polar)
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja

Bardzo ciepła, a zarazem niezwykle lekka  
czapka wykonana w celu zapewnienia  
najwyższej ochrony przed niską temperaturą 
podczas aktywności na świeżym powietrzu  
w chłodne dni.

Skład: poliester 85%, elastan 15% 
Rozmiar: 25 x 26 cm (± 1 cm) 
Gramatura: 250 g/m²
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja

BEANIE POMPON

BEANIE PRO
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Dwustronna, wygodna czapka  
z niewielką ilością szwów. Idealna  
jako bazowa ochrona przed chłodem 
podczas aktywności na świeżym 
powietrzu.

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 25 x 26 cm (± 1 cm) 
Gramatura: 125 g/m²
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja

BEANIE DOUBLE
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Ciepła i przyjemna w dotyku czapka 
zaprojektowna na zimowe dni. Świetna 
ochrona przed zimnem podczas aktywności 
takich jak bieganie, wędrówki, trekkingi.

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 25 x 26 cm (± 1 cm) 
Gramatura: 125 g/m² + 200 g/m² (polar)
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja na stronie 
zewnętrznej 
Kolor polaru: czarny

BEANIE FLEECE
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Wszystko o sublimacji

Farby do druku sublimacyjnego.

Nadruk grafiki na papier. 

Wgrzanie papieru z grafiką na docelowy materiał.

Trwały efekt końcowy.



Podwójna elastyczna opaska z nadrukiem 
sublimacyjnym wykończona płaskim 
szwem, zapewniającym komfort podczas 
użytkowania.
 
Rozmiar: 25 x 9 cm (± 1 cm) 
Skład: 100% poliester 
Gramatura: 125 g/m² 
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja

BAND CLASSIC
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Elastyczna opaska z nadrukiem 
sublimacyjnym po jednej stronie,  
z drugiej strony wykończona  
przyjemnym, delikatnym materiałem 
przypominającym polar. 

Skład: poliester 85%, elastan 15% 
Rozmiar: 25 x 9 cm  (± 1 cm) 
Gramatura: 250 g/m² 
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja

BAND PRO





R Ę C Z N I K I
R E K L A M O W E



Ręcznik z mikrofibry z nadrukiem

Ręcznik z mikrofibry z pełnokolorowym nadrukiem 
cyfrowym. Możliwy nadruk dwustronny. Ręczniki  
z mikrofibry charakteryzują się wysoką absorpcją 
wody, małymi wymiarami i szybkim schnięciem.

Skład: poliester 88%, poliamid 12% 
Rozmiar:  30 x50 cm     (± 1 cm)
  50 x 100 cm (± 1 cm) 
  70 x 140 cm (± 1 cm) 
  90 x 150 cm (± 1 cm)
 
Gramatura: 205 g/m2

Pakowanie: jednostkowe 
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia 
Znakowanie: sublimacja
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Ręcznik jednobarwny z mikrofibry

Ręcznik jednobarwny z mikrofibry ze znakowaniem.  
Cechuje się wysoką absorpcją wody, małymi gabarytami 
i szybkim procesem schnięcia.

Skład: poliester 100%  
Rozmiar:  30 x 50 cm    (± 1 cm)
  50 x 100 cm (± 1 cm) 
  70 x 140 cm (± 1 cm)
  90 x 180 cm (± 1 cm)
 
Gramatura: 205 g/m2 
Pakowanie: jednostkowe 
Minimalny nakład: 50 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: grawer, sitodruk, termotransfer
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ROUND TOWEL

Okrągły ręcznik drukowany bawełniano-
poliestrowy z wykończeniem welurowym.
Skład: bawełna 40%, poliester 60% 
Rozmiar:  Ø 130 cm 
   Ø 150 cm

Gramatura: 360 - 400 g/m2

Pakowanie: jednostkowe 
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja
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Ręcznik z żakardową bordiurą

Ręcznik z bordiurą żakardową doskonale 
prezentuje przedstawiane logo poprzez 
wyróżnienie go na specjalnie pozbawionym 
pętelek pasie ręcznika. 

Skład: bawełna 100% 
Rozmiar:  50 x 100 cm
  70 x 140 cm
Gramatura:  400 g/m2

  450 g/m2

Pakowanie: jednostkowe
Minimalny nakład: 350 szt.
Miejsca znakowania: bordiura
Znakowanie: haft na bordiurze
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Ręcznik bawełniany reliefowy

Ręcznik pętelkowy ze wzorem reliefowym, 
jest to tak zwane logo tłoczone. Ręcznik 
barwiony jest pod kolor Pantone.

Skład: bawełna 100% 
Rozmiar:  50 x 100 cm 
  70 x 140 cm
Gramatura:  400 g/m2 
  450 g/m2

  500 g/m2

Pakowanie: jednostkowe
Minimalny nakład: od 200 szt.
Miejsca znakowania: powierzchnia ręcznika
Znakowanie: tłoczenie





K O C E
R E K L A M O W E



Koc piknikowy z podbitką wodoodporną

Koc ten posiada bardzo duży rozmiar -  
idealny na pikniki z rodziną i przyjaciółmi. 
Zastosowanie wodoodpornego materiału  
jako spodniej warstwy koca zapewnia 
dodatkowo bardzo dobrą izolację termiczną. 

Skład: poliester 100% 
Podszycie: materiał wodoodporny
Rozmiar: 145 x 125 cm (± 1 cm)
    145 x 160 cm (± 1 cm)
       145 x 180 cm (± 1 cm)
     145 x 200 cm (± 1 cm)
Pakowanie: jednostkowe
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia jednej 
strony
Znakowanie: sublimacja
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Koc z mikrofibry z nadrukiem

Koc z mikrofibry z pełnokolorowym nadrukiem 
sublimacyjnym, dzięki czemu projekt klienta 
jest idealnie odwzorowany. 

Skład: poliester 100%
Rozmiar:  125 x 145 cm (± 1 cm)
   145 x 160 cm (± 1 cm)
  145 x 180 cm (± 1 cm)
  145 x 200 cm (± 1 cm)

Gramatura: 260 g/m2

Pakowanie: jednostkowe
Minimalny nakład: 100 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja
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Koc polarowy z nadrukiem

Koc polarowy z nadrukiem sublimacyjnym.
Technika nadruku pozwala na idealne 
odwzorowane kolorów.

Skład: poliester 100% 
Rozmiar:  125 x 145 cm (± 1 cm)
   145 x 160 cm (± 1 cm)
  145 x 180 cm (± 1 cm)
  145 x 200 cm (± 1 cm)

Gramatura: 260 g/m2

Pakowanie: jednostkowe
Minimalny nakład: 20 szt. 
Miejsca znakowania: cała powierzchnia 
Znakowanie: sublimacja



Koc sherpa z nadrukiem 

Niezwykle miękki i przyjemny w dotyku koc  
z własnym projektem graficznym. Wierzchnia 
strona wykonana z mikrofibry, spód z polaru 
sherpa, przypominającego owczą wełnę.  
Koc doskonale sprawdzi się jako oryginalna 
dekoracja sypialni lub salonu. 

Skład: poliester 100% 
Rozmiar:  125 x 145 cm (± 1 cm)
   145 x 160 cm (± 1 cm)
  145 x 180 cm (± 1 cm)
  145 x 200 cm (± 1 cm)

Gramatura: 200 + 240 g/m2 
Pakowanie: jednostkowe 
Minimalny nakład: 100 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja
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Koc z mikrofibry jednobarwny

Jednobarwny ciepły koc z mikrofibry.  
Lekki oraz ultra miękki. Koc jest dostępny  
w różnych kolorach.

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 150 x 200 cm (± 1 cm) 
Pakowanie: jednostkowe
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: jeden z rogów 
Znakowanie: haft

Koc z polaru 

Jednobarwny koc z polaru.  
Lekki i przyjemny w dotyku. 

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 125 x 145 cm (± 1 cm)
    145 x 160 cm (± 1 cm)
   145 x 180 cm (± 1 cm)
   145 x 200 cm (± 1 cm)

Pakowanie: jednostkowe 
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: jeden z rogów 
Znakowanie: haft
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P O D U S Z K I
R E K L A M O W E



Poduszka kwadratowa

Dekoracyjna, efektowna poduszka  
z obustronnym nadrukiem sublimacyjnym. 

Skład: poliester 80%, poliamid 20% 
Rozmiar:  40 x 40 cm (± 1 cm) 
  50 x 50 cm (± 1 cm)
Gramatura: 205 g/m2

Pakowanie: jednostkowe
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja
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Poszewka na poduszkę kwadratową

Dekoracyjna, efektowna poszewka  
z obustronnym nadrukiem sublimacyjnym. 
Posiada zamek błyskawiczny.

Skład: poliester 80%, poliamid 20%
Rozmiar:  40 x 40 cm (± 1 cm) 
  50 x 50 cm (± 1 cm)

Gramatura: 205 g/m2
Pakowanie: jednostkowe
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia 
Znakowanie: sublimacja



Poduszka podróżna - rogal

Poduszka podróżna stworzona z najwyższej  
jakości materiałów tak, by zapewnić wygodę  
i komfort podczas długiej podróży, pracy  
w trybie siedzącym czy seansu kinowego.  
Poduszka stanowi idealne wsparcie dla odcinka 
szyjnego kręgosłupa zapobiegając drętwieniu  
i bólom karku. 

Skład: poliester 80%, poliamid 20%
Gramatura: 205  g/m2  
Pakowanie: jednostkowe 
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia 
Znakowanie: sublimacja
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Poduszka prostokątna

Dekoracyjna poduszka z pełnokolorowym nadrukiem sublimacyjnym. 

Skład: poliester 80%, poliamid 20%
Rozmiar:  30 x 50 cm (± 1 cm)
  40 x 80 cm (± 1 cm)

Gramatura: 205 g/m2

Pakowanie: jednostkowe 
Minimalny nakład: 100 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja





WORKI I TORBY
R E K L A M O W E



Worek Low Cost

Worek / plecak z nadrukiem na całej powierzchni. 

Skład: poliester podszewkowy 100% 
Rozmiar: 34x 40 cm (± 1 cm)
Gramatura: 120 g/m2

Pakowanie: jednostkowe  
Minimalny nakład: 100 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja
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Worek Classic

Worek / plecak z nadrukiem na całej powierzchni. 

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 34 x 40 cm (± 1 cm)
Gramatura: 190  g/m2

Pakowanie: set foliowy po 10 szt.
Materiał wodoodporny 
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja



Worek Standard

Worek / plecak z nadrukiem na całej powierzchni. 

Skład: poliester 100%
Rozmiar: 34 x 40 cm (± 1 cm)
Gramatura: 190  g/m2

Pakowanie: set foliowy po 10 szt.
Materiał wodoodporny 
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia 
Znakowanie: sublimacja
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Worek Premium

Worek / plecak z nadrukiem na całej powierzchni. 

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 34 x 40 cm  (± 1 cm)
Gramatura: 190 g/m2  / 350 g/m2

Pakowanie: set foliowy po 10 szt.
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia 
Znakowanie: sublimacja
Wykończenie: kieszonka na suwak



36



37

Torba zakupowa z twoim nadrukiem na całej 
powierzchni.  
Uszy wykonane z taśmy nośnej o szerokości 4 cm.

Skład: poliester 100%
Rozmiar: 38 x 42 cm (± 1 cm)
Pakowanie: 50 szt.
Miejsce znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja

Torba plażowa idealna dla modnej kobiety ceniącej 
wygodę i funkcjonalność.

Skład: poliester 100%
Rozmiar: 32 x 43 x 6 cm (± 1 cm)
Pakowanie: 50 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja

Torba plażowa / miejska

Torba zakupowa
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Wszystko o torbach

Uszy standardowej szerokości 
długie lub krótkie

Uszy kolorowe 
inne niż kolor torby

Zamknięcie torby  
na zatrzask

Metka drukowana poliestrowa

Kieszeń w środku  
zamykana na zamek

Zamknięcie torby
na suwak

Metka żakardowa tkana 
minimum produkcyjne 800 szt.

Kieszeń w środku  
bez zamka

Pakowanie jednostkowe

Jeśli nie znajdziesz torby dla siebie, stwórz ją wedle 
swojego projektu, a My ją uszyjemy!



Lunch bag

Modna, praktyczna i wygodna torba do 
codziennego użytku. Torba wykonana  
z trwałego, miękkiego, piankowego materiału. 
Elastyczny materiał pozwala pakować rzeczy  
o różnej wielkości. Miękkie i wytrzymałe 
uchwyty do wygodnego noszenia. Do prania 
automatycznego (w niskiej temp.)  
i swobodnego suszenia. 

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 30 x 28 x 18 cm
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsce znakowania: cała powierzchnia 
Znakowanie: sublimacja
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Etui na tablet

Etui na laptop lub tablet wykonane  
z wytrzymałego, piankowego 
i miękkiego materiału. Nadruk na całej 
powierzchni wykonany techniką sublimacji.

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 10”, 12-13”, 14”, 15-16” 
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: zadruk na całej 
powierzchni techniką sublimacji
Znakowanie: sublimacja
Grubośc gąbki: 4 mm





JEDYNA W EUROPIE maseczka sublimacyjna zgodna z certyfikacją CIOP.

Maseczka FFP2 z nadrukiem cyfrowym. Składa się z 4 warstw, z czego dwie 
wewnętrzne warstwy to non-woven MELT BLOWN. Dodatkowo maseczka posiada 
metalowy nosek aby lepiej przylegać do indywidualnego kształtu twarzy.

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 17 x 22 cm (± 1 cm) 
Gramatura: 85 g/m² + 2 x 20 g/m² (środek) + 85 g/m²
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja na stronie zewnętrznej

Certyfikowana maseczka FFP2  
Sublimacyjna



Ściereczki do telefonu, szkieł okularów, 
obiektywów, lornetek to tani i jednocześnie bardzo 
praktyczny gadżet i nośnik reklamy. Ściereczki są 
wykonane z miękkiego materiału przeznaczonego 
pod druk sublimacyjny. Tylko ta technika nadruku 
wchłania się w podłoże nie powodując zmian jego 
miękkości, dlatego ściereczka pozostaje bezpieczna 
dla szkła.

Skład: miękka mikrofibra
Standardowe wymiary: 18 x 17 cm
Pakowanie: w torebkę foliową 

Etui na okulary z miękkiego i delikatnego materiału 
z dowolną grafiką reklamową.

Skład: miękka mikrofibra
Rozmiar: 17x 8 cm
Gramatura: 120 g/m2   
Minimalny nakład: 100 szt.
Miejsca znakowania: zadruk na całej powierzchni 
techniką sublimacji
Znakowanie: sublimacja

Ściereczki do czyszczenia okularów

Etui na okulary
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Saszetka na biodro z nadrukiem sublimacyjnym 
na całej powierzchni. Główna kieszeń zamykana 
na zamek. Regulowana długość paska. Solidna, 
plastikowa klamra. 

Skład: poliester 100%  - 190T 
Rozmiar: custom size
Gramatura: 190 g/m2   
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: zadruk na całej powierzchni
Znakowanie: sublimacja

Saszetka nerka
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Klasyczna rozpinana bluza sportowa z zamkiem 
błyskawicznym na całej długości z dwiema 
kieszeniami po bokach. Ściągacz w mankietach  
i u dołu bluzy, płaskie szwy. Miękka, drapana  
od wewnętrznej strony dzianina dresowa.

Skład: poliester 60%, bawełna 40%
Rozmiar: od S do XXL
Gramatura: 200 g/m2  

Krój: damski i męski
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: zadruk na całej powierzchni
Znakowanie: sublimacja 

Bluza dresowa

Klasyczna bluza z kapturem. Nowy, ulepszony krój. 
Świetnie skrojony kaptur. Sznurek  
w kapturze oraz ściągacze w rękawach.  
Wysoka jakość. Od wewnątrz miękka dzianina.

Skład: poliester 60%, bawełna 40%
Rozmiar: od S do XXL
Gramatura: 200 g/m2  

Krój: damski i męski 
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: zadruk na całej powierzchni
Znakowanie: sublimacja
 

Bluza z kapturem
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T-shirt wykonany z wysokiej jakości dzianiny, aby 
zapewnić optymalny komfort i idealne dopasowanie.

Skład 1: poliester 60%, bawełna 40%
Skład 2: poliester 100%

Krój: damski i męski
Rozmiar: od S do XXL
Gramatura: 200 g/m2 

Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: zadruk na całej powierzchni
Znakowanie: sublimacja
 

T-shirt
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Klasyczna koszulka polo. Wykonana z wysokiej 
jakości dzianiny, aby zapewnić optymalny komfort 
i idealne dopasowanie. Ponadczasowy, casualowy 
krój i wygląd.

Skład: poliester 100%
Krój: damski i męski
Rozmiar: od S do XXL
Gramatura: 200 g/m2 

Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: zadruk na całej powierzchni
Znakowanie: sublimacja 

Koszulka Polo



Quikflip bluza
Bluza sportowa z kapturem zapinana  
na zamek z dwiema kieszeniami po bokach.  
Bluzę można w szybki i łatwy sposób przemienić  
w pełni funkcjonalny plecak. Bluza może być  
albo jednokolorowa, albo sublimowana full color.

Skład: bawełna 100%
Kolor: czarny, navy, szary, 
biały
Rozmiar: od XS do XXXL
Krój: damski, męski
Gramatura: 200 g/m2  

Minimalny nakład: 20 szt.
Znakowanie: haft, nadruk 
Miejsca znakowania: pierś, 
rękaw, plecy

Skład: poliester 100%,  
               
Rozmiar: od XS do XXXL
Krój: damski, męski
Gramatura: 200 g/m2  

Minimalny nakład: 20 szt.
Znakowanie: sublimacja 
Miejsca znakowania: cała 
powierzchnia

Quikflip wiatrówka
Wiatrówka z kapturem zapinana na zamek 
z dwiema kieszeniami po bokach. Kurtkę 
można w szybki i łatwy sposób przemienić 
w pełni funkcjonalny plecak.

Skład: poliester 100%
Rozmiar: od XS do XXXL
Gramatura: 120 g/m2  

Krój: unisex
Minimalny nakład: 20 szt.
Znakowanie: sublimacja 
Miejsca znakowania: cała powierzchnia

 



Torba Eko

Ekologiczna wodoodporna torba wielokrotnego 
użytku. Wytrzymałość torby do 20 kg. Możliwość 
stworzenia indywidualnej grafiki. Nadruk na całej 
powierzchni wykonany techniką sublimacji.

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 49 x 65 cm, 12 x 12 cm po złożeniu 
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja
Waga: 55g

Piórnik

Kształtny i pojemny piórnik zamykany na zamek 
błyskawiczny. Dowolna grafika pełnokolorowa  
na całej powierzchni piórnika.

Skład: poliester 100% 
Rozmiar: 20 x 8 cm (± 1 cm)
Gramatura: 275 g/m²  
Minimalny nakład: 100 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja
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Worek sublimacyjny LC

PRODUKTY LOW COST

4

Prosty worek / plecak z nadrukiem na całej 
powierzchni. 

Skład: poliester podszewkowy 100% 
Rozmiar: 34x 40 cm (± 1 cm)
Pakowanie: jednostkowe  
Minimalny nakład: 100 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja 

Apaszka / Gawroszka LC
Elegancka apaszka z jedwabiście miękkiego 
materiału. Możliwość stworzenia 
indywidualnej grafiki. Nadruk na całej 
powierzchni wykonany techniką sublimacji.

Skład: sztuczny jedwab 
Rozmiar: 48 x 48 cm (± 3 cm)  
    70 x 70 cm (± 3 cm) 
Minimalny nakład: 100 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja jednostronna
 

 



Poszewka na poduszkę LC

Ściereczka do okularów LC
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Dekoracyjna, efektowna poszewka  
z obustronnym nadrukiem sublimacyjnym. 
Posiada zamek błyskawiczny.

Skład: poliester 100% 
Rozmiar:  40 x 40 cm (± 1 cm) 
  50 x 50 cm (± 1 cm)

Gramatura: 120  g/m² 
Pakowanie: jednostkowe
Minimalny nakład: 100 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia 
Znakowanie: sublimacja 

Ściereczki do telefonu, szkieł okularów, 
obiektywów, lornetek to tani i jednocześnie 
bardzo praktyczny gadżet i nośnik reklamy. 
Ściereczki są wykonane z miękkiego materiału 
przeznaczonego pod druk sublimacyjny. Tylko 
ta technika nadruku wchłania się w podłoże 
nie powodując zmian jego miękkości, dlatego 
ściereczka pozostaje bezpieczna dla szkła.

Skład: miękka mikrofibra
Standardowe wymiary: 18 x 17 cm
Minimalny nakład: 100 szt.
Pakowanie: w torebkę foliową 
 

PRODUKTY LOW COST
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Komin materiału z recyklingu

PRODUKTY  EKOLOGICZNE

Czapka z materiału z recyklingu 

Komin z materiału z recyklingu do 
codziennego użytkowania, który chroni 
przed chłodem i promieniami słonecznymi 
podczas aktywności na świeżym powietrzu.

Rozmiar: 25 x 50 cm (± 1 cm)
Skład: poliester 100%
Gramatura: 125 g/m2

Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja 

Jednostronna, wygodna czapka z niewielką 
ilością szwów. Idealna jako ochrona przed 
chłodem podczas aktywności  
na świeżym powietrzu.

Skład: poliester 100% z recyklingu 
Rozmiar: 25 x 26 cm (± 1 cm) 
Gramatura: 125 g/m²
Pakowanie: jednostkowe
Minimalne zamówienie: 20 szt. 
Znakowanie: sublimacja 
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Worek na owoce i warzywa

Worek z materiału z recyklingu 

Worek na warzywa, przód wykonany z siatki,  
tył z jednolitego materiału.
 
Rozmiar: 30 x 40 cm
Skład: bawełna 100% 
Minimalny nakład: 100 szt.
Znakowanie: metka
 

Worek / plecak z nadrukiem na całej powierzchni. 

Skład: poliester 100%  z recyklingu
Rozmiar: 34 x 40 cm (± 1 cm)
Gramatura: 130  g/m²
Pakowanie: jednostkowe 
Minimalny nakład: 20 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia 
Znakowanie: sublimacja

PRODUKTY  EKOLOGICZNE
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AKCESORIA DLA PUPILI

* Produkty z wyprawki można nabyć 
również osobno 

Wyprawka dla pupila

Mata dla pupila Ręcznik na łapy

Worek dla pupila

Miękki kocyk

Smycz

Minimalny nakład:  

100 szt.*
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Mata / legowisko dla pupila

Torba transportowa dla pupila
Prosta, miękka torba transportowa  
dla niedużych zwierzaków do 9 kg.
Kieszeń w środku jest idealnym 
uzupełnieniem na akcesoria.  

Rozmiar: 40 x 40 x 10 cm (± 3 cm)
Skład: poliester 100% 
Gramatura: 275 g/m²
Minimalny nakład: 50 szt.
Miejsca znakowania: zadruk na całej 
powierzchni
Znakowanie: sublimacja 

AKCESORIA DLA PUPILI

Uniwersalne legowisko dla Twojego  
czworonożnego przyjaciela.

Dostępne w 3 rozmiarach:
S – 70 cm x 50 cm
M – 80 cm x 60 cm
L – 100 cm x 70 cm
Skład: poliester wodoodporny / mikrofibra 
Gramatura: 205 g/m² 
Minimalny nakład: 50 szt.
Miejsca znakowania: cała powierzchnia
Znakowanie: sublimacja 



Parawany medyczne

ARTYKUŁY MEDYCZNE

Czepek medyczny

Parawan lekarski z nadrukiem 
pełnokolorowym.

Skład: poliester nieprześwitujący 
Minimalny nakład: 50 szt.
Rozmiar: 95 x 140 cm (± 3 cm)
Miejsca znakowania: zadruk na całej 
powierzchni jednej strony
Znakowanie: sublimacja 
Parawan bez stelaża metalowego

To świetny wybór zarówno dla kobiet jak  
i mężczyzn. Zawiązywany z tyłu na troczki, 
idealnie dopasowuje się do rozmiaru głowy 
właściciela. Dowolna grafika klienta może 
zostać wgrzana w tkaninę wykorzystaną  
do uszycia tego czepka.

Skład: elanobawełna z atestem medycznym
Minimalny nakład: 100 szt.
Gramatura: 180 - 200 g/m²
Miejsca znakowania: zadruk na całej 
powierzchni
Znakowanie: sublimacja 
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Fartuch medyczny
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Bluza medyczna

Fartuch medyczny krótki.

Skład: elanobawełna z atestem medycznym 
Kolor: biały z czarnymi lamówkami
-trzy kieszenie, zapięcie na napy
materiał atestowany medycznie,  
napy nie zawierają niklu.

Minimalny nakład: 100 szt.
Gramatura: 180 - 200 g/m²
Znakowanie: haft 

Bluza medyczna męska i damska. 

Skład: elanobawełna z atestem medycznym 
Gramatura: 180 - 200 g/m²
Minimalny nakład: 100 szt.
Miejsca znakowania: zadruk na całej 
powierzchni
Znakowanie: sublimacja / jednokolorowy 

ARTYKUŁY MEDYCZNE



Peleryna długa

FRYZJERSTWO

Peleryna krótka

Peleryna fryzjerska długa ze specjalną 
powłoką nie przyjmującą włosa.

Skład: poliester 100% 
Gramatura: 100 g/m²
Minimalny nakład: 100 szt.
Miejsca znakowania: zadruk na całej 
powierzchni
Znakowanie: sublimacja 

Peleryna fryzjerska krótka ze specjalną 
powłoką nie przyjmującą włosa.

Skład: poliester 100%
Gramatura: 100 g/m² 
Minimalny nakład: 100 szt.
Miejsca znakowania: zadruk na całej 
powierzchni
Znakowanie: sublimacja 
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Fartuch do koloryzacji

Ręczniki fryzjerskie

Skład: poliester powlekany, odporny na farby
Minimalny nakład: 100 szt.
Gramatura: 350 g/m²
Miejsca znakowania: zadruk na całej 
powierzchni
Znakowanie: sublimacja 

Skład: bawełna 100%
Minimalny nakład: 500 szt.
Znakowanie: logo na bordiurze
Rozmiar: 50 x 90 cm 
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FRYZJERSTWO
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Zapaska krótka

HoReCa

Zapaska długa

Kieszonka  kelnerska

Skład:  elanobawełna
Gramatura: 200 g/m²
Minimalny nakład: 100 szt.
Miejsca znakowania: kieszeń
Znakowanie: haft
Dostępne kolory:  

Skład:  elanobawełna
Gramatura: 200 g/m² 
Minimalny nakład: 100 szt.
Miejsca znakowania: kieszeń
Znakowanie: haft 
Dostępne kolory:

Skład:  elanobawełna
Gramatura: 200 g/m² 
Minimalny nakład: 100 szt.
Miejsca znakowania: kieszeń
Znakowanie: haft
Dostępne kolory:

* Możliwość sublimacji „full color”  
na wodoodpornym materiale  
poliester 100%, 190 g/m² 

*

*

*
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Fartuch barmański

Fartuch kelnerski klasyczny

Fartuch z elementami z eko-skóry.

Skład: elanobawełna
Gramatura: 200 g/m²
Minimalny nakład: 100 szt.
Miejsca znakowania: pierś
Znakowanie: haft, nadruk

Klasyczny fartuch kelnerski.

Skład: elanobawełna 100%
Gramatura: 200 g/m²
Minimalny nakład: 100 szt.
Miejsca znakowania: pierś, kieszonka
Znakowanie: haft

HoReCa
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Leżak reklamowy

Beczka reklamowa
Beczka metalowa ze znakowaniem 
indywidualnym. 
 
Minimalny nakład: 500 szt.
Znakowanie: naklejka
Na specjalne życzenie kolor beczki barwiony 
indywidualnie

Leżak reklamowy z zabezpieczeniem 
plastikowym.

Skład: drewno FSC, tkanina poliester 100% 
Minimalny nakład: 100 szt.
Miejsca znakowania: zadruk na całej 
powierzchni
Znakowanie: sublimacja 



Serwis Wielu Korzyści:

Dorota 
Krasnodębska 

d.krasnodebska@sandex.pl
tel. 600 680 443

Joanna  
Szandecka 

j.szandecka@sandex.pl
tel. 501 115 175

Skontaktuj się z nami

Katarzyna 
Jugowska  

k.jugowska@sandex.pl
tel. 600 678 296

kompleksowa obsługa 

profesjonalne studio graficzne 

brak kosztów przygotowalni 

szybka realizacja

konfekcjonowanie 

dystrybucja wielopoziomowa

transport własny
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