










































/Wariacja na temat trójkątnych przyborników na 
biurko. Zaskakujący przybornik w nowej formie.

Rozbudowany o kolejne funkcje New Triangle to 
zestaw na biurko łączący stojak na długopisy, 
podajnik na kartki z indywidualnym nadrukiem i 
neonowe znaczniki oraz piankę na smartphone i 
pamięć USB. New Triangle to funkcjonalne 
połączenie reklamy i innowacyjności, dzięki 
któremu nikt nie przejdzie obojętnie obok prezen-
towanych na nim treści. 

A variation on the triangular desk sets. Surpris-
ing desk set in a new form.

Expanded with further functions New Triangle 
combines a stand for pens, a set of paper sheets 
with individual printing, neon indexes, a place for 
smartphone and a cut-out for USB stick in foam. 
New Triangle is a functional combination of 
advertisement and innovation. No one will pass 
indifferently next to presented content.

















Velcro closures
/rzepy zamykające





/Aromatyczny odświeżacz powietrza to niebanal-
na propozycja, która swoim przyjemnym 
zapachem przypomina o reklamowanej marce. 
Szklany flakonik z możliwością naniesienia logo 
oraz kolorowymi filcami w indywidualnym 
kształcie jest elegancką ozdobą każdego wnętrza. 
Umieszczone w naczyniu patyczki sprawiają, że 
pomieszczenie wypełnia się esencjonalnym 
aromatem, dzięki czemu świeżość i pozytywny 
nastrój kojarzony będzie z promowanymi produ- 
ktami.

Aromatic air freshener - a remarkable proposal, 
which with its pleasant smell reminds of the 
advertised brand. A glass phial with a logo 
application possibility and colorful felts in 
custom shape is an elegant interior decoration. 
Sticks placed in a vessel make room fill with an 
essential aroma, which associates the promoted 
products with fresh and positive mood.

60 x 60 x 200mm 1

50ml

Dostępne zapachy :
zielona herbata
zielona herbata z orchideą
mandarynka z bazylią
zielone jabłuszko z malinami
winnice Toskanii
tropikalna orchidea

Available scents :
green tea
green tea with orchid
mandarin with basil
green apple with raspberries
Tuscan vineyards
tropical orchid
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