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Brakuje Ci już pomysłów na nagrody i upominki dla Twoich podopiecznych?
Potrzebujesz oryginalnego produktu z hasłem lub grafiką akcji czy wydarzenia?
Załoga Pomarańczowej Czwórki czeka w gotowości. Gadżety reklamowe z dowolnym 
nadrukiem, znaczki okolicznościowe, grawerowanie laserowe - To nasza specjalność.
Dlaczego najlepiej wybrać właśnie 4 Żywioły?
Bo działania uruchamiamy od 1 sztuki! Nie musisz zamawiać 10, 15 czy 100 egzem-
plarzy, żeby mieć dobrą cenę za usługę. Jeśli pragniesz wykonać większą ilość... 
bez obaw, na pewno się dogadamy :)

SPIS TREŚCI

WSTĘP
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KOSZULKI
BLUZY

SOFTSHELLE
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Organizujesz zlot lub grę na wielką skalę i pragniesz obdarować uczestników 
okolicznościową koszulką? Super pomysł! Nie ma lepszej pamiątki niż T-shirt z ekstra 
grafiką, którą można nosić na co dzień. 

Charakterystyka
Koszulki sprowadzamy od potężnej firmy odzieżowej, posiadającej różnorodną 
paletę barw oraz gatunki materiału. Gildan Softstyle to super dopasowana, miła 
w dotyku koszulka w kroju damskim i męskim.

Co potrafimy stworzyć?
W naszej Fabryce Produkcji korzystamy z dwóch technologii nadruku:
termotransfer i folia flex.

Co to znaczy?

Termotransfer
to najnowsza technologia zdobienia i znakowania odzieży. Ilość użytych kolorów 
w projekcie nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nadruk wykonywany jest w pełnej 
kolorystyce CMYK. Metoda najbardziej opłacalna przy niskich nakładach, ponieważ 
nie występują koszty specjalnych matryc. Termotransfer jest trwały. Maksymalne 
pole zadruku: 30 x 40 cm. Należy prać ręcznie w temperaturze do 40°C.

Przykłady koszulek wykonanych techniką technotransferu.



Folia flex to folia transferowa o wysokiej jakości technicznej. Cienka, rozciągliwa, 
lekko klejąca. Wycinana za pomocą plotera, a następnie wgrzewana w materiał 
za pomocą ogromnej maszyny. Folia Flex jest nadrukiem estetycznym. Nadaje się 
do większości materiałów o dowolnej kolorystyce. W technice folii flex stosujemy 
tylko 1 kolor nadruku. Należy prać do 60˚C.
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Przykłady odzieży wykonanej techniką folii flex.
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Paleta kolorów koszulek Gildan Softstyle

* ten kolor możemy dla Ciebie sprowadzić

WHITE

COBALT*

IRISH GREEN* KIWI

PURPLE* RED* ANTIQUE
CHERRY RED

ANTIQUE
HELICONIA*

BLACK NAVY ROYAL INDIGO BLUE* ANTIQUE SAPHIRE
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Przykładowe miejsca umieszczenia nadruku

Paleta kolorystyczna folii flex do nadruku

Ile to kosztuje?
Wszystkie projekty koszulek wyceniamy na podstawie wielkości i stopnia skomplikowania 
wzoru. Pamiętaj, im mniejsza i prostsza gra�ka, tym taniej. Jeśli chcesz zamówić więcej 
sztuk, na pewno będzie to dla Ciebie korzystne cenowo. Produkcję naszych koszulek 
rozpoczynamy od 20 zł (brutto) za sztukę.
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BIAŁY

LIMONKOWY

ŻÓŁTY POMARAŃCZOWY

CZERWONY RÓŻOWY NIEBIESKI

SZARY CZARNY

FIOLETOWY ZŁOTY

GRANATOWY



NASZE KOSZULKI

modele
męskie i damskie

dopasowane
kroje

miłe
w dotyku

relatywnie
długie

krótsze
rękawki

ciekawa
kolorystyka



KUBKI

Szukasz uroczego upominku dla członka chorągwi czy zasłużonego instruktora? 
Kubek  nie tylko posłuży wiele lat, ale przede wszystkim będzie przypominał o wspól-
nie spędzonych chwilach.

Charakterystyka
Kubki w naszej ofercie są ceramiczne, powlekane warstwą poliestru o pojemności 
300 ml. Posiadamy kubeczki białe z rożnokolorowymi wnętrzami. Kolor grafiki 
na gadżecie jest dowolny i nieograniczony. 

Modele kubków
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ŻÓŁTYPOMARAŃCZOWYCZERWONYBORDOWY

BIAŁY CZARNY GRANATOWY BŁĘKITNY

ZIELONY CIEMNOZIELONYRÓŻOWY

NIEBIESKI
z łyżeczką*

POMARAŃCZOWY
z łyżeczką*

 LATTE BIAŁY

ZIELONY
z łyżeczką*

*Ten model możemy dla Ciebie sprowadzić



Przykłady realizacji projektów.

Ile to kosztuje?
Wykonanie kubka o białym wnętrzu z własną gra�ką to koszt 12 zł*. Kubeczek 
z kolorowym środkiem kosztuje 15 zł*, z łyżeczką 18 zł * a kubek latte 20 zł* za sztukę. To bardzo 
mało. Pamiętaj, im więcej kubków zamawiasz, tym taniej.
* cena brutto
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PRZYPINKI
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Upominki dla większej liczby osób bywają kłopotliwe, szczególnie gdy Twój budżet 
jest ograniczony. A co powiesz, jeśli zaproponujemy Ci niewielki gadżet zaprojek-
towany przez Ciebie, który kosztuje mniej niż 4 złote? 

Przypinki (inaczej zwane buttonami) to uroczy przedmiot, który możesz przyczepić do 
marynarki, koszuli, plecaka czy torby. Posiadający napis, logo czy grafikę na pewno 
będzie przypominać Twoim kolegom o wspólnie spędzonych chwilach.

 Charakterystyka
Przypinkę możesz wykonać w trzech rozmiarach: małą (25 mm średnicy), średnią 
(32 mm średnicy) oraz dużą (56 mm średnicy). Paleta kolorystyczna grafiki na przyp-
ince jest dowolna i nieograniczona. Pamiętaj, że przypinka jest niewielkim gadżetem, 
dlatego warto umieścić na niej prostą i przejrzystą grafikę, aby była czytelna.

Przykłady realizacji przypinek

Ile to kosztuje?
Przypinki wykonujemy w 3 rozmiarach. Cena przypinek zależy od wielkości zamówienia. 
Pamiętaj, im większe zamówienie, tym taniej. Ceny wyjściowe to: 
25 mm- 3,60 zł*     32 mm- 3,90 zł*    56 mm- 4,20 zł*

* brutto



NOTESY
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Nie chcesz kubka, a chcesz by było praktycznie? To może notes! 

Charakterystyka
Notesy kołowe mają format 9 x 14 cm (zbliżone do A6) i 140 stron. Okładka wykona-
na jest z tektury, a kartki pochodzą z recyklingu. Do notesu dołączony jest długopis 
na gumce, z niebieskim tuszem. Grafika, którą ozdabiamy kajet wykonywana jest 
techniką graweru, co oznacza, że rysunek jest niewielkim, jednokolorowym 
wgłębieniem.

Przykłady realizacji notesów

Ile to kosztuje?
Wykonanie jednego notesu kołowego z własną gra�ką kosztuje 12 zł (brutto). 
Jeśli pragniesz zamówić więcej sztuk, bez obaw, na pewno się dogadamy.



DŁUGOPISY
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Coś równie taniego jak przypinka? Długopis to praktyczny przedmiot, a taki 
na którym jest napis czy logo na pewno stanie się bardziej osobisty i oryginalny.

Charakterystyka
Długopisy są metalowe, przyciskane, z klipem i wykończeniem w kolorze srebrnym 
i niebieskim wkładem. Nadruk nanoszony na gadżet wykonywany jest techniką gra-
weru, co oznacza, że grafika może być tylko jednokolorowa. Pole zadruku ma wymiar 
ok. 50 mm szerokości i 5 mm wysokości. Pamiętaj,  że długopis jest niewielkim gadże-
tem, dlatego warto umieścić na nim prostą i przejrzystą grafikę, aby była czytelna.

Paleta kolorystyczna długopisów

Ile to kosztuje?
Wykonanie 1 długopisu na zamówienie kosztuje 4,50 zł (brutto). Jeśli pragniesz 
obdarować nimi całą drużynę, kolonię czy zlot, bez obaw ich cena na pewno 
spadnie. 

nasze
propozycje

ZIELONY
CIEMNY

GRANATOWY CZARNY



TORBY
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Kolorowe, praktyczne i zawsze modne? Torby bawełniane! Idealne jako pamiątka 
zlotowa, albo upominek dla zastępu lub drużyny.

Charakterystyka

Torby o wymiarach 38 x 42 cm. Uszyte mocno ze 100% bawełny o gramaturze 
140 g/m². Posiadają długie (70 cm) ucha, dzięku czemu są wygodne w noszeniu.

nasza
propozycja

PETROL INDIGO BLUENATURAL BLACK

Ile to kosztuje?
Wykonanie torby wyceniamy na podstawie wzoru. Pamiętaj, im mniejsza i  prostsza gra�ka, 
tym taniej. Jeśli pragniesz zamówić więcej sztuk, będzie to również dla Ciebie korzystne 
cenowo. Produkcję toreb rozpoczynamy od 15 zł (brutto) za sztukę.

TWÓJ

WZÓR

MILITARY GREENMEDAL BRONZEBURGUNDY LIGHT GREEN

nasza
propozycja





PODUSZKI

Ile to kosztuje?
Wykonanie poduszek wyceniamy na podstawie wzoru. Pamiętaj, im mniejsza i prostsza 
gra�ka, tym taniej. Jeśli pragniesz zamówić więcej sztuk, również będzie to dla Ciebie 
korzystne cenowo. Produkcję naszych poduszek rozpoczynamy od 29 zł (brutto) za sztukę.
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Niesamowite, jak bardzo drobne elementy potrafią odmienić wnętrze, nadając mu 
charakteru. Poduszki z własnym nadrukiem to efektowne, szybkie i niedrogie 
urozmaicenie nawet bardzo nudnego pokoju.

Charakterystyka

Wysokogatunkowa, mięciutka, bawełniana poszewka o gramaturze 125 g/m². 
Wymiar poduchy to 40 x 40 cm. Technika zadruku na poszewce zależy od pliku 
przesłanego do naszej fabryki. Nadruki jednokolorowe wykonujemy folią flex, 
a kolorowe techniką DTG.

Paleta kolorystyczna poszewek

Przykładowa realizacja poduszki

CZARNY GRANATOWY BUTELKOWY MUSZTARDOWY

O więcej kolorów pytaj na:
fabryka@4zywioly.pl



SPRAWNOŚCI
PLAKIETKI

Charakterystyka
Plakietki wykonywane są techniką haftu cyfrowego. Mogą mieć one dowolny 
kształt, wielkość oraz kolory. 

Ile to kosztuje?
Plakietki, sprawności i naszywki ze względu na skomplikowaną technologię haftu 
komputerowego, wyceniamy bardzo starannie. Pamiętaj, im prostszy wzór, tym taniej. 
Aby wycenić plakietkę prześlij gra�kę na hafty@4zywioly.pl
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Przykłady realizacji plakietek (zdjęcie powyżej) i sprawności na zamówienie (zdjęcie poniżej)
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Przykłady realizacji plakietek



CHUSTY
PIERŚCIENIE

PAGONY

Marzysz o jednolitym i eleganckim umundurowaniu chorągwii, hufca, szczepu 
bądź drużyny? Wykonaj zatem efektowne ozdoby, które wyróżnią Was z tłumu.

Chusty
Zamawiając chusty, należy podać:
• kolor chusty
• kolor lamówki*
• kolor tasiemki
• odległość tasiemki od brzegu
oraz jej szerokość
• w przypadku chust dwukolorowych 
wskazać, który kolor znajduje się
po stronie krzyża

* kolor lamówki należy wybrać
z palety kolorystycznej chust

Ile to kosztuje?
Zamówienia przyjmowane są od 10 sztuk, przy czym ilość chust dwukolorowych musi być 
parzysta.  Przybliżone ceny chust to: dwukolorowa - 8,50 zł, lamówka - 11 zł, 
skautowa - 17 zł (ceny brutto). Chusty z haftem i nadrukiem wyceniane są indywidualnie. 
Zapytaj na: zamowienia@4zywioly.pl
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Pagony i pierścienie prosimy 
zamawiać przez: 

hafty@4zywioly.pl

Pagony
Zamawiając pagony, należy podać: 
• kolor pagonu     • numer     • kolor numeru     • kolor oznaczenia stopnia     
• kolor obszycia         • ilość sztuk z określonym stopniem

Ile to kosztuje?
Zamówienia przyjmowane są od 12 pierścieni. Cena jednego pierścienia rozpoczyna 
się od 5,00 zł (brutto).
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!

Pierścienie
Zamawiając pierścienie, należy podać:
• kolor podkładu     • kolor obwódki     • logo bądź symbol     • ilość sztuk

Ile to kosztuje?
Zamówienia przyjmowane są od 10 pagonów.
Cena jednej sztuki to 3,50 zł.  



HAFTY
wszelkiego rodzaju

Haft jest techniką, w której ogranicza Cię tylko jedno... Twoja wyobraźnia! Pamiętaj, 
im bardziej pomysłowy gadżet, tym Twoi uczestnicy są bardziej uśmiechnięci. 
Haftować możemy niemal na każdej tkaninie.

Charakterystyka

Kolorowe, proste, bądź z fikuśnym kształtem - takie mogą być hafty. Nici oraz mate-
riały sprowadzamy od potężnych firm tekstylnych. Dzięki temu mamy pewność, 
że są dobrej jakości, a haft długo pozostanie w dobrym stanie :)

Nasze maszyny haftują  pole o maksymalnej wielkości 25 x 25 cm. 
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Ile to kosztuje?
Cena zależy od zamawianego produktu, oraz wielkości i skomplikowania wzoru. Pamiętaj, 
im prostszy wzór, tym taniej. Aby wycenić usługę haftu prześlij pomysł na 
hafty@4zywioly.pl

TWÓJ
HAFT





GRAWER

Przykłady zastosowania graweru

Ile to kosztuje?
Cena usługi zależy od zamawianego gadżetu, jego wielkości i stopnia skomplikowania 
gra�ki. Pamiętaj, im mniej zawiły wzór, tym taniej. Aby wycenić usługę graweru, prześlij 
pomysł na fabryka@4zywioly.pl

To zjawiskowa technika wypalania wzoru na produktach takich jak szkło 
czy drewno. Cudowne rezultaty zawdzięczamy malutkiemu laserowi, który wypala 
nawet bardzo małe elementy. Nie będziesz mógł oderwać od nich oczu!

Charakterystyka

Nasza maszyna graweruje na polu o wielkości max. 30 x 45 cm. Kolor graweru jest 
jednolity. Grawer zrobi oszałamiające wrażenie na wszystkich uczestnikach. 

Na czym?
drewno, szkło, guma, plastik, metal
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STEMPLE
PIECZĄTKI

Ile to kosztuje?
Stemple wykonujemy w 4 rozmiarach: Ø25, Ø35, Ø60 mm oraz 30 x50 mm. Cena stempli zależy 
od zamawianej ilości. Pamiętaj, im większe zamówienie, tym taniej. Ceny wyjściowe to: 
Ø25 mm - 14 zł, 30 x 50 mm - 16 zł; Ø35 mm -18 zł; Ø60 mm - 20 zł (wszystkie ceny brutto). 
Cenę pieczątek można sprawdzić na www.skladnica.4zywioly.pl w zakładce Fabryka gadżetów.
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O tym, że stempel zawsze świetnie wygląda, nie trzeba nikogo przekonywać.
Personalizowane, unikatowe i dostosowane do Twoich potrzeb. Świetnie sprawdzają 
się jako ozdoba listów, kopert czy dokumentów.

Charakterystyka

Najbardziej urodziwym elementem stempla jest jego drewniany gryf o naturalnym 
kolorze. Grafika, którą nakładamy na gumę, wykonywana jest za pomocą graweru. 
Pieczątki wykonujemy na materiałach firmy Trodat.



JAK ZAMÓWIĆ
GADŻETY?

TO PROSTE!

1. Zamów produkt
Zadzwoń lub napisz i wypytaj nas o kolory, rozmiary, ilość sztuk na magazynie, 
możliwość sprowadzenia innego koloru/kroju, czas realizacji, formę płatności itp.

2. Wyślij swój wzór
Zanim ustalimy cenę, musimy sprawdzić jaką techniką wykonamy Twój gadżet. 
Wyślij nam grafikę na fabryka@4zywioly.pl 

*Jeśli nie posiadasz grafiki lub masz trudności z jej wykonaniem - nic nie szkodzi, 
pomożemy Ci! Oczywiście wiąże się to z dodatkowymi opłatami, które zostaną skon-
sultowane z Tobą w rozmowie telefonicznej czy mailowej. 

3. Realizacja zamówienia
My pracujemy pełną parą, a Ty przebierasz niecierpliwie nogami :)

4. Ciesz się efektem
Wysyłamy paczkę pod wskazany adres lub osobiście odbierasz produkt w sklepie 
stacjonarnym w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6. 

Jeśli uważasz, że dobrze wykonaliśmy swoją pracę, poleć nas swoim 
hufcowym, drużynowym i znajomym ;)

     Standardowa realizacja zamówienia trwa 5 (dla haftu 10) dni roboczych.
     W wyjątkowych sytuacjach jesteśmy w stanie przyspieszyć ten proces :)

ZAMÓW
PRODUKT

WYŚLIJ
SWÓJ WZÓR

REALIZACJA
ZAMÓWIENIA

CIESZ SIĘ
EFEKTEM!

!
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KONTAKT
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SKLEP STACJONARNY

ul. Marii Konopnickiej 6

00 - 491 Warszawa
(22) 339 07 18

Godziny otwarcia
Pon - Pt 10-19, Sob 10 -14

SKLEP INTERNETOWY

skladnica.4zywioly.pl

????
MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ!

FABRYKA GADŻETÓW

fabryka@4zywioly.pl
504 - 485 -138

HAFTY, PLAKIETKI

hafty@4zywioly.pl
509 - 097 - 436



www.perkoz.zhp.pl

tel. 89 519 22 21, kom. 500 114 078, perkoz@zhp.pl



ŁATWY SPOSÓB NA

UMUNDUROWANIE DRUŻYNY!

POMÓŻ RODZICOM ZROBIĆ ZAKUPY.




