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Smycze sublimacyjne z wypełnieniem

karabińczyk
krab

innowacyjna

zaczep GSM kółko metalowe karabińczyk szekla
Solid Coated

oryginalna

smycz 1 smycz 2

Dostępne szerokości: 10 mm

Smycz sznurowadłowa z wypełnieniem poliestrowym - oryginalny, okrągły kształt
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Podstawowe 
akcesoria:

więcej na s. 23-26

smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

smycze podwójnie 

naszywane 

smycze sublimacyjne 

krótkie

smycze

sznurowadłowe

pozostałe smycze

sublimacyjne

smycze 

termotransferowe
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Smycze sublimacyjne z wypełnieniem

Solid Coated

smycz 3 smycz 4

pełna gama kolorystyczna wytrzymała

Smycz sznurowadłowa z wypełnieniem poliestrowym - oryginalny, okrągły kształt
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karabińczyk
krab

zaczep GSM kółko metalowe karabińczyk szekla

Dostępne szerokości: 10 mm

Podstawowe 
akcesoria:

więcej na s. 23-26

smycze

silikonowe

opaski

silikonowe

wstążki

sublimacyjne

podkładki

pod mysz

koszulki

szaliki

torby

mikrofibry

akcesoria

dodatki

pozostałe

produkty



smycz 1 smycz 2

Solid Coated

Smycze sublimacyjne 10 mm

zaczep GSM
wszywany

klamerka
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Podstawowe 
akcesoria:

więcej na s. 23-26

karabińczyk złączka
bezpieczeństwa

smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

smycze podwójnie 

naszywane 

smycze sublimacyjne 

krótkie

smycze

sznurowadłowe

pozostałe smycze

sublimacyjne

smycze 

termotransferowe
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smycz 1 smycz 2

Solid Coated

Smycze sublimacyjne 15 mm
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karabińczykPodstawowe 
akcesoria:

więcej na s. 23-26

zaczep GSM klamerka
wszywany

złączka
bezpieczeństwa

smycze

silikonowe

opaski

silikonowe

wstążki

sublimacyjne

podkładki

pod mysz

koszulki

szaliki

torby

mikrofibry

akcesoria

dodatki

pozostałe

produkty



smycz 1 smycz 2

Solid Coated

Smycze sublimacyjne 20 mm
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karabińczykPodstawowe 
akcesoria:

więcej na s. 23-26

zaczep GSM klamerka
wszywany

złączka
bezpieczeństwa

smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

smycze podwójnie 

naszywane 

smycze sublimacyjne 

krótkie

smycze

sznurowadłowe

pozostałe smycze

sublimacyjne

smycze 

termotransferowe
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smycz 1 smycz 2

Solid Coated

Smycze sublimacyjne 25 mm

zaczep GSM klamerka
zaczep GSM wszywany

niedostępny

dla smyczy 25 mm
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karabińczykPodstawowe 
akcesoria:

więcej na s. 23-26

złączka
bezpieczeństwa

smycze

silikonowe

opaski

silikonowe

wstążki

sublimacyjne

podkładki

pod mysz

koszulki

szaliki

torby

mikrofibry

akcesoria

dodatki

pozostałe

produkty



Charakterystyka: dwie naszyte na siebie taśmy; duża wytrzymałość 

smycz 1 smycz 2

Solid Coated

Smycze sublimacyjne podwójnie naszywane

zaczep GSM
wszywany
dostępny tylko dla

smyczy 15/20 mm

zaczep GSM złączka
bezpieczeństwa

klamerka

Dostępne szerokości: 15/20, 20/25 mm
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karabińczykPodstawowe 
akcesoria:

więcej na s. 23-26

smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

smycze podwójnie 

naszywane 

smycze sublimacyjne 

krótkie

smycze

sznurowadłowe

pozostałe smycze

sublimacyjne

smycze 

termotransferowe
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Solid Coated

półkółko metalowekółko metalowe

Smycze sublimacyjne krótkie

Smycze krótkie sznurowadłowe

Smycze krótkie z wypełnieniem
Dostępne szerokości: 10, 15, 20, 25 mm Dostępna szerokość: 10 mm

Dostępna szerokość: 10 mm

smycz 1

smycz 2

www.be se da .p l 11

karabińczykPodstawowe 
akcesoria:

więcej na s. 23-26

zaczep GSM

smycze

silikonowe

opaski

silikonowe

wstążki

sublimacyjne

podkładki

pod mysz

koszulki

szaliki

torby

mikrofibry

akcesoria

dodatki

pozostałe

produkty



smycz 2

Solid Coated

Smycze sublimacyjne sznurowadłowe

zacisk metalowy

smycz 1

klamerka

Dostępne szerokości: 10, 15 mm
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karabińczykPodstawowe 
akcesoria:

więcej na s. 23-26

zaczep GSM
wszywany

złączka
bezpieczeństwa

smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

smycze podwójnie 

naszywane 

smycze sublimacyjne 

krótkie

smycze

sznurowadłowe

pozostałe smycze

sublimacyjne

smycze 

termotransferowe
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miękkie etui

Smycze bez nadruku Smycze neonowe

Smycze z podwójnym karabińczykiem

trawiasta zieleń

nazwa

77333

Pantone Solid Coated

(przybliżony kolor)

oliwkowy 7762

miodowy 1235

pomarańczowy 1595

różowy 220

czerwony 200

bordowy 7638

fioletowy 7672

szary 7539

jasny niebieski Process Blue

niebieski Reflex Blue

morski 654

granatowy 533

brązowy 476

Dostępne kolory: neonowy żółty i neonowy pomarańczowyDostępne szerokości: 10, 15, 20, 25 mm
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smycze

silikonowe

opaski

silikonowe

wstążki

sublimacyjne

podkładki

pod mysz

koszulki

szaliki

torby

mikrofibry

akcesoria

dodatki

pozostałe

produkty



smycz 1 smycz 2
taśma rypsowa

Solid Coated

Smycze termotransferowe
Dostępne szerokości: 10, 15, 20, 25 mm
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klamerkakarabińczykPodstawowe 
akcesoria:

więcej na s. 23-26

zaczep GSM
wszywany

złączka
bezpieczeństwa

smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

smycze podwójnie 

naszywane 

smycze sublimacyjne 

krótkie

smycze

sznurowadłowe

pozostałe smycze

sublimacyjne

smycze 

termotransferowe
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smycz 1 smycz 2

Solid Coated

Smycze silikonowe

smycz krótka

Tłoczone z kolorem

Dostępna szerokość: 10 mm
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kółko metalowekarabińczykPodstawowe 
akcesoria:

więcej na s. 23-26

zaczep GSM

smycze

silikonowe

opaski

silikonowe

wstążki

sublimacyjne

podkładki

pod mysz

koszulki

szaliki

torby

mikrofibry

akcesoria

dodatki

pozostałe

produkty



Opaski silikonowe

opaski z nadrukiem opaski tłoczone do wewnątrz opaski tłoczone na zewnątrz

opaski segmentowe opaski nietypowe opaski świecące w ciemności

Dostępne długości:

Dostępne szerokości: 12, 20, 25 mm

160 - 210 mm

Solid Coated
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smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

smycze podwójnie 

naszywane 

smycze sublimacyjne 

krótkie

smycze

sznurowadłowe

pozostałe smycze

sublimacyjne

smycze 

termotransferowe

INNOWACJA



Wstążki sublimacyjne

wstążki upominkowe

szarfy wstążki do kalendarzy

Solid Coated

Dostępne szerokości: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 100 mm

Dostępne szerokości: 70, 100 mm Dostępna szerokość: 10 mm

Tkanina: poliester

Tkanina: poliester Tkanina: poliester
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smycze

silikonowe

opaski

silikonowe

wstążki

sublimacyjne

podkładki

pod mysz

koszulki

szaliki

torby

mikrofibry

akcesoria

dodatki

pozostałe

produkty



Solid Coated

Koszulki z nadrukiem Szaliki sublimacyjne
Sublimacyjne lub termotransferowe Dostępne rozmiary: 80x400, 150x1200, 170x1250, 190x1300 mm

Dostępne gramatury: 120, 180 g/m
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smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

smycze podwójnie 

naszywane 

smycze sublimacyjne 

krótkie

smycze

sznurowadłowe

pozostałe smycze

sublimacyjne

smycze 

termotransferowe
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Podkładki dla graczy
Dostępne rozmiary: 600x400, 480x380, 360x290 mm

Grubość: 3 mmGrubość: 3 mm

Grubość: 3 mm

Podkładki pod mysz
Dostępny rozmiar: 245x190 mm

Dostępna średnica: 210 mm

Solid Coated
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smycze

silikonowe

opaski

silikonowe

wstążki

sublimacyjne

podkładki

pod mysz

koszulki

szaliki

torby

mikrofibry

akcesoria

dodatki

pozostałe

produkty



Solid Coated

Torby sublimacyjne Mikrofibry do okularów
Tkanina: mikrofibraTkanina: poliester

Dostępne rozmiary: 15x15, 15x18 mmDostępna szerokość: max. 38 mm

Dostępna wysokość: dowolna
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smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

smycze podwójnie 

naszywane 

smycze sublimacyjne 

krótkie

smycze

sznurowadłowe

pozostałe smycze

sublimacyjne

smycze 

termotransferowe
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Medale/ taśmy do medaliOpaski festiwalowe

Breloki

Dostępne szerokości: 10, 15 mm

Dostępne zaciski:

Haftowane

metalowe kółko

Plastikowy zacisk

Metalowy zacisk

Dostępne kształty shapes: kulka, sześcian

Dostępne kolory:
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smycze

silikonowe

opaski

silikonowe

wstążki

sublimacyjne

podkładki

pod mysz

koszulki

szaliki

torby

mikrofibry

akcesoria

dodatki

pozostałe

produkty



Długopisy
Znakowane grawerem lub tampodrukiem

Materiał: metal/plastik

Breloki silikonowe

Podkładki do piwa

Materiał: silikon/PCV

Materiał: silikon/papier
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smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

smycze podwójnie 

naszywane 

smycze sublimacyjne 

krótkie

smycze

sznurowadłowe

pozostałe smycze

sublimacyjne

smycze 

termotransferowe
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Karabińczyk M 1

z otwieraczem z otwieraczem

Złączka metalowa Karabińczyk metalowy

Karabińczyk M 2 Karabińczyk krab M 3

Kółko metalowe

Karabińczyk plastikowy P 1

Półkółko metalowe

Akcesoria

Dostępne szerokości: 10, 15, 20, 25 mm

Dostępna szerokość: 20 mm Dostępna szerokość: 20 mm

Dostępne szerokości: 10, 15, 20 mm Dostępne szerokości: 10, 15, 20, 25 mm

Dostępne średnice: 15, 20, 25, 30 mm

Dostępne szerokości: 10, 15, 20 mm

Dostępne średnice: 12, 17, 22 mm

Dostępny kolor: srebrny Dostępny kolor: srebrny

Dostępny kolor: srebrny

Dostępne kolory: srebrny, czarny

M 3A M 3B

Dostępne kolory:

Dostępny kolor: srebrny Dostępny kolor: srebrny

srebrny złoty grafitowy czarny

Dostępny kolor: srebrny
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smycze

silikonowe

opaski

silikonowe

wstążki

sublimacyjne

podkładki

pod mysz

koszulki

szaliki

torby

mikrofibry

akcesoria

dodatki

pozostałe

produkty



Zaczep GSM wszywany Zaczep GSM Zaczep GSM metalowy

Akcesoria

Materiał: poliester+ metal

Dostępne kolory: czerwony, pomarańczowy,

żółty, zielony, niebieski, czarny

Materiał: plastik

Dostępne szerokości: 10, 15, 20 mm

Dostępny kolor: czarny

Linka odpinana

Materiał: plastik

Dostępne szerokości: 15, 20 mm

Dostępny kolor: srebrny

Linka odpinana

Ski pass

Materiał: plastik + metal

Dostępne kolory: czarny, biały

Szekla

Dostępny rozmiar: 55 mm

Dostępne kolory:

Ski pass z nadrukiem

Materiał: plastik + metal

Uchwyt do e-papierosa

Materiał: metal

srebrny

żółty

czerwony

zielony

niebieski

czarny
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smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

smycze podwójnie 

naszywane 

smycze sublimacyjne 

krótkie
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sznurowadłowe

pozostałe smycze

sublimacyjne

smycze 

termotransferowe
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Klamerka plastikowa

Złączka bezpieczeństwa Klamerka
metalowo-plastikowa

Klamerka metalowa

z gwizdkiem
Klamerka plastikowa Klamerka plastikowa

obrotowa
Regulator

Klamerka obrotowa
metalowo-plastikowa

Akcesoria

Dostępne szerokości: 10, 15, 20, 25 mm

Dostępne szerokości: 10, 15, 20, 25 mm

Dostępne szerokości: 15, 20, 25 mm Dostępne szerokości: 15, 20 mm

Dostępne szerokości: 15, 20, 25 mm

Dostępne szerokości: 10, 15, 20, 25 mm

Dostępne rozmiary: 10, 15 mm

Dostępne szerokości: 15, 20, 25 mm

Dostępny kolor: czarny Dostępny kolor: czarny

Dostępne kolory: matowy/błyszczący

Dostępne kolory: czarny

Dostępny kolor: srebrny

Dostępne kolory: matowy/błyszczący,

srebrno-czarny

Dostępne kolory:

Dostępne kolory: Dostępne szerokości: 10, 15, 20, 25 mm

Dostępne kolory: matowy/błyszczący

biały

biały

transparentny

transparentny

srebrny

srebrny

złoty

złoty

czerwony

czerwony

czarny

czarny

srebrny/

biały plastik

Materiał: plastik

Materiał: metal
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smycze

silikonowe

opaski

silikonowe

wstążki

sublimacyjne
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Gripper - uchwyt do kart

Klips do holderu Klips do holderu z silikonem

Holdery do kart

Etui na identyfikatory

Akcesoria

Materiał: metal + PCV Materiał: metal + PCV

Materiał: plastik

Materiał: PCV

Dostępne rozmiary: 54x85 mm

Dostępne rozmiary: 100x70, 155x115 mm

Dostępny kolor: transparentny

Dostępny kolor: transparentny

Dostępny kolor: czarny
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smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem
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Standardowe wymiary smyczy
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smycze
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Kontakt

EN office@beseda.pl+48 515 088 828 We invite you to cooperation!

FR office3@beseda.pl+48 505 806 950 Nous vous invitons à la coopération!

IT office4@beseda.pl+48 882 840 623 Ti invitiamo alla collaborazione!

ES office4@beseda.pl+48 882 840 623 Te invitamos a la cooperación!

!

www@beseda.pl

POLAND, Komorniki 62-052, Wąska 31

tel/fax +48 61 868 50 94

PL kontakt@beseda.pl+48 508 698 719 Zapraszamy do współpracy!


