Skrobaczka do szyb
Skrobaczka do szyb z trzema końcówkami - płaską, ząbkowaną oraz gumową.
Wykonana z tworzywa nietransparentnego.

Mała latarka
Uniwersalna, aluminiowa latarka, pełniąca jednocześnie funkcję otwieracza do butelek.

Koc termiczny. Kolor srebrno / złoty
Ochrona przed wyziębieniem - strona w kolorze srebrnym, powinna znajdować się
od strony ciała, umożliwia to reflektowanie ciepła i zmniejsza ryzyko wychłodzenia.
Ochrona przed przegrzaniem - strona w kolorze złotym powinna znajdować się
od strony ciała, reflektowanie promieni słonecznych, nie pozwala na przegrzewanie
ciała.

Chusta odblaskowa i opaska na rękę
Odblaskowa chusta dla dzieci oraz opaska odblaskowa samozaciskowa.

Poduszka podróżna
Dmuchana poduszka podróżna idealna na dalekie podróże.

Czapka
Sportowa czapka z daszkiem i regulacją na rzep.

Kamizelka
Odblaskowa kamizelka w kolorze seledynowym lub pomarańczowym, wykonana z
materiału fluorescencyjnego.

Apteczka samochodowa
Apteczka samochodowa wyposażona w :
Opatrunek indywidualny G 1 szt.
Opatrunek indywidualny M 2 szt.
Opatrunek indywidualny K 1 szt.
Zestaw plastrów (14 szt.) 1 opak.
Przylepiec 5m x 2,5 cm 1 szt.
Opaska elastyczna 6 cm 2 szt.
Opaska elastyczna 8 cm 3 szt.
Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm 1 szt.
Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm 1 szt.
Kompres 10 x 10 a 2 3 szt.
Chusta trójkątna 2 szt.

Nożyce 14,5 cm 1 szt.
Rękawice winylowe 4 szt.
Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt.
Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt.
Chusteczka 2 szt.
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
wraz z wykazem telefonów alarmowych 1
szt.

Konewka do oleju
Pojemnik z podziałką do odmierzania oleju i innych substancji, pojemność 5L.
Konewka posiada elastyczną końcówkę wylewową oraz pokrywkę zamykającą.

Koszulka

Bawełniana koszulka firmowa typu T-shirt. Dostępne rozmiary L i XL

Kubek termiczny
Kubek termiczny 320 ml, posiadający podwójne ścianki ze stali nierdzewnej
z próżnią między ściankami, dzięki czemu zachowuje funkcje termosu i długo utrzymuje temperaturę nie oddając jej na zewnątrz. Kubek wyposażony jest w plastikową
pokrywę oraz szczelne zamknięcie z funkcją push open /close. Może być obsługiwany jedną ręką.

Pompka do oleju
Ręczna pompa o pojemności 0,5l służy do wysysania i do wytłaczania oleju.
Olejarka jest nierdzewna, pokryta chromem.

Softshell
Praktyczna kurtka wykonana z oddychającego materiału, chroniącego przed
wiatrem. Dostępne rozmiary L oraz XL.

Komplet ręczników
Komplet miękkich ręczników o średniej grubości. W zestawie znajduje się duży
ręcznik o rozmiarze 140x70 cm oraz średni ręcznik o rozmiarze 100x50 cm.

Parasolka
Mały parasol automatyczny firmy Wittchen z paskiem umożliwiającym wygodne
przenoszenie parasolki na nadgarstku. Stabilny stelaż z włókna szklanego oraz czasza
wykonana z trwałego, nieprzemakalnego materiału, gwarantują jego niezawodność.
Funkcja automatycznego otwierania i zamykania zdecydowanie ułatwi jego sprawną
obsługę.

Nóż ratowniczy
Nóż ratowniczy wyposażony w ostrze główne, zbijak do szyb oraz przecinak
do pasów i linek. Okładziny wykonane z aluminium.

Latarka
Poręczna, kompaktowa i niezawodna latarka, niemieckiej marki Brennesstuhl.
Wyposażona w oryginalne diody LED SMD, dające natężenie światła 300 lumenów.
Czas świecenia 10 godzin dla LED w głowicy, 3 godziny dla LED z przodu lampy - dających najmocniejsze światło. Gumowany uchwyt gwarantuje wygodny uchwyt.
Latarka jest ładowalna z sieci lub gniazda zapalniczki za pomocą kabla USB. Posiada
wbudowany akumulator Li-Ion 3,7 V 2,2Ah z kontrolką ładowania oraz zabezpieczeniem
przed przeciążeniem i całkowitym rozładowaniem. Latarka posiada zginaną stopkę w
zakresie do +/200° z wbudowanym magnesem podklejonym gumą oraz dwa obrotowe
(w zakresie 360°) składane haczyki.

Zestaw Bosch
68-częściowy zestaw wierteł Bosch V-line z wkrętakiem. Kompaktowy zestaw wierteł i
końcówek wkręcających do wiercenia i mocowania w drewnie, kamieniu i metalu. Dodatkowo w zestawie: nóż kieszonkowy i rozsuwany pręt magnetyczny do wygodnego
wyjmowania wkrętów, gwoździ oraz innych elementów magnetycznych.

Scyzoryk wielofunkcyjny
Scyzoryk wielofunkcyjny z rozbudowanym zestawem narzędzi, należący do grupy
szwajcarskich noży oficerskich. Symbol jakości, funkcjonalności i niezawodności.

Wiertarko-wkrętarka
Zasilana na akumulator wiertarko-wkrętarka, przeznaczona do powierzchni z drewna,
plastiku i metalu. Posiada wbudowane oświetlenie LED powierzchni roboczej oraz
hamulec elektryczny. Gumowany uchwyt poprawia komfort użytkowania.
Dane techniczne
Akumulator: 12 V, Ni-Cd, 1,2 Ah
Ilość obrotów bez obciążenia: 0 - 600 /min.
średnica głowicy mocującej do 10 mm
maks. moment obrotowy 13 Nm
Ilość stopni momentu obrotowego 20 + 1
czas ładowania akumulatora 3 - 5 godz.
masa 1,6 kg

Głośnik JBL
W pełni funkcjonalny, świetnie brzmiący głośnik przenośny. Strumień audio przesyłany
jest ze smartfonów lub tabletów za pośrednictwem Bluetooth, lub za pomocą wbudowanego wejścia audio. Głośnik jest też zasilany akumulatorem pozwalającym na 5
godzin działania. Wyposażony w zestaw głośnomówiący z redukcją szumów.

Torebka Wittchen
Duża torebka damska z usztywnionym spodem. Prosty fason sprawdzi się idealnie na co
dzień i będzie stanowić modne wykończenie kobiecego ubioru. Torebka jest zamykana
na suwak, posiada otwartą kieszeń na drobiazgi oraz miejsce na telefon komórkowy.
Możliwość regulacji długości rączek.

Lodówka turystyczna
Produkt idealny zarówno na gorące letnie dni, jak też zimowe wypady. Pozwala ona,
w zależności od warunków zewnętrznych, schłodzić żywność nawet do 10°C lub
podgrzać ją do +65°C. Idealne urządzenie do chłodzenia żywności w czasie letniego
pikniku, jak też przechowywania gorących napojów podczas zimy.

Klocki LEGO lub LEGO DUPLO
Klocki LEGO DUPLO dla młodszych dzieci lub klocki LEGO dla dzieci starszych.
Do wyboru zestaw dla dziewczynek lub dla chłopców.

Odzież robocza - w zestawie spodnie oraz bluza ochronna.
Spodnie ogrodniczki posiadające 11kieszeni w tym 7 zapinanych na rzep, kieszeń
na telefon komórkowy, potrójne szwy, oczko na klucze, szlufkę na młotek. Spodnie
mogą być regulowane w pasie za pomocą guzików i gumki, wykonane z materiału
odpornego na przetarcia.
Bluza ochronna posiada 7 kieszeni w tym 4 zapinane na rzep, kieszeń na telefon
komórkowy, zamek błyskawiczny. Rękawy zakończone ściągaczem, bluzę można
regulować za pomocą guzików. Dostępne rozmiary: L i XL

Prezent Marzeń
Prezent Marzeń to nagroda o równowartości 1000 zł. Każdy uczestnik programu po
zgromadzeniu 150 000 punktów, może sam zdecydować co pragnie otrzymać.
Na zasadach zgodnych z regulaminem.

