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Inspirowana przez prawdziwy i dziki 
outdoor marka 360 degrees oferuje 
wiele wysokiej jakości produktów, 
które pomogą przeżyć outdoorową 
przygodę trochę bliżej domu. 
Szeroka gama butelek ze stali nierdzewnej, garnków i naczyń 
kempingowych, ręczniki z mikrofibry, suche worki, odzież termoaktywna  
i inne akcesoria outdoorowe pozwalają wyrwać się z miasta gdzieś dalej.

Produkty 360 degrees łączą w sobie funkcjonalność i dobrą cenę, oferując 
akcesoria stworzone z inspiracji outdoorem, odpowiednie do codziennego 
użytku, na przykład w podróży, na festiwalu czy wakacjach.

Indywidualny projekt, rygorystyczna, outdoorowa kontrola jakości 
gwarantują, że produkty sprostają oczekiwaniom użytkowników zarówno  
w terenie jak i w codziennym użytkowaniu.
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POS

DISP360STOVEPOT:  
Furno Stove i Pot Set Display 

360DISPCOOKSET:  
Large Cook Set Display 

DISP360FURNO:  
Furno Stove Display  

DISP360SSB:  
stojak mieści 90 butelek 

DISP360BOT641/2: Tray
DISP360BOT642/2: Upright
stojak mieści 64 butelki
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Ergonomiczna, szeroka szyjka aby 
wygodniej było z niej pić i wrzucać 
do środka kostki lodu

Brak materiałów wewnętrznych,  
bez smaku i zapachu. Wolne od BPA

Wykonana w 100% z wysokiej jakości 
stali, bezpieczna i wytrzymała

Higieniczna – elektrolitycznie 
polerowane wnętrze jest łatwe w myciu 
i nie pozwala na rozwój bakterii

W 100% zdolna 
do recyklingu

Przystosowana 
do kontaktu  
z żywnością

Można czyścić 
bez użycia silnych 
detergentów

Lekka i szczelna

PRZEKRÓJ BUTELKI  
ZE STALI NIERDZEWNEJ 
MARKI 360 DEGREES

DISP360SSB:  Stojak mieści 90 butelek 
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SINGLE WALL  
STAINLESS BOTTLE

KOD OPIS CENA

360SSB/550 + Kolory 550 ml SS Single Wall 39,90 zł

360SSB/750 + Kolory 750 ml SS Single Wall 49,90 zł

360SSB/1000 + Kolory 1L SS Single Wall 59,90 zł

Butelka ze stali nierdzewnej Single 
Wall Stainless Bottle jest doskonałą 
alternatywą dla plastiku i aluminium. 
Materiał z którego wykonano butelki jest 
nietoksyczny i nie przepuszczalny. Butelki 
są trwałe i wielokrotnego użytku. Idealne do 
codziennego używania w podróży, w terenie 
i przy uprawianiu sportu. Dostępne w trzech 
rozmiarach i dużej ilości kolorów.

• Stal nierdzewna 18/8 
• Wolne od BPA, dopuszczone do kontaktu  

z żywnością 
• Szczelne zamknięcie
• Niska waga
• Brak powłoki wewnętrznej, bezzapachowa 
• Szeroka szyjka aby łatwiej było się napić  

lub wrzucić lód do środka
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Brak materiałów wewnętrznych,  
bez smaku i zapachu. Wolne od BPA

Wykonana w 100% z wysokiej jakości 
stali, bezpieczna i wytrzymała

Higieniczna – elektrolitycznie 
polerowane wnętrze jest łatwe w myciu 
i nie pozwala na rozwój bakterii

Podwójne ścianki zapobiegają 
kondensacji, utracie ciepła gorących 
napojów i ogrzewaniu się zimnych 
płynów

W 100% zdolna 
do recyklingu

Przystosowana 
do kontaktu  
z żywnością

Można czyścić 
bez użycia silnych 
detergentów

Lekka i szczelna

PRZEKRÓJ 
IZOLOWANEJ BUTELKI 
ZE STALI NIERDZEWNEJ 
MARKI 360 DEGREES

Izolowana próżniowo: próżnia działa 
jak bariera dla ciepła. Warunki 
zewnętrzne nie wpływają na 
temperaturę płynów w środku.
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VACUUM INSULATED STAINLESS  
NARROW MOUTH BOTTLE

KOD OPIS CENA

360BOTNRW/750 + Kolory Vacuum Insulated Stainless Narrow Mouth Bottle 750mL 89,90 zł

Smukła izolowana butelka pozwala cieszyć się gorącymi lub zimnymi 
napojami nawet na najbardziej szalonych wyprawach, z plecakiem czy  
na rowerze w górach. Specjalna konstrukcja pasuje do większości 
uchwytów w rowerach, a konstrukcja ze stali nierdzewnej nie podda się  
w żadnych warunkach.

• Podwójnie ścianki i próżnia 
pomiędzy nimi utrzymuje zimno 
przez 48 godzin i ciepło przez 12.

• Szczelne i izolowane zamknięcie

• Korpus ze stali nierzdzewnej 
odporny na wgniecenia i 
uszkodzenia

• Wolne od BPA i dopuszczone do 
kontaktu z żywnością 

• Łatwe w myciu i higieniczne 
wnętrze polerowane 
elektrolitycznie nie pozwala na 
rozwój bakterii.  

• Unikalny kształt: pasuje do 
większości uchwytów w rowerach 

• Wytrzymała stal wygodna  
w noszeniu w ręce lub przypięciu 
do plecaka

• Warstwa zewnętrzna malowana 
proszkowo, dla lepszego uchwytu

• Butelka przeznaczona do 
ręcznego mycia, aby starczyła  
na dłużej

• Rozmiar: 750 ml
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1000ml 750ml 550ml

VACUUM INSULATED STAINLESS  
WIDE MOUTH BOTTLE WITH SIP CAP

KOD OPIS CENA
360SSWINSIP/550 + Kolory 360 DEGREES INSULATED SIP 550ML 89,90 zł

360SSWINSIP/750 + Kolory 360 DEGREES INSULATED SIP 750ML 99,90 zł

360SSWINSIP/1000  + Kolory 360 DEGREES INSULATED SIP 1L 109,90 zł

Izolowana butelka dwufunkcyjna, z szerokim otworem aby napić się więcej 
i sprytnym magnetycznym zamknięciem dla łatwiejszego nawadniania. 
Dostępne w rozmiarach 550 ml, 750 ml i 1 litra butelki to doskonale skrojone 
produkty do całodziennego nawadniania, od zajęć jogi po pracę zawodową, 
cały dzień w szkole, pobyt na festiwalu lub wyprawę w nieznane.

• Podwójnie ścianki i próżnia 
pomiędzy nimi utrzymuje zimno 
przez 48 godzin i ciepło przez 8

• Korpus ze stali nierzdzewnej  
18/8 odporny na wgniecenia  
i uszkodzenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Łatwe w myciu i higieniczne 
wnętrze polerowane 
elektrolitycznie nie pozwala na 
rozwój bakterii.  

• Wolne od BPA i dopuszczone do 
kontaktu z żywnością 

• Innowacyjne magnetyczne 
zamknięcie

• Łatwo dostępny 25mm ustnik
• Wytrzymała stal wygodna  

w noszeniu w ręce lub przypięciu 
do plecaka

• Warstwa zewnętrzna malowana 
proszkowo, dla lepszego uchwytu  
i wytrzymałości
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VACUUM INSULATED 
STAINLESS TRAVEL MUG

KOD OPIS CENA

360BOTTVL/REG + Kolory Vacuum Insulated Stainless Travel Mug Regular 59,90 zł

360BOTTVL/LG + Kolory Vacuum Insulated Stainless Travel Mug Large 69,90 zł

Delektuj się w podróży kawą przygotowaną na zimno lub 
tradycyjnie, na gorąco z produktem marki 360 Degrees: Vacuum 
Insulated Stainless Travel Mug. Ten nieodłączny towarzysz 
podróży ma unikalny, smukły kształt, pasujący do większości 
uchwytów w samochodach. Idealny do wypraw na czterech 
kołach.

• Podwójne ścianki i izolacja 
próżniowa utrzymują napoje 
gorące lub zimne na dłużej

• Dopuszczone do mycia w 
zmywarce

• Stal niedzewna 18/8 odporna 
na wgniecenia i uszkodzenia

• Wolne od BPA, dopuszczone 
do kontaktu z żywnością

• Łatwe w czyszczeniu 
i higieniczne wnętrze, 
polerowane elektrolitycznie 
aby nie pozwolić na rozwój 
bakterii

• Unikalny kształt, pasujący 
do większości uchwytów 
samochodowych

• Malowane proszkowo aby 
zapewnić jeszcze lepszy 
chwyt i wytrzymałość

• Dostępne w rozmiarach 
Regular (12oz) i Large (16oz)
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Utrzymuje niską 
temperaturę 
napojów

Mieści butelkę  
375 ml lub puszkę 

Wykonane ze stali 
nierdzewnej 18/8

SS VACUUM INSULATED BEER COZY

KOD OPIS CENA
360BEERCOZY 375ml Vacuum Insulated Beer Cozy 69,90 zł

The Stainless Steel Vacuum Insulated Beer Cozy utrzymuje 
temperaturę butelki i chroni ją. Termos na zimne napoje  
z podwójnymi ściankami i izolacją próżniową chroni  
również przed ciepłem z rąk.

• Konstrukcja ze stali nierdzewnej chroni butelkę
• Izolacja próżniowa utrzymuje temperaturę piwa/wody
• Chroni dłonie przed zimnem butelki
• Unikalna konstrukcja zewnętrzna zapobiega  

kondensacji i wyślizgiwaniu się z rąk

Wyjmij zamknięcie i włóż butelkę lub puszkę. 
Załóż uszczelkę aby zabezpieczyć swój napój.

SS VACUUM INSULATED GROWLER

KOD OPIS CENA
360GOWLER/1800 1800ml Vacuum Insulated Growler 159,90 zł

Butelka na napoje, 1800ml Vacuum Insulated Growler utrzymuje 
napoje w niskiej temperaturze na dłużej i działa również jako 
termos na gorącą zupę dla większej grupy osób. Za wysokie 
parametry produktu odpowiada konstrukcja z podwójnych 
ścianek ze stali nierdzewnej 18/8, pomiędzy którymi jest 
próżnia. VACUUM INSULATED GROWLER od 360 Degrees 
zachowuje pierwotną temperaturę napojów przez wiele godzin.

• Podwójne ścianki  
i izolacja próżniowa

• Utrzymuje napoje zimne  
i świeże

• Stal nierdzewna 18/8 
 
 

• Wolne od BPA  
i dopuszczone  
do kontaktu z żywnością

• Szczelne zamknięciem
• Uchwyt TPU dla łatwiejszego 

przenoszenia lub 
przytroczenia do plecaka
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LOOP CAP
KOD OPIS CENA
360LOOPCAP SS Bottle Loop Cap 9,90 zł

Szczelny LOOP CAP pasuje do 
wszystkich butelek Single Wall 
Stainless Steel and Narrow Mouth 
Vacuum Insulated bottles. Pętla na 
 

zakrętce ułatwia przenoszenie lub 
przymocowanie butelki.
• Szczelna
• Zastępuje zagubione zakrętki
• Pasuje do wszystkich Single Wall 

Stainless Steel and Narrow Mouth 
Vacuum Insulated bottles od 
marki 360 Degrees

FLIP CAP
KOD OPIS CENA

360SSKFC SS Bottle Flip Cap 12,90 zł

Flip Cap pasuje do Single Wall 
Stainless Steel and Narrow Mouth 
Vacuum Insulated bottles od marki 
360 Degrees. 

• Zintegrowany z uchwytem, dla 
łatwiejszego przenoszenia

• Wbudowany wentyl pozwala na 
wyrównać ciśnienie

• Pasuje do Single Wall Stainless 
Steel and Narrow Mouth Vacuum 
Insulated bottles od marki 360 
Degrees.

SPORTS CAP

KOD OPIS CENA
360SSBSC2015 SS Bottle Sports Cap 9,90 zł

Sportowy ustnik wyprodukowano 
z Wolnego od BPA polipropylenu. 
Idealny na wspinaczkę, jazdę na 
rowerze czy prowadząc pojazd. 

• Zintegrowany z uchwytem, dla 
łatwiejszego przenoszenia

• Wbudowany wentyl pozwala na 
wyrównać ciśnienie

• Pasuje do Single Wall Stainless 
Steel and Narrow Mouth Vacuum 
Insulated bottles od marki 360 
Degrees.

FLEXIBLE DRINK BOTTLES

KOD OPIS CENA

360FB/750 + Kolory Flexi Btl 750ml 19,90 zł

• Łatwe do spakowania, oszczędność 
miejsca

• Można je mrozić lub używać do 
przenoszenia lodu

• Karabińczyk w zestawie dla 
łatwiejszego przymocowania

• Wyjątkowo lekkie
• Napełniona: stoi
• Łatwo o duży łyk

BTBL
GKGN
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FURNO STOVE 
KOD OPIS CENA
360FURNOSTOVE Furno Stove 109,90 zł

360IGNITERFURNO 360 Furno Stove with Igniter 129,90 zł

Ultralekki i kompatkowy palnik Furno Stove to doskonały 
kempingowy sprzęt do podgrzania posiłku lub zagotowania 
wody. Wykonany ze stali nierdzewnej i aluminium jest 
wytrzymały, a na trzech ramionach postawisz naczynie z litrem 
wody którą zagotujesz w nieco ponad 3 minuty.

• Ultralekki palnik do gotowania
• Konstrukcja ze stali nierdzewnej
• Trzy ramiona podtrzymujące garnek
• Źródło ciepla
• Gotuje 1 litr wody w 3 minuty i 20 sekund
• Wysoka wydajność energetyczna 11,900 BTU
• 99 g (bez zapalnika)
• 124 g (z zapalnikiem)

FURNO STOVE AND POT SET 
KOD OPIS CENA
360FURNOSET Furno Stove & Pot Set 229,90 zł

Pełny zestaw do gotowania. Ultralekki palnik z pasujacym do 
niego anodowanym garnkiem. Wszystko to razem waży poniżej 
360 gram. Palnik, zmywak i kanister mieszczą się w garnku  
w trakcie transportu.

Zawiera:
• Zestaw Furno Stove
• 350ml i 850 ml anodowane garnki ze składanymi uchwytami 

wykonanymi z nieprzewodzącego ciepła materiału
• Zmywak do mycia garnków
• Kanister
• Waga zestawu to 358 g.

360 Furno Stove  
z zapalnikiem
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FURNO POT SET 

KOD OPIS CENA
360FURNOPOTS Furno Pot Set 119,90 zł

Idealny dla podróżujących w pojedynkę lub we dwoje, 
podręczny zestaw Furno Pot Set zawiera dwa anodowane 
aluminiowe garnki ze składanymi rączkami, które są 
wykonane z nieprzewodzącego ciepła materiału.

• Anodowane aluminiowe garnkiem
• Składane, nieprzewodzące ciepła uchwyty
• Palnik Furno Stove i kanister mieszczą się wewnątrz 

(dostępne osobno)

Includes: 
• Duży garnek 850 ml
• Mały garnek 350 ml
• Zmywak i materiałowy  

pokrowiec
• Waga 214 g

FURNO LARGE COOK SET
KOD OPIS CENA
360FURNOCOOK Furno Large Cook Set 249,90 zł

Pięcioelementowy zestaw FURNO COOK SET z patelnią idealny 
na kemping. Garnki wykonane z lekkiego i wytrzymałego 
anodowanego aluminium.
Oksydowane i anodowane aluminium jest odporne na rdzę 
i brud, a także ułatwia mycie. Składanie naczyń „jedno do 
drugiego” ułatwia transport, a wysoki transfer ciepła przyspiesza 
gotowanie.

Zawiera: 
• 1,7 l garnek z pokrywką – 168 g
• 2.8 l garnek z pokrywką – 250 g
• 1 l patelnia – 126 g
• zmywak – 12 g
• pokrowiec do przenoszenia 30 g
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360 FURNO LARGE POT SET WITH KETTLE 

KOD OPIS CENA
360FURNOLRGPOTS Furno Large Pot Set with Kettle 279,90 zł

Pięcioelementowy Furno Large Pot Set with Kettle do 
kompaktowy i lekki zestaw do gotowania na kempingu z 
wytrzymałego anodowanego aluminium. Oksydowane  
i anodowane aluminium jest odporne na rdzę, uszkodzenia  
i jest łatwe w utrzymaniu czystości. Składanie naczyń  
„jedno w drugie” ułatwia przenoszenie i oszczędza miejsce  
w bagażu. Dobre przewodzenie ciepła pozwala gotować  
szybko i efektywnie, bez przypalania.

Zawiera:
• 1,7 l garnek z pokrywką – 168 g
• 2.8 l garnek z pokrywką – 250 g
• 1 l czajnik – 170 g
• uchwyt na garnek – 44 g
• szmatka do mycia – 12 g
• pokrowiec do przenoszenia 30g

360 FURNO X-LARGE POT SET

KOD OPIS CENA
360FURNOXLRGPOTS Furno X-Large Pot Set 319,90 zł

Idealny do gotowania dla większej grupy na wycieczce czy 
pikniku niedaleko domu. Czteroczęściowy zestaw Furno 
X-Large Pot Set zawiera dwa dużej pojemności garnki z 
pokrywkami. Wykonany z lekkiego i anodowanego aluminium 
garnki pozwalają na szybkie podgrzanie potraw. Anodowanie 
poprawia odporność na korozję i ułatwia mycie. Wszystkie 
elementy mieszczą się w 4,7 litrowym garnku. Większy 
(4,7 l) garnek wyposażony jest w składane, odporne na 
przewodzenie ciepła uchwyty.
 
Zawiera:
• 3,6 l garnek z pokrywką –  327 g
• 4,7 l garnek z pokrywką – 440 g
• uchwyt na garnek – 44 g
• szmatka do mycia – 12 g
• pokrowiec do przenoszenia 30g
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360 FURNO 22CM FRY PAN 

KOD OPIS CENA
360FURNOFRYPAN Furno 22cm Fry Pan 109,90 zł

Lekka i wytrzymała Patelnia Furno Fry Pan wykonana jest  
z anodowanego aluminum doskonale się nagrzewa i jest 
idealna do szybkiego smażenia potraw czy naleśników. 
Anodowane aluminium jest łatwe do umycia.  
Patelnia pasuje do zestawu Furno X-Large Pot Set.

• Anodowane aluminium
• Lekka i wytrzymała
• Pasuje do zestawu Furno X-Large Pot Set
• Uchwyt i szmatka do mycia w zestawie
• Duża (22 cm ) średnia zapewnia 1 l pojemności
• Waga: 126 g

360 FURNO 1L KETTLE 

KOD OPIS CENA
360FURNOKETTLE Furno 1L Kettle 89,90 zł

Mały na zewnątrz, pojemny w środku, 1 litrowy czajnik Furno 
Kettle jest niezastąpiony kiedy masz ochotę na coś gorącego 
do picia. Wykonany z lekkiego i wytrzymałego anodowanego 
aluminium szybko się nagrzewa, a składane iodporne na 
temperaturę uchwyty zapewniają bezpieczne użytkowanie. 
Pasuje do zestawu Furno Large Pot Set. Anodowanie 
aluminium ma na celu wzmocnienie jego odporności na 
uszkodzenia i ułatwia mycie.

• 1 litr / 4 kubki pojemności
• Anodowane aluminium 
• Lekki i wytrzymały
• Składane, nienagrzewające się uchwyty
• Mieści się w zestawie Furno Large Pot Set



KU
CH

NI
A

16

GROUP DINNER SET 
KOD OPIS CENA
360GROUPDSETBLU 24 piece Group Dinner Set 49,90 zł

Klasyczny zestaw z poliproylentu:  
4 głębokie talerze, 4 duże miski,  
4 kubki 550ml, 4 noże, 4 widelce, 4 łyżki 
i wygodny pokrowiec do przenoszenia.

• Trwałe i wytrzymałe
• Duże talerze
• Lekki zestaw złożony z 24 elementów
• Pokrowiec w zestawie
• Można myć w zmywarce i używać  

w mikrofalówce

CAMP DINNER SET 
KOD OPIS CENA
360DSETBLU 6 piece Camp Dinner Set 49,90 zł

Klasyczny zestaw obiadowy  
z polipropylenu: Głeboki talerz, duża 
miska, kubek 550 ml, nóż, widelec, 
łyżka i wygodny pokrowiec do 
przenoszenia.

• Mocny i wytrzymały
• Duży talerz
• Lekki, sześcioelementowy zestaw
• Worek do przenoszenia
• Można myć w zmywarce i używać  

w mikrofalówce

CAMP TABLEWARE 
KOD OPIS CENA
360CAMPBOWL Camp Bowl 9,90 zł

360CAMPPLATE Camp Plate 12,90 zł

360CAMPMUG Camp Mug 9,90 zł

Lekkie, wykonane z polipropylenu 
naczynia doskonałe na kemping, grilla, 
piknik, w podróży, a nawet w domu.

• Higieniczna, gładka powierzchnia 
ułatwiająca mycie

• Lekkie i kompaktowe, łatwe  
w przechowywaniu i przenoszeniu

• Trwałe, wygodne zarówno w terenie  
jak i w codziennym użytkowaniu

• Głęboka miska w zestawie

• Duży talerz

• Kubek o pojemności 550 ml

• Można myć w zmywarce i używać  
w mikrofalówce
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Green(LGN)

Blue(BLU)COMPACT MICROFIBRE TOWEL 

KOD ROZMIAR WYMIARY WAGA CENA
360COMPACTT/S Small 40 x 60cm 46g 29,90 zł

360COMPACTT/M Medium 45 x 80cm 73g 39,90 zł

360COMPACTT/L Large 50 x 100cm 99g 54,90 zł

360COMPACTT/XL X-Large 60 x 120cm 145g 64,90 zł

Kompaktowy, lekki  
i doskonale pochłaniający 
wilgoć ręcznik Compact 
Microfibre Towel to 
podstawa każdej wyprawy 
plecakowej.

• Wysoce chłonna mikrofibra
• 80% poliester 20% Nylon
• Przyjemny w dotyku
• Zamszowe wykończenie
• Szybkoschnący
• Można prać w pralce

MICROFIBRE TOWEL 

KOD ROZMIAR WYMIARY WAGA CENA
360MFT/M Medium 45 x 80cm 120g 29,90 zł

360MFT/L Large 50 x 100cm 160g 35,90 zł

Kompaktowy, 
szybkoschnący i bardzo 
chłonny ręcznik  
z mikrofibry Microfibre 
Towel od 360 Degrees jest 
idealny do zastosowań 
outdoorowych, sportu  
i podróży.

• Wysoce chłonna mikrofibra
• 80% poliester 20% Nylon
• Przyjemny w dotyku
• Szybkoschnący
• Można prać w pralce
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Blue (BLU)

Lime Green (LGN)

Black (BLK)

EMERGENCY BLANKET 

KOD OPIS CENA
360EMBL Emergency Blanket 16,90 zł

KOC RATUNKOWY EMERGENCY 
BLANKET od 360 Degrees to podstawa 
każdej outddorowej apteczki. Użyj jej 
aby zredukować utratę ciepła na skutek 
wychłodzenia, chroni przed deszczem 
i utratą wody. Może być również użyta 
jako podłoże lub ratunkowe schronienie.

• Lekki i kompaktowy
• Wodoodporny i wiatroodporny
• Utrzymuje ciepło, nawet do 90%
• Chroni przed słońcem
• Wymiary: 130 x 210 cm
• Waga 50g

DRY BAG 
KOD OPIS WYMIAR WAGA CENA
360DB/4 4 Litres 15 x 33cm 34g 34,90 zł

360DB/8 8 Litres 17 x 46cm 44g 39,90 zł

360DB/13 13 Litres 22 x 53cm 59g 44,90 zł

360DB/20 20 Litres 25 x 61cm 72g 54,90 zł

Idealny na podróż, wspinaczkę czy 
kemping, worek Dry Bag od marki 
360 Degrees chroni rzeczy przed 
zmoczeniem. Jednocześnie jest lekki  
i wytrzymały.

• Uszyty z wysokiej jakości materiału 
70D ripstop

• Wodoodporne rolowane zamknięcie
• Łatwy w przechowywaniu
• Wzmocnione szwy we wszystkich 

newralgicznych miejscach
• Dostępny w 4 rozmiarach i 3 kolorach
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HEAD NET

KOD OPIS CENA
360MOS/H One Size 16,90 zł

Idealna do podróżowania i codziennych 
aktywności moskietiera Head Net od 
marki 360 Degrees to podstawowa 
ochrona przed insektami, muchami  
i przenoszącymi choroby moskitami. 
Kompaktowa, lekka i przewiewna 
(40 otworów na cm2) zrobiona 
z delikatnego poliestru siatka to 
nieprzepuszczalna dla insektów bariera 
ochronna Twojej głowy i szyi.

• Elastyczna
• Pasuje do kapeluszy
• Pełna ochrona głowy i szyi
• Duży rozmiar i doskonały komfort 

użytkowania

INSECT NET 

KOD ROZMIAR WAGA CENA
360MOS/S Single 184g 59,90 zł

360MOS/D Double 200g 64,90 zł

Trzymaj insekty na 
odległość dzięki 
Insect Net od 360 
Degrees. Przezroczysta, 
heksagonalna siatka 
chroni przed komarami 
i moskitami, muchami 
i innymi gryzącymi 
insektami w czasie snu.

• Lekka
• Kompaktowa
• Heksagonalna siatka
• Uchwyt na środku do 

powieszenia w sypialni.
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Łukasz Hola
Brand Manager

tel. 665 307 020
l.hola@larix.com.pl

Aleksander Lipiński
Przedstawiciel Handlowy
 
tel. 663 800 140 
a.lipinski@larix.com.pl
woj. warmińsko-mazurskie
woj. podlaskie
woj. mazowieckie
woj. łódzkie
woj. świętokrzyskie
woj. lubelskie
woj. podkarpackie
woj. małopolskie

woj. pomorskie
woj. kujawsko-pomorskie
woj. zach. pomorskie
woj. lubuskie
woj. wielkopolskie
woj. dolnośląskie
woj. opolskie
woj. śląskie

Rafał Rotkegel  
Przedstawiciel Handlowy
 
tel. 661 939 206 
r.rotkegel@larix.com.pl

Mateusz Wiktor
Junior Brand Manager

tel. 601 098 030
m.wiktor@larix.com.pl

Wawrzyniec Talik
Manager B2B
 
tel. 609 870 004
b2b@larix.com.pl

CENY PODANE W KATALOGU SĄ SUGEROWANYMI CENAMI DETALICZNYMI I MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE POGLĄDOWY


