


Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprezentować nową edycję kata-

logu poświęconego upominkom reklamowym.

Nasza firma jest największym producentem i dystry-

butorem artykułów szkolnych na polskim rynku. Działamy 

nieprzerwanie od 127 lat, kultywując bogatą tradycję prusz-

kowskiej fabryki. Chcąc sprostać oczekiwaniom Klientów, 

sukcesywnie rozszerzamy ofertę, zawsze gwarantując naj-

wyższą jakość wyrobów. Nasze produkty wyróżnia bogate  

i wyszukane wzornictwo, najmodniejsze fasony i najbardziej 

aktualne motywy licencyjne.

Filarem oferty są dwie rodzime marki:

Bambino to już nie tylko kredki, ale rozszerzając linie 

produktów dostępnych pod tą marką pamiętamy o prze-

słaniu, które uczyniło z niej ikonę naszej branży. „Nie trzeba 

umieć pisać, żeby wyrazić emocje i marzenia. Tysiące, a może 

nawet miliony słów może zastąpić jeden rysunek, który wy-

płynie wprost z wyobraźni dziecka.” Posiadanie odpowied-

niego narzędzia na pewno ułatwia pracę i dodaje pewności 

siebie, ale Bambino to znacznie więcej. To droga, którą dzie-

cięce inspiracje mogą wejść do naszej rzeczywistości i zmie-

niać ją na lepsze.

Unipap to marka galanterii papierniczej, której ce-

lem jest to, aby każdy zeszyt, brulion, szkicownik, blok był 

dziełem sztuki inspirującym  i napędzającym wyobraźnię.  

Tylko w ten sposób będą to produkty godne, aby przechowy-

wać pomysły, marzenia, plany i pragnienia naszych klientów. 

Dokładamy wszelkich starań, aby wzornictwo naszych okła-

dek było oryginalne i aktualne. Zachowanie wielu etapów pro-

dukcji ręcznej pozwala na wyeliminowanie niedoskonałości,  

tak charakterystycznych dla produkcji zautomatyzowanej.

Nasza oferta obejmuje asortyment biurowy oraz szkolny  

dla dzieci i młodzieży, na który składają się:

- art. do rysowania i malowania, m.in. kredki, ołówki, farby, 

flamastry;

- art. papiernicze doskonałe w codziennym użytkowaniu, 

m.in. zeszyty, bloki, papiery kolorowe, teczki;

- art. tekstylne, m.in. plecaki, tornistry, piórniki i torby.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, która 

mamy nadzieję zaspokoi gusta i oczekiwania naszych Klientów,  

gwarantując jednocześnie jakość, trwałość i zadowolenie. 



W ofercie znajdą Państwo:
 

      Możliwości uszlachetnień i personalizacji

      Ołówki grafitowe: okrągłe, sześciokątne, trójkątne

      Ołówki Jumbo: okrągłe, trójkątne

      Ołówki grafitowe z czarnego drewna barwionego w masie

      Ołówki stolarskie

      Ołówki stolarskie z czarnego drewna barwionego w masie

Kredki BAMBINO bez oprawy drewnianej

Kredki BAMBINO w oprawie drewnianej

Kredki szkolne: sześciokątne, okrągłe

Kredki Mini: sześciokątne, okrągłe

Artykuły tekstylne i papiernicze



Możliwości Uszlachetnień 

Tampodruk 

Jedna z najpopularniejszych technik znakowania materiałów reklamo-
wych. Polega ona na przeniesieniu farby drukarskiej z matrycy na ołówek  
za pomocą gładkiego stempla zwanego tamponem.

Zaletą techniki tampodruku jest możliwość wykonania kolorowych  
nadruków z bardzo małymi elementami. 

Tampodruk idealnie sprawdza się przy nadrukowywaniu logo na ołów-
kach. Pomimo małych rozmiarów loga pozostają bardzo dokładne, czytelne 
i wyraźne.

Parametry nadruku: 
Istnieje możliwość wykonania nadruku maksymalnie w 4 kolorach.
a) Ołówek grafitowy okrągły, trójkątny 

- wysokość nadruku do 4,8 mm,  
- długość nadruku do 85 mm.

b) Ołówek grafitowy sześciokątny  
- wysokość nadruku do 2,8 mm,  
- długość nadruku do 85 mm.

c) Ołówek grafitowy Jumbo, ołówek stolarski  
- wysokość nadruku do 6,5 mm,  
- długość nadruku do 85 mm.

Hot Stamping/Stempel grawerski

Trwała, precyzyjna oraz efektowna technika znakowania materiałów  
reklamowych.

Znakowane tą metodą ołówki i kredki nabierają eleganckiego wyglądu, 
a dzięki trwałemu i odpornemu na ścieranie grawerowi pozostają estetycz-
ne nawet przez długi okres czasu.

Tłoczenie można wykonywać poprzez odbijanie jedynie samego stem-
pla lub za pomocą folii tzw. „color stamping”, najczęściej wykorzystywanej  
w kolorze złotym lub srebrnym.

Parametry nadruku: 
Możliwość nadruku w 1 kolorze.
a) Ołówek grafitowy okrągły, trójkątny 

- wysokość nadruku do 4,0 mm,  
- długość nadruku do 100 mm.

b) Ołówek grafitowy sześciokątny  
- wysokość nadruku do 2,0 mm,  
- długość nadruku do 100 mm.

c) Ołówek grafitowy Jumbo, ołówek stolarski  
- wysokość nadruku do 6,0 mm,  
- długość nadruku do 100 mm.



Film stamping

Metoda nadruku umożliwiająca wykonanie pełnokolorowego zadruku  
na całej powierzchni ołówka lub kredki. Nadruk uzyskany tą metodą  
charakteryzuje się pełną kolorystyką i trwałością podczas użytkowania. 
Technologia umożliwia wykonanie nadruku z zastosowaniem efektów  
holograficznych. 

Temperowanie ołówków za pomocą temperówki, nie powoduje mecha-
nicznego uszkodzenia naniesionego nadruku.

Parametry nadruku: 
Możliwość wykonania nadruku w pełnym kolorze, włącznie z elementami 
metalizowanymi i holograficznymi.
a) Ołówek grafitowy okrągły 

- długość nadruku 175 mm, 
- wysokość nadruku (po obwodzie ołówka 23 mm).

b) Ołówek grafitowy Jumbo 
- długość nadruku 150 mm, 
- wysokość nadruku (po obwodzie ołówka 33 mm).

Gumki i obrączki

Kolory gumek i obrączek dostępne w standardowej palecie kolorów. Wybór kolorystyczny według indywidu-
alnych potrzeb.

Gumki           Obrączki

Personalizacja kolorystyczna

Ołówki grafitowe występują w kolorze naturalnego, surowego drewna. 
W celach kosmetycznych, ołówki zostają zabezpieczone warstwą lakieru 
bezbarwnego.

Na specjalne życzenie Klientów,  malujemy ołówki na wybrany kolor wg 
wzornika Pantone Basic Colors. Istnieje możliwość wymalowania ołówków 
w wersji błyszczącej jak i matowej.



Ołówki grafitowe

Ołówki grafitowe są powszechnie znanym i używanym instrumentem piśmienniczym w biurze i szkole.  
Produkt ten przeznaczony jest do pisania i rysowania na podłożu papierowym.

Ołówki produkowane są w czterech przekrojach o twardości pręcika grafitowego HB, który wklejony po całej 
długości ołówka gwarantuje wysoką jakość i trwałość użytkowania. Wykonane z drewna lipowego, są dostępne  
w wersji surowej z możliwością wymalowania ołówków wg palety kolorów Pantone Basic Colors.

W zakresie zamówień na ołówki z nadrukami reklamowymi zapewniamy fachową i terminową obsługę oraz 
bardzo krótkie terminy realizacji. Nasza wieloletnia praktyka, poparta pozytywnymi opiniami Klientów, sprawia, 
że możemy zaoferować Klientom najwyższą jakość usług, przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

Ołówki występują w różnych przekrojach:

Okrągły                       Sześciokątny      Trójkątny

             Ołówek Jumbo                                                                         Ołówek stolarski

Ołówki okrągłe

Możliwości uszlachetnień:
Tampodruk, stempel grawerski, film stamping.
Pomalowanie ołówków kolorem z palety Pantone od 1000 szt.

Długość 175 mm

Długość z gumką 190 mm

Długość 87 mm Długość z gumką 87 mm



Ołówki sześciokątne

Ołówki grafitowe o sześciokątnym przekroju są wykonane z drewna lipowego, co umożliwia ich wielokrotne  
i łatwe ostrzenie. Pręcik grafitowy o średniej twardości HB wklejony po całości ołówka, charakteryzuje się jakością 
i trwałością wykonania. Dzięki temu ołówki idealnie nadają się do pisania, szkicowania i rysowania.

Ołówki są dostępne w formie naturalnego drewna z możliwością pomalowania na wybrany kolor wg wzornika 
Pantone Basic Colors.

Możliwości uszlachetnień: 
Tampodruk, stempel grawerski.
Pomalowanie ołówków kolorem z palety Pantone od 1000 szt.

Ołówki trójkątne

Ołówki o ergonomicznym trójkątnym kształcie, umożliwiające łatwiejsze pisanie. Wkład grafitowy wklejony 
po całości drewnianej oprawy jest odporny na złamanie. Ołówki trójkątne są odpowiednim narzędziem dla osób 
prawo i leworęcznych.

Możliwości uszlachetnień: 
Tampodruk, stempel grawerski.
Pomalowanie ołówków kolorem z palety Pantone od 1000 szt.

Długość 175 mm

Długość 175 mm

Długość z gumką 190 mm

Długość z gumką 190 mm

Długość 87 mm

Długość 87 mm

Długość z gumką 87 mm

Długość z gumką 87 mm



Ołówki Jumbo

Ołówki o niestandardowym wymiarze dla tych, którzy chcą się wyróżnić. Ten model ołówka charakteryzuje się 
większą średnicą, a dzięki temu większą powierzchnią przeznaczoną pod personalizację Klienta. Większa średnica 
ołówka gwarantuje niełamliwość grafitu i zapewnia łatwy uchwyt podczas użytkowania. Ślad pozostawiony na 
papierze jest wyraźny i łatwy do usunięcia. Ołówki są dostępne w dwóch przekrojach: okrągłym i trójkątnym.

Możliwości uszlachetnień: 
Tampodruk, stempel grawerski, film stamping.
Pomalowanie ołówków kolorem z palety Pantone od 1000 szt.

* Niebawem w sprzedaży pojawi się ołówek o przekroju trójkątnym.

Elegancka prostota

Ołówki wykonane z czarnego drewna lipowego barwionego w masie. Są eleganckie i ponadczasowe, a gdy  
zostaną dodatkowo spersonalizowane, stają się jeszcze bardziej efektowne w swojej postaci. Wysokiej jakości drew-
no lipowe gwarantuje łatwość temperowania, a w efekcie ostrzenia barwienie ołówka pozostaje w kolorze czarnym.

Możliwości uszlachetnień: 
Tampodruk, stempel grawerski, film stamping.
Pomalowanie ołówków kolorem z palety Pantone od 1000 szt.

Długość 175 mm

Długość z gumką 190 mm

Długość 87 mm Długość z gumką 87 mm

Długość 148 mm, średnica 10 mm

Długość 148 mm, średnica 10 mm



Ołówki stolarskie

Ołówek stolarski został wykonany z drewna lipowego, o średniej twardości grafitu HB. Doskonale sprawdza 
się w czynnościach specjalistyczno-technicznych. Ze względu na jego kształt i parametry, cechuje go większa  
powierzchnia zadruku niż w przypadku klasycznych ołówków grafitowych. Średnica i twardość pręcika grafito-
wego wklejonego po całości ołówka, zapewnia długotrwałe i łatwe użytkowanie.

Ołówek dostępny w wersji czarnego drewna barwionego w masie lub surowego drewna, z możliwością  
pomalowania na wybrany kolor wg wzornika Pantone.

Możliwości uszlachetnień: 
Tampodruk, stempel grawerski.
Ołówki stolarskie o długości 176 mm - pomalowanie ołówków kolorem z palety Pantone od 1000 szt.
Ołówek stolarski 247 mm - wyłącznie w kolorze naturalnego drewna.

Kredki BAMBINO bez oprawy drewnianej

Kredki BAMBINO towarzyszą dzieciom od pokoleń, a ich produkcja odbywa się w Polsce nieprzerwanie  
od ponad 100 lat. Każda kredka posiada papierową owijkę, którą można łatwo usunąć w zależności od potrzeb. 
Nie wymagają ostrzenia i są chętnie używane przez dzieci. Kredki BAMBINO wykonane są z glinki kaolinowej,  
co podnosi ich walory użytkowe względem kredek świecowych, woskowych czy ołówkowych. Są produktem 
bezpiecznym, spełniającym wymagania Dyrektywy Parlamentu  
Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 
bezpieczeństwa zabawek oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki  
z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.

Charakterystyka:
- średnica 7 mm,
- długość 80 mm, 
- dostępna paleta 24 kolorów.

Opakowanie i możliwości personalizacji:
- etui z folii PVC z możliwością umieszczenia wkładki reklamowej,
- opakowanie kartonowe z indywidualnym nadrukiem reklamowym,
- możliwość wykonania owijek z indywidualną grafiką.

Długość 176 mm

Długość 176 mm - czarne drewno barwione w masie

Długość 247 mm



Kredki BAMBINO w oprawie drewnianej

Wysokiej jakości kredki z glinki kaolinowej w drewnianej oprawie. Charakteryzują 
się wyjątkowo intensywnymi i nasyconymi kolorami. Doskonale kryją, idealnie nada-
ją się do rysowania, wypełniania dużych powierzchni i wykonywania miękkich przejść 
pomiędzy kolorami. Kredki są grube, odpowiednio wyważone, przez co idealnie do-
pasowują się do małej dłoni dziecka. Produkowane są w Polsce i spełniają wymaga-
nia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r.  
w sprawie bezpieczeństwa zabawek oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  
5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.

Charakterystyka:
- średnica 10 mm,
- długość 148 mm, 
- grubość grafitu 6 mm,
- temperowane,
- dostępna paleta 24 kolorów.

Opakowanie i możliwości personalizacji:
- etui z folii PVC z możliwością umieszczenia wkładki reklamowej,
- opakowanie kartonowe z indywidualnym nadrukiem reklamowym,
- możliwość wykonania nadruku bezpośrednio na kredkach,
- kredki dostępne w wersji surowego drewna.

Kredki szkolne

Kredki ołówkowe doskonale nadają się do rysowania oraz do kolorowania. 
Posiadają oprawę drewnianą pokrytą emaliami o wysokim połysku. Możliwe jest 
wielokrotne, łatwe ostrzenie, a ich kształt jest idealnie dopasowany do małej 
dłoni dziecka. Produkowane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpie-
czeństwa zabawek oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia  
2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.

Charakterystyka:
a) Kredki sześciokątne

- średnica 7 mm,
- długość 175 mm, 
- grubość grafitu 2 mm,
- temperowane,
- dostępna paleta 6 kolorów.

B) Kredki okrągłe
- dostępna paleta 12 kolorów.

Opakowanie i możliwości personalizacji:
- etui z folii PVC z możliwością umieszczenia wkładki reklamowej,
- opakowanie kartonowe z indywidualnym nadrukiem reklamowym,
- możliwość wykonania nadruku bezpośrednio na kredkach.



Kredki Mini

Charakterystyka:
a) Kredki sześciokątne

- średnica 7 mm,
- długość 87 mm, 
- grubość grafitu 2 mm,
- temperowane,
- dostępna paleta 6 kolorów.

b) Kredki okrągłe
- dostępna paleta 12 kolorów.

Opakowanie i możliwości personalizacji:
- etui z folii PVC z możliwością umieszczenia wkładki reklamowej,
- opakowanie kartonowe z indywidualnym nadrukiem reklamowym,
- możliwość wykonania nadruku bezpośrednio na kredkach.

Produkty tekstylne

W ramach działalności naszej firmy, proponu-
jemy szeroki wybór artykułów tekstylnych m.in. 
tornistrów, toreb, worków, piórników, saszetek  
z możliwością indywidualnej personalizacji z za-
stosowaniem najnowocześniejszych technologii 
uszlachetnień. 

W trosce o dobro i bezpieczeństwo najmłod-
szych użytkowników, artykuły tekstylne wykonane 
są z bezpiecznych materiałów, nie zawierają sub-
stancji alergizujących i rakotwórczych. 

Artykuły papiernicze

Nasza oferta obejmuje asortyment papierni-
czy, który doskonale sprawdza się w codziennym 
użytkowaniu.

Produkty charakteryzuje niezwykle wysoka ja-
kość wykonania i dbałość o walory estetyczne.

W ofercie posiadamy m.in. zeszyty, bruliony, 
bloki rysunkowe i techniczne, teczki, które graficz-
nie możemy spersonalizować według potrzeb każ-
dego Klienta. Dzięki najnowszym technologiom, 
mamy możliwość zaoferowania różnorodnych 
technik zdobień oraz indywidualnych rozwiązań.



Centrala:
tel.: +48 (22) 758 70 41
fax: +48 (22) 758 76 21
e-mail: b2b@st-majewski.pl
www.st-majewski.pl
www.facebook.com/KolorowySwiatBambino

Dane kontaktowe:
„St-Majewski Spółka Akcyjna Sp. k.”

05-800 Pruszków
ul. Kredkowa 1

Export Department:
tel.: +48 (74) 649 58 26
fax: +48 (74) 649 58 34

e-mail: export@st-majewski.pl


