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przykład 1 przykład 2 przykład 3 przykład 4
z metką smycz krótka z wypełnieniem

Smycze sublimacyjne z wypełnieniem

karabińczyk
krab

zaczep GSM kółko metalowe karabińczyk szekla

Dostępne szerokości: 10 mm

Smycz sznurowadłowa z wypełnieniem poliestrowym - oryginalny, okrągły kształt

Podstawowe 
akcesoria:
więcej na s. 23-26

smycze 
termotransferowe

smycze
silikonowe

opaski

festiwalowe

smycze

podwójnie 

naszywane 

smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

opaski

silikonowe

smycze 
jednostronne

smycze
z regulatorami

NEW

smycze 

sublimacyjne

krótkie

pozostałe

smycze

sublimacyjne
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Solid Coated

Opaski silikonowe

Dostępne długości:

Dostępne szerokości: 12, 20, 25 mm

160, 170, 180, 190, 202, 210 mm

*wymiary na zapytanie

opaski z nadrukiem opaski tłoczone do wewnątrz opaski tłoczone na zewnątrz opaski segmentowe

opaski nietypowe*opaski regulowane* opaski świecące w ciemności*silikonowe pierścienie*

kominy

szaliki

inne

gadżetybreloki

paski do spodni

sznurówki

do butów

smycze

dla zwierząt

wstążki

sublimacyjne

podkładki

pod mysz

czapki

mikrofibry akcesoria

workoplecaki

torby z rączką

NEW NEW NEW NEW
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Smycze sublimacyjne 10 mm Smycze sublimacyjne 15 mm

zaczep GSM
wszywany

Podstawowe 
akcesoria:

więcej na s. 23-26

karabińczyk

przykład 1 przykład 1

przykład 2 przykład 2

złączka
bezpieczeństwa

klamerka

smycze 
termotransferowe

smycze
silikonowe

opaski

festiwalowe

smycze

podwójnie 

naszywane 

smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

opaski

silikonowe

smycze 
jednostronne

smycze
z regulatorami

NEW

smycze 

sublimacyjne

krótkie

pozostałe

smycze

sublimacyjne
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Smycze sublimacyjne 20 mm Smycze sublimacyjne 25 mm

przykład 1 przykład 1

przykład 2 przykład 2

karabińczykPodstawowe 
akcesoria:

więcej na s. 23-26

zaczep GSM
wszywany
niedostępny

dla smyczy 25 mm

zaczep GSM złączka
bezpieczeństwa

klamerka
dostępny również

dla smyczy 25 mm

kominy

szaliki

inne

gadżetybreloki

paski do spodni

sznurówki

do butów

smycze

dla zwierząt

wstążki

sublimacyjne

podkładki

pod mysz

czapki

mikrofibry akcesoria

workoplecaki

torby z rączką

NEW NEW NEW NEW
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Solid Coated

Taśma odblaskowa na taśmę barwioną (s.12) lub sublimowaną

Charakterystyka: dwie naszyte na siebie taśmy; duża wytrzymałość 

Smycze podwójnie naszywane

Dostępne szerokości: 15/20, 20/25 mm

Taśma sublimowana na taśmę barwioną (s. 12) Taśma sublimowana na taśmę sublimowaną

przykład 1

przykład 2

karabińczykPodstawowe 
akcesoria:

więcej na s. 23-26

zaczep GSM
wszywany
niedostępny

dla smyczy 20/25 mm

zaczep GSM złączka
bezpieczeństwa

klamerka
dostępny również

dla smyczy 20/25 mm

smycze 
termotransferowe

smycze
silikonowe

opaski

festiwalowe

smycze

podwójnie 

naszywane 

smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

opaski

silikonowe

smycze 
jednostronne

smycze
z regulatorami

NEW

smycze 

sublimacyjne

krótkie

pozostałe

smycze

sublimacyjne
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Solid Coated

Dostępne szerokości: 10, 15 mm

Smycze sublimowane jednostronnie Smycze z regulatorem plastikowym

Smycze z dwoma regulatoramiSmycze z regulatorem metalowa kulka

karabińczykPodstawowe 
akcesoria:

więcej na s. 23-26

zaczep GSM klamerka
wszywany

Dostępne szerokości: 10, 15, 20, 25 mm

przykład z dwoma karabińczykami

Dostępne szerokości: 10, 15, 20, 25 mm

Dostępne szerokości: 10, 15, 20, 25 mm

kominy

szaliki

inne

gadżetybreloki

paski do spodni

sznurówki

do butów

smycze

dla zwierząt

wstążki

sublimacyjne

podkładki

pod mysz

czapki

mikrofibry akcesoria

workoplecaki

torby z rączką

NEW NEW NEW NEW
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Solid Coated

Smycze sublimacyjne krótkie Smycze krótkie naszywane
Dostępne szerokości: 10, 15, 20, 25 mm

przykład 1

przykład 2

półkółko metalowekółko metalowe

Smycze krótkie sznurowadłowe

karabińczykPodstawowe 
akcesoria:

więcej na s. 23-26

zaczep GSM

Dostępne szerokości: 15/20, 20/25 mm

Dostępne szerokości: 10, 15 mm

smycze 
termotransferowe

smycze
silikonowe

opaski

festiwalowe

smycze

podwójnie 

naszywane 

smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

opaski

silikonowe

smycze 
jednostronne

smycze
z regulatorami

NEW

smycze 

sublimacyjne

krótkie

pozostałe

smycze

sublimacyjne
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Solid Coated

Dostępne szerokości: 15, 20 mm

Taśma smyczy wykonana z recyklingowanych butelek PET

Smycze z materiałów odnawialnych Smycze z miarką

Smycze sublimacyjne sznurowadłowe Miarki krawieckie sublimowane

Dostępne szerokości: 10, 15 mm

Szyte lub zakuwane

klamerkakarabińczykPodstawowe 
akcesoria:

więcej na s. 23-26

zaczep GSM
wszywany

złączka
bezpieczeństwa

przykład z metalowym zakuciem

Dostępne szerokości: 20, 25 mm

Złączka bezpieczeństwa przy karabińczyku

Dostępne szerokości: 15, 20, 25 mm

kominy

szaliki

inne

gadżetybreloki

paski do spodni

sznurówki

do butów

smycze

dla zwierząt

wstążki

sublimacyjne

podkładki

pod mysz

czapki

mikrofibry akcesoria

workoplecaki

torby z rączką

NEW NEW NEW NEW
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Smycze z podwójnym karabińczykiem

7733

7762

1235

1595

220

200

7638

7672

7539

Process Blue

Reflex Blue

654

533

476

zielony trawiasty

zielony oliwkowy

miodowy żółty

pomarańczowy

różany

czerwony

bordowy

fioletowy

szary

jasno niebieski

niebieski

niebieski morski

granatowy

brązowy

czarny

biały

Smycze bez nadruku Smycze neonowe
nazwa Pantone Solid Coated

(przybliżony kolor)

Dostępne szerokości: 10, 15, 20, 25 mm

Dostępne szerokości: 10, 15, 20, 25 mm

przykład z miękkim etui przykład ze złączką bezpieczeństwa

Dostępne szerokości: 10, 15, 20 mm

Dostępne kolory: neonowy żółty i neonowy pomarańczowy

smycze 
termotransferowe

smycze
silikonowe

opaski

festiwalowe

smycze

podwójnie 

naszywane 

smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

opaski

silikonowe

smycze 
jednostronne

smycze
z regulatorami

NEW

smycze 

sublimacyjne

krótkie

pozostałe

smycze

sublimacyjne
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przykład wykonany z taśmy rypsowej

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

smycz krótka

Smycze silikonowe
Tłoczone z kolorem

kółko metalowekarabińczykPodstawowe 
akcesoria:

więcej na s. 23-26

zaczep GSM

przykład 1 przykład 1

przykład 2 przykład 2

Dostępna szerokość: 10 mm

kominy

szaliki

inne

gadżetybreloki

paski do spodni

sznurówki

do butów

smycze

dla zwierząt

wstążki

sublimacyjne

podkładki

pod mysz

czapki

mikrofibry akcesoria

workoplecaki

torby z rączką

NEW NEW NEW NEW
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Dostępny kształt: kulka

Metalowa tulejka A7 - wielokrotnego użytku

Zapinka aluminiowa/plomba A8 - jednorazowego użytku

Breloki

brelok haftowany

brelok filcowytaśma wykonana z recyklingowanych butelek PET

Opaski festiwalowe
Dostępne szerokości: 10, 15 mm

Dostępne zaciski:

Plastikowy zacisk A6 - jednorazowego użytku

Dostępne kolory:

(do zaciskania potrzebna jest plombownica)

brelok tkany

smycze 
termotransferowe

smycze
silikonowe

opaski

festiwalowe

smycze

podwójnie 

naszywane 

smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

opaski

silikonowe

smycze 
jednostronne

smycze
z regulatorami

NEW

smycze 

sublimacyjne

krótkie

pozostałe

smycze

sublimacyjne
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Solid Coated

wstążki do kalendarzy

Dostępna szerokość: 10 mm

Tkanina: poliester

Wstążki sublimacyjne

wstążki upominkowe

szarfy

Dostępne szerokości: 10, 15, 20, 25, 30 mm

Dostępne szerokości: 70, 100 mm

Tkanina: poliester

Tkanina: poliester

wstążki rypsowe

Dostępne szerokości: 15, 21, 38, 50 mm

Tkanina: poliester

Znakowanie: pełny kolor; druga strona tylko jeden kolor (tzw. apla)

kominy

szaliki

inne

gadżetybreloki

paski do spodni

sznurówki

do butów

smycze

dla zwierząt

wstążki

sublimacyjne

podkładki

pod mysz

czapki

mikrofibry akcesoria

workoplecaki

torby z rączką

NEW NEW NEW NEW
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Solid Coated

Smycze i obroże dla zwierząt Pasy bezpieczeństwa do samochodu
dla zwierząt

Dostępne szerokości: 20, 25 mm

Dostępne szerokości: 20, 25 mm

Dostępne materiały: taśma nośna, taśma parciana

Dostępne materiały: taśma nośna, taśma parciana

smycze 
termotransferowe

smycze
silikonowe

opaski

festiwalowe

smycze

podwójnie 

naszywane 

smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

opaski

silikonowe

smycze 
jednostronne

smycze
z regulatorami

NEW

smycze 

sublimacyjne

krótkie

pozostałe

smycze

sublimacyjne
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Solid Coated

Dostępne klamry:

otwierana A17 otwierana z otwieraczem przesuwana A19

do butelek A18

LOGO

Paski do spodni sublimacyjne/
barwione

Sznurówki do butów sublimacyjne

Dostępne szerokości: 10, 15 mm

Standardowa długość: 1 m

Kolor skuwki: transparentny (możliwość zadruku skuwki)

Materiał: taśma nośna

Taśmy barwione jednokolorowe: brak możliwości znakowania (szerokość taśmy 40 mm)

kolory na zapytanie

Taśmy sublimowane: znakowanie pełny kolor (szerokość taśmy 39 mm)

Materiał: taśma sznurowadłowa

kominy

szaliki

inne

gadżetybreloki

paski do spodni

sznurówki

do butów

smycze

dla zwierząt

wstążki

sublimacyjne

podkładki

pod mysz

czapki

mikrofibry akcesoria

workoplecaki

torby z rączką

NEW NEW NEW NEW
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Tkanina: poliester

Dostępne rozmiary: 30x40, 35x47  mm

Dostępna gramatura: 190 g/m

Tkanina: poliester

Dostępny rozmiar: 36x42 mm

Workoplecaki sublimacyjne Torby z rączką sublimacyjne

Dostępna gramatura: 190 g/m

smycze 
termotransferowe

smycze
silikonowe

opaski

festiwalowe

smycze

podwójnie 

naszywane 

smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

opaski

silikonowe

smycze 
jednostronne

smycze
z regulatorami

NEW

smycze 

sublimacyjne

krótkie

pozostałe

smycze

sublimacyjne
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Solid Coated

Kominy sublimacyjne Szaliki sublimacyjne
Dostępne rozmiary: 80x400, 150x1200, 170x1250, 190x1300 mmDostępny rozmiar: 25x50 mm

Dostępne gramatury: 120, 180 g/mDostępna gramatura: 130 g/m

kominy

szaliki

inne

gadżetybreloki

paski do spodni

sznurówki

do butów

smycze

dla zwierząt

wstążki

sublimacyjne

podkładki

pod mysz

czapki

mikrofibry akcesoria

workoplecaki

torby z rączką

NEW NEW NEW NEW



Solid Coated
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Materiał czapki: wełna akryl 100%

Taśmy sublimacyjne na kapeluszeCzapki

Mikrofibry do okularów
Tkanina: mikrofibra

Dostępne rozmiary: 10x15, 15x15, 15x18, 17x18 mm

czapka hand made czapka sublimowana

Materiał metki: poliester, eco-skóra

Dostępne szerokości: 15, 20, 25 mm

smycze 
termotransferowe

smycze
silikonowe

opaski

festiwalowe

smycze

podwójnie 

naszywane 

smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

opaski

silikonowe

smycze 
jednostronne

smycze
z regulatorami

NEW

smycze 

sublimacyjne

krótkie

pozostałe

smycze

sublimacyjne
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Solid Coated

Podkładki dla graczy

Grubość: 3 mm

Grubość: 3 mm

Podkładki pod mysz

Dostępny rozmiar: 245x190 mm

Dostępna średnica: 210 mm

podkładka prostokątna

podkładka okrągła

Dostępne rozmiary: 600x400, 480x380, 360x290 mm

Grubość: 3 mm

kominy

szaliki

inne

gadżetybreloki

paski do spodni

sznurówki

do butów

smycze

dla zwierząt

wstążki

sublimacyjne

podkładki

pod mysz

czapki

mikrofibry akcesoria

workoplecaki

torby z rączką

NEW NEW NEW NEW
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przykład z filcu

Materiał: metal

Przypinki

Długopisy

Znakowane grawerem lub tampodrukiem

Materiał: metal/plastik

Breloki
Materiał: silikon/PCV/filc

TouchWriter GolfGreen

TwistyMirror

Długopis do ekranów dotykowych

Długopis plastikowyDługopis gumowany metalowy

Długopis z materiałów biodegradowalnych

smycze 
termotransferowe

smycze
silikonowe

opaski

festiwalowe

smycze

podwójnie 

naszywane 

smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

opaski

silikonowe

smycze 
jednostronne

smycze
z regulatorami

NEW

smycze 

sublimacyjne

krótkie

pozostałe

smycze

sublimacyjne
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Dostępny kolor: srebrnyDostępny kolor: srebrnyDostępny kolor: srebrnyDostępne szerokości: 15, 20, 25 mm

Dostępny kolor: srebrny

Żabka metalowa M4

z mocowaniem do taśmy

Karabińczyk RYBKA M1 Karabińczyk SMERF M2 Karabińczyk KRAB M3 Karabińczyk plastikowy P1

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

Dostępny kolor: srebrny Dostępny kolor: czarnyDostępne kolory: srebrny M1S, czarny M1C, Dostępne kolory: srebrny M3S, czarny M3C,

złoty M1Z złoty M3Z

Kółko metalowe zwykłe A1 Kółko metalowe płaskie A2

Dostępne dla taśm: 10, 15, 20, 25, 30 mm Dostępne dla taśm: 20, 25, 30 mm Dostępne dla taśm: 15, 20, 25 mm

Półkółko metalowe A3

Akcesoria

kominy

szaliki

inne

gadżetybreloki

paski do spodni

sznurówki

do butów

smycze

dla zwierząt

wstążki

sublimacyjne

podkładki

pod mysz

czapki

mikrofibry akcesoria

workoplecaki

torby z rączką

NEW NEW NEW NEW
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Zaczep GSM wszywany

linka odpinana A4 linka nieodpinana A5

Zaczep GSM

Materiał: poliester + metal

Dostępne kolory sznurka: czarny, zielony, żółty,

czerwony, niebieski

Materiał: plastik

Dostępne szerokości: 10, 15, 20 mm

Dostępny kolor: czarny

Ski pass S1

Materiał: plastik + metal

Dostępne kolory: czarny, biały*

Szekla aluminiowa M5

Dostępny rozmiary: 55, 75 mm (długość)

Dostępne kolory*:

Ski pass S2

znakownie - Doming

Materiał: plastik + metal

srebrny

żółty

czerwony

zielony

niebieski

czarny

*inne kolory na zapytanie

Dostępne kolory: czarny, biały*

z otwieraczem do butelek M6

z mocowaniem do taśmy M7

Karabińczyk metalowy

Otwieracz do butelek

Dostępna szerokość: 20 mm

Dostępna szerokość: 20 mm

Dostępny kolor: srebrny*

Dostępny kolor: srebrny

Akcesoria

smycze 
termotransferowe

smycze
silikonowe

opaski

festiwalowe

smycze

podwójnie 

naszywane 

smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

opaski

silikonowe

smycze 
jednostronne

smycze
z regulatorami

NEW

smycze 

sublimacyjne

krótkie

pozostałe

smycze

sublimacyjne
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Klamerka plastikowa A10

Złączka bezpieczeństwa A16

Klamerka

Klamerka metalowa A13

metalowo-plastikowa A12

z otwieraczem do butelek

Klamerka metalowa A11

Klamerka plastikowa

obrotowa A14

Klamerka obrotowa

metalowo-plastikowa A15

Dostępne szerokości: 10, 15, 20, 25 mm

Dostępne szerokości: 15, 20, 25 mm

Dostępne szerokości: 15, 20, 25 mm

Dostępne szerokości: 10, 15, 20, 25 mm

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

Dostępny kolor: czarny

Dostępne kolory: srebrny połysk/mat,

czarny* Dostępne kolory: srebrny połysk/mat, czarny*

Dostępne kolory: srebrny połysk, czarny* Dostępne kolory: srebrny połysk/mat

Dostępny kolor: czarny*

Dostępne rozmiary: 10, 15 mm

Dostępny kolor: srebrny

Materiał: metal A7

Regulatory do smyczy A9/A7

Dostępne szerokości: 10, 15, 20, 25 mm

Dostępne kolory: czarny

Materiał: plastik A9

Dostępne szerokości: 10, 15, 20, 25 mm

Dostępny kolor: czarny*

*inne kolory na zapytanie

Akcesoria
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Akcesoria

Klips do holderu A20

Materiał: metal + PCV

Holdery do kart (na dwie karty) H2

Holdery do kart (na jedną kartę) H1 Etui na identyfikatory H3/H4

Materiał: plastik

Materiał: plastik Materiał: PCV

Maksymalny rozmiar karty: 54x86 mm (+\- 1mm)

Maksymalny rozmiar karty: 54x86 mm (+\- 1mm) Maksymalne rozmiary etykiet:

H3: 70x100 mm (+\- 1mm)

H4: 155x110 mm (+\- 1mm)

Dostępny kolor: transparentny

Dostępny kolor: transparentny

Dostępny kolor: transparentny

Klips do holderu z silikonem A21

Material: metal + PVC

smycze 
termotransferowe

smycze
silikonowe

opaski

festiwalowe

smycze

podwójnie 

naszywane 

smycze

sublimacyjne

smycze 

z wypełnieniem

opaski

silikonowe

smycze 
jednostronne

smycze
z regulatorami

NEW

smycze 

sublimacyjne

krótkie

pozostałe

smycze

sublimacyjne
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Standardowe wymiary smyczy
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Kontakt

EN office2@beseda.pl+48 515 088 828 We invite you to cooperation!

FR +48 505 806 950 Nous vous invitons à la coopération!

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

!

www.beseda.pl

POLSKA, Komorniki 62-052, Wąska 31

tel. +48 61 868 50 94

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

office3@beseda.pl


