Всички наши
лайфстайл продукти
могат да бъдат
персонализирани
по ваш избор
с име, лого
или друг текст.

У дома, плажа или
кухнята покажете стил
с аткрактивна хавлия.
Създадена по модел
на независими автори,
тези хавлиени кърпи са
перфектната комбинация
от креативност и функционалност.
Платът е с две лица - мек
памук който ще попие
всяка капка вода и фин
полиестер за качествен
печат, трансферен сублимационен.
Можете да избирате
между пет размера, изброени в таблицата.

материал: ПАМУК И ПОЛИЕСТЕР
технология: ТРАНСФЕРЕН СУБЛИМАЦИОНЕН ПЕЧАТ
размери: 30 x 50, 50 х 100, 70 х 140, 50 х 160 , 100 х 180 см

Изображенията оживяват върху джапанки! Нашите чехли са
свежо допълнение към вашият външен вид за басейн или
плаж, и създават весело настроение дори в банята вкъщи.
Тези артистични идеи, с намигване към безгрижни дни и
забавления, няма начин да не направят ежедневието ви още
по-пъстроцветно. Всекидневно удобство, което те грабва на
секундата със своя колорит.
технология: ТРАНСФЕРЕН ПЕЧАТ
размери: S (36-37), M (38-39), L (40-42), XL (44-45)

Йога мат с удобна презрамка за носене е идеалният избор
за всеки който практикува йога или друг вид гимнастика.
Независимо дали сте начинаещ или не, мъж или жена,
тези постелки гарантират комфортно йога преживяване.
Настанете се удобно и намерете вашият Дзен с малко
сутрешна медитация.
материал: ЕСТЕСТВЕН КАУЧУК - 4 ММ
технология: ТРАНСФЕРЕН СУБЛИМАЦИОНЕН ПЕЧАТ
размер: 180 x 68 см

материал: АЛКАНТАРА 220 гр./м2
технология: ТРАНСФЕРЕН СУБЛИМАЦИОНЕН ПЕЧАТ
размери: 145 x 145, 110 х 175, 80 х 130, 65 х 90, 42 х 55 см

Микрофибърните кърпи
са компактни, леки, силно
абсорбиращи и бързосъхнещи, което ги прави идеални
за употреба на плажа или
басейна, при трекинги и
пътуване. Перфектни за
авантюристи! Шест пъти полеки от стандартните кърпи,
те изсъхват четири пъти
по-бързо, което ги прави
чудесни за почивка и носене
по време на път. Кърпата от
микрофибър е супер мека на
допир и нежна за кожата, а
антибактериалните свойства
на материята я поддържат
свежа за по-дълго.

Тези супер меки, плюшени
одеяла изработени от
висококачествен микрофибър, са по-леки и по-топли
от обикно-вените завивки.
Подходящи за всеки тип сезон,
ви карат да се чувствате уютно
и комфортно с усещането че
сте обвити в мек облак , като в
същото време дават възможност на кожата ви да диша.

Често наричат декоративната възглавница “кралят на
ексесоарите”. Това е така, защото няколко възглавнички
може да придадат уникалност на вашето жилище, офис,
каравана. Те не само могат да спомогнат да свържете
интериора в стаята, но и да направят мястото по-свежо и
да придадат привкус за закачка. Независимо дали вашият
диван е чисто бял, креслото ви има ивици, а килимът е на
цветни петна, възглавничките винаги ще си останат едно
чудесно допълнение към пространството.

материал: МИКРОФИБЪР
технология: СУБЛИМАЦИОНЕН ПЕЧАТ
размери: 50 х 50 см

В днешно време удобството е нещо
много важно. Нашите барбарони
са едновременно практични и
комфортни. Те могат да ви накарат
да се отпуснете със следобна книга,
чаша какао в студените месеци или
с любимата игра. Перфектни са за
всяко помещение без да заемат
много пространство. Олекотеният им
дизайн ги прави лесно преносими за
всякакъв тип място - в къщи, покрай
басейна, на караваната.

За по-голямо удобство нашите барбарони за сядане са с 2
калъфа: външен и вътрешен.
материал: ПРОМАЗАН ТЕКСТИЛ
технология: ТРАНСФЕРЕН ПЕЧАТ

Вашата спалня е място за
почивка и романтика. За
повече комфорт, интимност
и шанс да си починете,
опитайте се да придадете на
стаята нов облик, изразяващ
вашата индивидуалност.
Цветът на вашите стени или
завивки влияе пряко върху
качестото на съня ви. Найбързият и лесен начин да
постигнете това за спалнята
си, е като ѝ подарите чисто
нов комплект чаршафи.
Изберете цветове и нюанси,
които да ви помогнат да се
отпуснете. Съчетайте ги с
подходящ декор за стена.
Създайте си светилище,
където на почит е дълбокият
сън, а потенциалните ползи
от него се отразяват на всеки
аспект от живота ви - здраве,
памет, способностите ви за
учене, работа и общуване.

материал: ПАМУЧЕН САТЕН
ЗА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ И ФИН
МИКРОФИБЪР С
ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ПЕЧАТ ЗА
ГОРНАТА СТРАНА
технология: ТРАНСФЕРЕН
СУБЛИМАЦИОНЕН ПЕЧАТ

Перфектната декорация за всяко помещение: хол, дневна,
спалня, детска стая, а защо не и каравана. Това е бърз и
луксозен начин да освежите дома си, офиса или кабинета си
без голям разход. Може да използвате и като фон за вашите
уникални фотографии. Чудесна идея за подарък!

материал: МИКРОФИБЪР
технология: ТРАНСФЕРЕН СУБЛИМАЦИОНЕН ПЕЧАТ
размери: 70 х 110, 110 х 140, 140 х 220, 220 х 280 см

Стикерите и фототапетите
са забавен и креативен
материал: Gekkotex™
размери:
начин за декорация. Те
60х60 cm, 60х120 cm, 120х120 cm
са изключително лесно
и достъпно средство за
придаване на нов облик
на ВСЯКА стая - без нужда
от боя или тапицерия.
Независимо дали търсите
вдъхновение за обновяване
на детска стая, спалня, хол,
офис или търговска площ,
тези оригинални и цветни
модели ще поставят акцент
или ще сложат финален
щрих в интериора ви. Освен
за стенен декор, стикерите
може да използвате, за да
украсите и други повърхности
като мебели или лаптопи, тъй
като няма да оставят никакви
белези или неприятно лепило,
ако бъдат премахнати.
Освен това специално
разработения лепилен слой
позволява многократно
препозициониране.

Подложки за мишки и бюро, предназначени за геймъри,
графични дизайнери и всеки, който има продължителни сесии
с мишка в ръка.
Изпълнявайте стратегически мисии в Counter-Strike, впуснете
се в епично приключение във Fortnite, сразете противниците
си на батъл арената в League of Legends или проектирайте
свободно, защото тези падове са създадени, за да разгърнат
пълните възможности на вашата мишка.
материал: 2 мм естествен каучук и тънко глацово покритие от
полиестер за печат
технология: ТРАНСФЕРЕН СУБЛИМАЦИОНЕН ПЕЧАТ
размери: 60 х 35, 90 х 45 см

Нашите килимчета са изработени от 100% микрофибър мек на допир, силно абсорбиращ и бързосъхнещ. Придайте
на помещенията си топъл, колоритен и приветствен вид.
Изберете размер килим, който се вписва най-добре в стаята
ви. Подходящи за покритие на конкретна област, като
например до леглото или пред телевизора, в центъра на хола
или коридора, изтривалка за баня или на входа на дома ви.

Когато прекарвате повече време навън,
отколкото на закрито. Когато всеки ден е
приключение. Тогава познавате безпорните
ползи от мултифункционалния аксесоар,
наречен бандана. Прост, ефективен и
безкрайно адаптивен. В основата му е влагои прахо- улавяща микрофибърна тъкан,
която е бързосъхнеща и устойчива на вятър.
Приложенията на бандата са най-разнообразни
и броят им зависи от вашето въображение:
лента за глава, качулка, шал, маска срещу вятър
и прах, подложка за каска или шлем, ластик за
коса, лента за китка и т.н. Подходяща е както
за ежедневни, така и за спортни цели като
мотоциклетизъм, ATV, колоездене, ски, сноуборд,
туризъм, парашутизъм, гмуркане, сърфинг,
бягане, къмпинг, пейнтбол, йога и всякакви
дейности на открито.

материал: ПАМУК И ФИН ПОЛИЕСТЕР
технология: ТРАНСФЕРЕН
СУБЛИМАЦИОНЕН ПЕЧАТ
размери: S, M, L, XL

