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AARON 
Daniel Liczberski

Producent szerokiej gamy artykułów dekoracyjnych i upominkowych na wszelkie okazje.
Poduszki, koszulki, fartuchy, kubki, krawaty, szarfy, rękawice kuchenne, dyplomy, torby
i inne. Więcej na: www.art-pop.pl

ADPAL  
Adam Szczepaniak 

Firma ADPAL stworzyła nową linię – DROMEDARY MILK SOAP – ręcznie robionych
mydeł na bazie wyłącznie naturalnych składników takich jak oleje roślinne oraz pełno-
wartościowe mleko wielbłądzie. Więcej na: www.adpal.pl

AK-POL DESIGN IMPORTER Importer artykułów dekoracyjnych: Boże Narodzenie, Wielkanoc. Florystyka, aromate-
rapia. Hurtownia o bogatej ofercie w branży upominków i dekoracji. Produkcja deko-
racji z drewna. Więcej na: www.akpolde.com

AN DECOR 
Iwona Wajgelt

Bezpośredni importer artykułów dekoracyjnych. Producent tekstyliów ozdobnych. Więcej
na: www.an-decor.pl

ANAPOL 
P.P.H.U. 

Producent: karafki, barki, kieliszki, prezenty, upominki, skrzynki dekoracyjne, stojaki na
wino, grawerowane wałki, pieczątki do ciast. Zdobienie, malowanie, piaskowanie szkła.
Usługi cięcia i grawerowania laserem. Więcej na: www.anapol.pl

ANLUX Sp. z o.o. Sp. K.  
Artykuły dekoracyjne 
do wystroju wnętrz

Hurtownia i importer art. dekoracyjnych wnętrz: porcelana (filiżanki, kubki, patery), ce-
ra mika (wazony, świeczniki, patery, osłonki), lampy, lustra, meble, szkatuły, albumy i ra m-
ki na zdjęcia, świece, pluszaki, figury drewniane i inne. Więcej na: www.anlux24.pl

ARMIR Sp. Jawna
Arleta i Mirosław Gołuńscy

Artykuły dekoracyjne, ceramika bożonarodzeniowa, szkło, lustra, zegary, świeczniki,
art. metalowe. Więcej na: www.armir.com.pl

ART BRASS 
P.P.H.U. Polikarp Kruszewski

Producent wyrobów mosiężnych: zegarów, świeczników, luster oraz szkła zdobionego
mosiądzem: patery, wazony, misy. Więcej na: www.artbrass.pl

ART-POL Sp. z o.o. Jesteśmy jedną z największych w Polsce hurtowni artykułów dekoracyjnych, mebli, lu-
ster i upominków. Posiadamy także własną pracownię malarską GO-BI. Więcej na:
www.art-pol.pl i www.go-bi.pl

ARTWEGER GmbH & Co.KG 
Agencja Handlowa w Polsce

Producent i dystrybutor wysokiej jakości produktów wyposażenia wnętrz: kabiny na-
tryskowe, suszarki na bieliznę, akcesoria bez wiercenia. Więcej na: www.suszarki-
artweger.pl

ARYCA-DEKOR Kft.  
Węgry

Bezpośredni importer ramek i albumów do zdjęć, wyrobów porcelanowych i ceramicz-
nych, szkatułek na biżuterię oraz prezentów. Więcej na: www.aryca.net

ASA Sp. Jawna  Rośliny suszone z całego świata, naturalne produkty dla florystów, dekoracyjne szkło 
i ceramika. Więcej na: www.asa.com.pl

ATRA Tratkiewicz 
Sp. Jawna  

Wyłączny przedstawiciel marki BUGATTI. Ekskluzywne AGD, ekspresy, tostery, blendery,
sztućce, czajniki, wyciskarki, akcesoria kuchenne. Więcej na: www.casabugatti.pl



BASKETLINE 
– DWÓR KOŁACINEK 

Jesteśmy importerem artykułów dekoracyjnych całorocznych, bożonarodzeniowych 
i wielkanocnych, dekoracji do domu i ogrodu, upominków, artykułów użytku domo-
wego, prezentów okolicznościowych. www.basketline.pl

BELARTE 
Katarzyna Sitkowska 

Bezpośredni importer markowych włoskich produktów upominkowych ze srebrem m.in.
marki PIERRE CARDIN. W ofercie upominki na każdą okazję: prezenty dla dzieci, art. biu-
rowe, ramki, albumy, figurki, zegary, wyroby ze szkła. Więcej na: www.belartesrebro.pl

BENTOM S.A. Na rynku od 1990 r. Producent i dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego 
z tworzyw sztucznych. Oferujemy produkty wysokiej jakości o unikatowym wzornic-
twie. Więcej na: www.bentom.pl

BEROSSI EUROPE 
Białoruś

Białoruski producent AGD z tworzyw sztucznych. Produktom tym zaufali klienci z Unii
Europejskiej i Dalekiego Wschodu. Berossi – to wysoka jakość, oryginalny design, stale
wprowadzany nowy asortyment dostosowany do trendu, jaki panuje na rynku. Asor-
tyment obejmuje: zestawy oraz akcesoria łazienkowe; naczynia i akcesoria kuchenne;
akcesoria do przedpokoju; narzędzia ogrodnicze; pojemniki do przechowywania. Więcej
na: www.berossi.ru/pl/

BIOL TH LLC 
Ukraina

Firma BIOL to jeden z wiodących producentów naczyń kuchennych w Europie
Wschodniej. Produkujemy naczynia kuchenne z odlewu aluminium z powłokami nie-
przywieralnymi oraz bez powłok nieprzywieralnych, jak również naczynia kuchenne
z żeliwa. Nasza wyjątkowo bogata oferta obejmuje: patelnie, naczynia do duszenia
potraw, garnki, brytfanny, kociołki typu kazan, patelnie grillowe i inne. Więcej na:
www.biol.com.ua

BOHEMIA POLAND Importer marek: CRYSTALITE BOHEMIA, CRYSTAL BOHEMIA, CRYSTALEX. Sprzedaż naj-
wyższej jakości produktów pod własną marką BOHEMIA POLAND. Więcej na:
www.bohemiapoland.pl

BORISOV PLANT
METALLIST 
Joint Stock Company, Białoruś

Białoruski producent szerokiej gamy produktów pod marką GALA: produkty ogrodowe,
wyposażenie kuchni, produkty gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz oraz
upominki. Więcej na: www.gala.by

CANPOL BIS Sp. z o.o. Importer i producent art. dekoracyjnych, florystycznych oraz oświetlenia. W ofercie po-
siadamy: świeczniki, wazony, kandelabry, metalowe dekoracje, meble, lampy i inne.
Więcej na: www.canpolbis.pl

CENTRUM OBRUSÓW 
– JEDEKA 
Artur Danielewicz

Importer i dystrybutor art. wyposażenia wnętrz. W ofercie: obrusy, serwetki, narzuty,
kołdry, poduszki, prześcieradła, ręczniki, ścierki kuchenne, torby i siatki ekologiczne,
komplety prezentowe. Więcej na: www.jedeka.pl i www.centrumobrusow.pl

CERAMEX ZPH Projektowanie, produkcja i handel wyrobami dekoracyjnymi z ceramiki i szkła. Więcej
na: www.zphceramex.pl

CERINPOL 
Zakład Ceramiczny Indyk Henryk

Producent wyrobów ceramicznych: anioły, skarbonki, figury ogrodowe, wazony.

CHIC HOME CHIC HOME to nowoczesna marka stworzona z pasji do pięknych wnętrz. Jesteśmy im-
porterem i dystrybutorem gamy produktów zgodnych z aktualnymi trendami. Posia-
damy w ofercie tekstylne artykuły dekoracyjne dla każdego domu. Więcej na:
www.chichome.eu

CHOMIK Sp. Jawna Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem produktów marki HOBBY LIFE. Ponadto oferujemy:
artykuły gospodarstwa domowego m.in. szkło, porcelanę, sztućce, artykuły do sprząta-
nia; artykuły do przetwórstwa m.in. słoje, wieczka, słoje wielofunkcyjne, balony do
wina, beczki kamionkowe oraz akcesoria; artykuły do ogrodu, meble ogrodowe; ozdoby
świąteczne takie jak bombki, choinki, świeczki, figurki. Więcej na: www.chomik.pl



COMBI
Ryszard Mustwiło

Szkło gospodarcze (kieliszki, szklanki) zdobione według najnowszych trendów. Szeroka
gama zdobień złotem i platyną. Więcej na: www.combi.opole.pl 

CoolCandles
świece kolekcjonerskie

Świece kolekcjonerskie i dekoracyjne. Niepowtarzalne, unikatowe i tworzone od pod-
staw wzory wytwarzane w naszej pracowni w Gdańsku, które lśnią zanim zapłoną.
Więcej na: www.coolcandles.eu 

CREATIVE FACTORY
Sp. z o.o. 

Zdobienie porcelany i szkła pod marką BGtech The Gifts Designers (kreatywne upo-
minki) oraz Ceramika Tułowice (porcelana stołowa). Laureat konkursu Opolska Marka
2018 za najlepszy produkt. Dystrybutor produktów SNIPS i BORGONOVO. Więcej na:
www.ceramikatulowice.pl i www.bgtech.pl

DAKLS s.r.o.
Czechy

Bezpośredni importer artykułów dekoracyjnych i wystroju wnętrz. W ofercie: figurki,
lustra, zegary, lampy, meble, ceramika, obrazy itd. Więcej na: www.dakls.cz

DAR-GLASS
Radosław Lutek

Firma zajmuje się stokami szkła ozdobnego. Więcej na: www.dar-glass.pl

DAWA
Anna Przybył

Produkcja opakowań ozdobnych oraz import artykułów agd i upominków.

DEKOR-PAP s.c. PRODUCENT zegarów i zawieszek okolicznościowych. Bezpośredni importer mebli, ze-
garów, latarni, świeczników, wyrobów z wikliny i metalu, ramek na zdjęcia oraz cera-
miki dekoracyjnej i użytkowej. Szeroki asortyment dekoracji świątecznych. Więcej na:
www.dekorpap.pl

DIL 
F.P.H.

F.P.H. DIL prowadzi najlepszy sklep internetowy – giftmania.com.pl – dla sklepów 
i hurtowni, a także hurtownię stacjonarną. Wszystkie upominki w jednym miejscu, art.
wyposażenia wnętrz, gadżety, upominki okolicznościowe – na dzień babci i dziadka,
mamy, taty itd., ozdoby, produkty sezonowe, art. bożonarodzeniowe i wielkanocne.
Własny import z Azji i Europy, własna produkcja.

DOMGER TRENDY HOME
Sp. z o.o. 

Producent, importer i dystrybutor artykułów wyposażenia wnętrz. Sprowadzamy pro-
dukty od renomowanych niemieckich producentów (WESTMARK, ZELLER, W.F.GOEZZE
oraz COEN BAKKER). Więcej na: www.domger.pl

DOMINO
INTERNATIONAL S.A. 

Importer, producent i dystrybutor wyrobów ze szkła, kryształu, porcelany i ceramiki.
Wyłączny przedstawiciel GSW w Polsce. Pełna oferta szybkowarów, garnków, patelni.
Skupujemy i sprzedajemy stoki wyrobów ze szkła, porcelany i innych art. AGD.

DRAGIMEX Handels AG 
Niemcy

Importer pamiątek i upominków (ceramika, szkło, dekoracje wnętrz). Więcej na:
www.dragimex.de

DUET 2 
P.P.H. Janusz Libuda

Producent ozdób choinkowych: bombki, szpice, jajka, serca, dzwonki i formy. Więcej na:
www.duet2.pl

DUO Sp. z o.o. Bezpośredni importer artykułów z porcelany dekoracyjnej i użytkowej do wystroju
wnętrz i aranżacji stołu. Więcej na: www.duo-gift.pl

EDCO EINDHOVEN BV 
Holandia

Producent i importer ponad 20.000 różnych produktów, który od 40 lat z sukcesem
współpracuje z partnerami handlowymi na całym świecie. W ofercie posiadamy 4000
artykułów bożonarodzeniowych, gospodarstwa domowego i dekoracji wnętrz znanych
marek: ALPINA, TISH, TRENTO, DUNLOP, LIFETIME, CUISINE ELEGANCE, ARTI CASA,
GRUNDIG. Cechuje nas wysoka dostępność towaru, szeroki asortyment oraz dbałość 
o obsługę klienta. Więcej na: www.edco.nl



EDENBERG
Łazy 157 Sp. z o.o. 
Max System Sp. K.

Producent i hurtownia artykułów wyposażenia kuchni marek EDËNBËRG i FRICO. Firma
z 23-letnim doświadczeniem na rynku europejskim. Wysoka jakość produktów i kon-
kurencyjne ceny. Zapraszamy do współpracy! Więcej na: www.edenbergpolska.pl

EDWANEX Sp. z o.o. Sp. K. Producent szkła ozdobnego i użytkowego, m.in.: karafek, kieliszków, talerzy, kufli, wa-
zonów i in. Zdobienie szkła gospodarczego i opakowań szklanych metodą sitodruku,
kalkomanii, malowania i piaskowania. Więcej na: www.edwanex.pl. Strona dla klien-
tów biznesowych: www.b2b.szklanydom.pl

EL-HURT
P.P.H.U. Tadeusz Sznaza

Importer i dystrybutor niezmechanizowanych artykułów gospodarstwa domowego.
Właściciel sieci sklepów KORONA. Więcej na: www.elhurtagd.pl

ELO-POL Sp. z o.o. W naszej ofercie: garnki stalowe, emaliowane, naczynia nierdzewne, patelnie alumi-
niowe z powłokami nieprzywieralnymi, patelnie nierdzewne, naczynia do gastronomii,
akcesoria kuchenne. Więcej na: www.elopol.pl

EMALIA FORTE 
F.H. AGD Olkusz s.c. 

EMALIA FORTE to marka produkowanych ręcznie naczyń emaliowanych w intensyw-
nych, modnych kolorach. Ponadto znajdziesz u nas garnki emaliowane i inne produkty
marek: Belis, Email de Sighişoara, Emalia. Więcej na: www.emaliaforte.pl

EMIZED 
Firma Produkcyjno-Handlowa

Importer i dystrybutor artykułów dekoracyjnych, florystycznych i upominków. Szeroka
oferta aniołów, latarni, wstążek, siatek, kwiatuszków papierowych i piankowych, art.
bożonarodzeniowych i wielkanocnych. Więcej na: www.emized.pl

ENGLISH TEA SHOP
POLSKA 

Wyjątkowa angielska marka, oferująca tylko najlepsze gatunkowo, ręcznie zbierane
herbaty. Charakteryzują ją piękne opakowania a jej walory smakowe docenią nawet naj-
bardziej wymagający klienci. Więcej na: www.herbata.sklep.pl

EUROSTYLE Ekskluzywne prezenty, wyroby ze skóry, elementy wewnętrzne. 
Więcej na: www.eurostyle.net.pl

EWAMEX 
Jakub Jankowski

Bezpośredni importer artykułów wyposażenia wnętrz. W ofercie: obrusy gobelinowe, haf-
towane, komplety ręczników, ręczniki hotelowe, narzuty, poszewki, serwety gwiazdkowe.

EWAX Sp. Jawna Bezpośredni importer artykułów dekoracyjnych do wystroju wnętrz i aranżacji stołu. 
Posiadamy również szeroką ofertę dekoracji bożonarodzeniowych i wielkanocnych. 
Więcej na: www.ewax.pl i www.sklep.ewax.pl

FENIKS Sp. Jawna Importer artykułów wyposażenia kuchni, łazienki oraz artykułów dekoracyjnych. 
Więcej na: www.feniks-agd.pl

GARDEN Sp. Jawna 
A. Trąbka, K. Zbiciak

Bezpośredni importer artykułów dekoracyjnych, pudełek ozdobnych, świeczników szkla-
nych, serwetek do dekoracji stołów. 

GARPOL Sp. z o.o. Sp. K. Importer i dystrybutor małego AGD, wyposażenia kuchni oraz łazienki jak również ar-
tykułów do sprzątania. Od 25 lat oferujemy wysokiej jakości garnki, patelnie, czajniki,
akcesoria kuchenne, noże, pojemniki stalowe, chlebaki, akcesoria łazienkowe itp.
Wszystko, co niezbędne dla domu i gastronomii. Więcej na: www.garpol.pl

GEPARD 
Grzegorz Parys, P.P.U.H. 
Producent Ozdób Choinkowych 

Producent ozdób choinkowych – na rynku od 1990 r. Szeroki asortyment: bombki gład-
kie, ręcznie dekorowane, dekor królewski, pejzaże, bombki z formy, z logo firmy, jaja fa-
berge, szpice choinkowe, stojaki do bombek. Więcej na: www.bombkigepard.pl



GERPOL Sp. z o.o. 
Fabryka Nakryć Stołowych

Sztućce, noże kuchenne, nożyczki przygotowane przez F.N.S. GERPOL to najwyższej 
jakości produkty oferowane na rynku. To wyraz piękna i trwałości. 

GLASMARK Sp. z o.o. GLASMARK to nowoczesna firma z branży szklarskiej z ponad 27-letnim doświadcze-
niem. Oferujemy szkło ozdobne i użytkowe oraz ceramikę. Wykonujemy nadruki rekla-
mowe. Więcej na: www.glasmark.pl

GRUPA KON-PLAST 
Sp. z o.o. Sp. K. 

Producent pojemników do przechowywania, lunch boxów, wiader, misek, zestawów
sałatkowych i wielu innych artykułów AGD. Jakość, niskie ceny, krótkie terminy. Więcej
na: www.konplast.com.pl

HALSS Sp. z o.o. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, szkła, ceramiki, upominków, arty-
kułów dekoracyjnych. Zajmujemy się również skupem i sprzedażą stoków i nadwyżek
magazynowych. Więcej na: www.halss.pl

HANIPOL
Firma Handlowa

Import upominków i artykułów dekoracji wnętrz. Szeroka oferta porcelany, ceramiki,
wyrobów z alabastru. Filiżanki, kubki, czajniki, lampy, obrazy, figurki. Więcej na:
www.prezencik.net

HINZ DESIGN Bezpośredni importer markowych upominków. Szeroka oferta: stojaków do butelek, ze-
stawów piersiówek, noży, otwieraczy do wina, replik pojazdów, zegarów, piór i długo-
pisów REGAL, portfeli, zapalniczek. Więcej na: www.hinz.com.pl

HOME BRANDS Sp. z o.o. Dystrybutor marek, oferujących wysokiej klasy artykuły wyposażenia kuchni i domu:
BRABANTIA, CAFE OLE, COLE&MASON, KAI, KITCHEN IQ, LUIGI BORMIOLI, PIONEER,
SKK, VIVA SCANDINAVIA, ZEST FOR LIFE, ZYLISS. Więcej na: www.b2b.hb24.pl

HOME DECOR Jesteśmy polskim producentem dekoracji. W ofercie: skrzynki i skrzyneczki, anioły, litery,
napisy podświetlane, dekoracje LED (flamingi). Produkujemy również szklane bombki
choinkowe. Więcej na: www.mieszkajpieknie.pl

HOME DECORATION Bezpośredni importer artykułów ceramicznych, szklanych i prowansalskich: świeczniki,
lampy, figurki, wazony, doniczki, sztuczne kwiaty oraz art. metalowych i ogrodowych.
Więcej na: www.homedecoration.pl

HUTA SZKŁA w JAŚLE S.A. Specjalizujemy się w produkcji szkła technicznego, gospodarczego, antycznego i wit-
rażowego produkowanego metodą z początku XIX w. Realizujemy indywidualne za-
mówienia. Współpracujemy z architektami i dekoratorami wnętrz. Więcej na:
www.jaslo-glass.pl

Huslå Sp. z o.o. Bezpośredni importer oraz studio projektowe artykułów wyposażenia kuchni i domu.

INSPIRACJA PUZIUK 
Sp. Jawna 

Od 17 lat zajmujemy się sprzedażą hurtową artykułów tekstylnych do wystroju wnętrz.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo wiele niepowtarzalnych wzorów narzut, posze-
wek, obrusów, ręczników i innych artykułów. Więcej na: www.inspiracja.eu

JAGIEŁŁO  
Firma Produkcyjno-Handlowa 
Janina Jagiełło

Bogatą tradycję z ponad 40-letniego doświadczenia łączymy z innowacyjnością 
i dążeniem do rozwoju firmy. Oferujemy naszym klientom artykuły z tworzyw sztucznych
niezbędne w łazience, kuchni i ogrodzie. Więcej na: www.jagiello.com.pl

JAKPOL 
Jacek Gontarz

Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą metaloplastyki, dekoracji i artykułów wypo-
sażenia wnętrz o nowoczesnym designie. Więcej na: www.jakpoldesign.pl

JESSI s.c. 
PPUH Szołtysek i S-ka 
Ilona Szołtysek, Jan Szołtysek

Florystyka i dekoracje. Importer wysokiej jakości kwiatów sztucznych, artykułów flory-
stycznych i dekoracyjnych w stylu loft i vintage. Więcej na: www.jessi.pl



JULIA 
Huta Szkła Kryształowego

Ceniony w kraju i za granicą producent wyrobów ze szkła kryształowego. Kryształy
ozdobne i użytkowe, zdobione ręcznie i automatycznie, bezbarwne i kolorowe: kie-
liszki, szklanki, karafki, wazony, patery, świeczniki. Więcej na: www.hutajulia.com

JUSTYNA AG 
Arkadiusz Gawor

Od ponad 25 lat autoryzowany dystrybutor hurtowy i detaliczny porcelany VERONI,
produktów GRENO, BIELBAW, FROTEX. Importer i dystrybutor wyrobów BOHEMIA,
upominków, cerat, wykładziny łazienkowej i in. Więcej na: www.hurtownik.eu

KACZYŃSKI Sp. Jawna 
Joanna Kaczyńska, Jacek Kaczyński

Hurtownia – importer i dystrybutor: BOHEMIA (Crystalite); TURCJA (Bager, Avsar, Ar-
tcraft-Lav, Ucsan Plastik, Violet); WŁOCHY (Rivadossi); PLAST TEAM (pojemniki do żyw-
ności – polary). Szeroka oferta dla sklepów z AGD oraz gastronomii. Więcej na:
www.kaczynski.net.pl   

KADAR 
Oryginalny Prezent 
PPHU KADAR Leon Rogowski 

Producent zestawów okazjonalnych z ręczników oraz poduszek. Oferujemy torty z ręcz-
ników, komplety w pudełkach, pojedyncze ręczniki z haftem oraz poduszki kwadratowe
i serca w różnych poszyciach. Więcej na: www.oryginalnyprezent.com.pl

KALLDERA Sp. z o.o. Bezpośredni importer i dystrybutor szkła, ceramiki, artykułów gospodarstwa domowego
oraz wyposażenia gastronomii. Więcej na: www.kalldera.pl

KANO
Anna Olędzka  

Handel hurtowy. Szkło ozdobno-użytkowe, porcelana, upominki. Certyfikowany dys-
trybutor: BOHEMIA Czechy (Crystalite, Crystalex, Jihlava, Crystal), RCR, VIDIVI, LUIGI
BORMIOLI (Włochy), NACHTMANN. Więcej na: www.kanohurt.pl

KAROLINA Sp. z o.o. 
Zakłady Porcelany Stołowej 

Polski producent porcelany z długoletnią tradycją. Produkuje porcelanę białą i jako je-
dyny w kraju porcelanę w odcieniu kości słoniowej – New Bone China. Marka KARO-
LINA to gwarancja jakości, wygoda użytkowania i piękno na stołach naszych Klientów.
Więcej na: www.karolina.info.pl

KASSEL Sp. z o.o. Bezpośredni importer i dystrybutor wysokiej jakości naczyń i akcesoriów kuchennych.
Nasze wyroby cechuje estetyka, ergonomia, funkcjonalność i unikatowość. Więcej na:
www.kassel.pl

KINGHOFF Sp. z o.o. Importer i dystrybutor art. do kuchni, jadalni i wyposażenia domu. Naszymi klientami
są duże hurtownie i sieci handlowe w kraju i za granicą. Oferujemy wysoką jakość i naj-
nowszą technologię w rozsądnej cenie. Więcej na: www.kinghoff.com

KOLGLASS   
Hurt-Import-Export Ryszard Kolat

Ręczna i automatyczna produkcja wyrobów kryształowych. Hurtowa i detaliczna sprze-
daż kryształów w pełnym asortymencie, szkła sodowego i artystycznego. Dystrybutor
wyrobów H.S.K. JULIA. Sprzedaż internetowa. Więcej na: www.crystaljulia.com

KORONA GROUP Sp. z o.o. Korona Group Sp. z o.o. powstała, aby kontynuować dotychczasowe działania stowa-
rzyszenia w zakresie budowania konkurencyjności firm wchodzących w jego skład w za-
kresie zakupów i dystrybucji dwóch wspólnych marek: BERRETTI – skierowanej do
wymagającego klienta, oraz KOKO – produktu dla każdego. Wieloletnie doświadczenia
importowe kilkunastu firm działających wspólnie i ich rozmieszczenie gwarantuje kom-
pleksową i konkurencyjną ofertę, oraz sprawną logistykę dla kontrahentów na terenie
całej Polski. Więcej na: www.koronagroup.pl

KRYWAŁD-KATEX Sp. z o.o. Producent oraz importer artykułów z tworzyw sztucznych dla gospodarstwa domowego
i dla dzieci. Więcej na: www.katex.com.pl

LAVELA 2 
Tomasz Sikora

Bezpośredni importer artykułów dekoracyjnych, mebli, wyposażenia wnętrz i ogrodów.
Więcej na: www.lavela.pl

LOVEA Sp. z o.o. Sp. K.  Wyłączny dystrybutor na rynku polskim marek ZWIEGER i PATISSE oraz generalny dys-
trybutor marek ROTHO i ARTWEGER. Więcej na: www.lovea.pl



LUKARNA
I.K.O. – Jacek Górny

Producent autorskich kolekcji tekstyliów domowych z wysokiej jakości tkanin. W ofer-
cie: obrusy, bieżniki, serwety, podkładki, rękawice, fartuchy, poduszki, koszyki, akceso-
ria świąteczne. Szyjemy też na zamówienie. Więcej na: www.lukarna.pl

MAG Sp. z o.o. Producent choinek, girland, łańcuchów, wianków, bombek, ozdób bożonarodzenio-
wych i na Wszystkich Świętych. Importer dekoracji sezonowych, home decor, kwiatów
sztucznych. Więcej na: www.mag.info

MARCO POLO Sp. Jawna Importer porcelany i wyrobów posrebrzanych z Chin. Główny dealer fabryki porcelany
ŁOMONOSOWA. Wyłączny przedstawiciel firm: SOLA (Szwajcaria) – sztućce, FREITAS 
& DORES (Portugalia) – wyroby z cyny.

MARK
Producent bombek

Producent bombek choinkowych: bombki dekorowane, gładkie, formowe, jaja Faberge.
Bombki z logo, szpice, pejzaże na bombkach 12 cm i 15 cm. Więcej na: www.mark.waw.pl

MASTER s.c. Zajmujemy się produkcją ręcznie zdobionych figur gipsowych i ceramicznych. Produ-
kujemy figury ogrodowe, anioły i skarbonki. Najwyższej jakości towar dostarczamy do
hurtowni i centrów ogrodniczych. Więcej na: www.supermaster.pl

MIANKI – CANDLE Producent świec dekoracyjnych i zapachowych oraz świec dla gastronomii i firm rekla-
mowych. Więcej na: www.swieczki.eu

MIKOŁAJCZYK Bezpośredni import i hurtowa sprzedaż dekoracji z ceramiki, porcelany, drewna, metalu,
szkła, wikliny i in.; gałązek, wianków, kwiatów sztucznych, dodatków florystycznych
oraz suchych części roślin. Więcej na: www.mikolajczyk.kepno.net

MIRTOP Gry, kompasy, globusy, marynistyka, modele jachtów, lupy, zegary, ramki na zdjęcia,
klepsydry, figurki zwierząt, barometry, lampy, breloki, popielniczki i in. Więcej na:
www.giftdeco.pl

MJM
Barbara Chojnacka

Polska marka – producent. Dekoracje bożonarodzeniowe, wielkanocne, marynistyka,
upominki okolicznościowe, obrusy, bieżniki, serwetki, poduszki, art. z drewna: tabliczki,
litery, figurki. Więcej na: www.mjm-dekoracje.pl

MK
Pracownia Artystyczna 

Polskie wyroby szklane malowane ręcznie - dekoracyjne i użytkowe. Tworzymy komplety
talerzy, magnesy, biżuterię, termometry, figurki, różne drobiazgi i wiele innych. Więcej na:
www.mk-szklo.pl

MONDEX Sp. Jawna 
Anna i Jerzy Affek 

MONDEX – polska rodzinna firma działająca od 1986 r. w branży wyposażenia wnętrz.
Producent towarów opatrzonych markami AFFEK DESIGN by MONDEX oraz COOKINI.
Więcej na: www.mondex.pl

MPL CO 
Dariusz Czyżak  

Oferta to gama produktów wyposażenia i dekoracji domu. Co tydzień nowe produkty!
Najlepiej zapowiadające się na sezon 2019/2020 to zewnętrzne sznury LED w kilku
kombinacjach oraz dekoracje zimowe. Warto zwrócić uwagę na czarną linię kuchennych
przyborów i talerzy. Koniecznie – pytaj o ekologiczne sztućce i kubki! Napisz do nas! Wię-
cej na: www.mplco.pl

NET-POL Sp. Jawna Artykuły agd produkcji krajowej oraz importowane.

NOWA S.A. Nowa S.A. – ponad 20 lat na rynku, dwa oddziały – w Sosnowcu i Piasecznie, ponad
1500 m² powierzchni wystawienniczej oraz 8000 m² powierzchni magazynowej. Impor-
ter i dystrybutor art. wyposażenia wnętrz, kwiatów sztucznych, art. ogrodowych, deko-
racji bożonarodzeniowych i wielkanocnych i wielu innych. Więcej na: www.e-nowa.pl



OLEŃKA
Szlifiernia Kryształów i Szkła

Zajmujemy się produkcją kryształów ozdobnych od ponad 40 lat. W ofercie szeroka
gama szkła kryształowego białego i kolorowego. Proponujemy również matowanie
szkła, piaskowanie i grawerowanie. Więcej na: www.wojtylko.com

ORION GROUP 
Velkoobchod Orion, spol. s.r.o. 
Czechy

ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO – w naszej ofercie znajdą Państwo akceso-
ria, przybory oraz naczynia kuchenne takie jak: garnki, patelnie, szybkowary, termo-
misy, naczynia, noże ceramiczne, wyroby silikonowe, ceramiczne, oraz z innych two rzyw.
Oferujemy również artykuły do łazienki i ogrodu. Nasze produkty cechuje nowoczesny
design, wysoka jakość i atrakcyjna cena. Generalny Partner na rynku polskim – Grupa
Orion Sp. z o.o. Więcej na: www.oriondomacipotreby.cz

ORTEX CENTRUM 
TEKSTYLNE s.c. 
Firma Handlowa

Jesteśmy bezpośrednim importerem tekstyliów domowych: obrusów, narzut, koronek,
tkanin gipiurowych. Wszystkie nasze wyroby cechuje wysoka jakość. Rynek tekstyliów
domowych współtworzymy od 1993 roku. Więcej na: www.ortex2.pl

OX-ART DECORATOR Producent wyrobów szklanych zdobionych ręcznie. W ofercie: wazony, salaterki, ka-
rafki, figurki i kwiaty szklane, świece zapachowe w szkle, lampy ozdobne. Właściciel
marki VanderGroff. Więcej na: www.ox-art.pl

P&P
P.P.H.U. Piotr Płachetka

Właściciel i dystrybutor marki QUEEN ISABELL oferujący najwyższej jakości wyroby 
z porcelany szlachetnej oraz artykuły dekoracyjne. Bezpośredni importer towarów 
z całego świata – Europy i Azji. Więcej na: www.ppimport.pl

PANNELLIER
Firma Handlowa Eksport-Import

Upominki, ceramika, wiklina, artykuły dekoracyjne. 
Więcej na: www.wiklinowekosze.pl

PINUS COMPANY s.c. 
P.H.U.

Producent ozdób świątecznych bożonarodzeniowych, choinek zielonych, dekorowa-
nych i ośnieżonych, wianków, stroików, girland, stożków. 
Więcej na: www.choinki-pinus.com.pl

PLM-LEMAX 
Piotr Pełczewski

Bezpośredni importer i dystrybutor artykułów wyposażenia stołu i kuchni renomowa-
nych firm: BRABANTIA, BERNDES, LACOR, SOLEX. Więcej na: www.plmlemax.pl

POLSKA GRUPA 
PORCELANOWA 

POLSKA GRUPA PORCELANOWA łączy struktury handlowe i marketingowe dwóch
spółek, a w jej obrębie w dalszym ciągu funkcjonują cztery odrębne marki: LUBIANA,
ĆMIELÓW, CHODZIEŻ i ĆMIELÓW DESIGN STUDIO. Więcej na: www.porcelana.com.pl
i www.lubiana.com.pl

PORCELANA BOGUCICE 
BGH Network S.A.

Producent porcelanowych wyrobów stołowych w kilkudziesięciu wzorach i fasonach.
Wyroby reklamowe z logo klienta. Więcej na: www.porcelanabogucice.pl

PORCELANA KRZYSZTOF 
Sp. z o.o.

PORCELANA KRZYSZTOF to jeden z czołowych producentów wysokogatunkowej por-
celany w Polsce. Sygnowana znakiem KRISTOFF porcelana oferowana jest w tradycyj-
nych i nowoczesnych fasonach i dekoracjach. Więcej na: www.porcelana-kristoff.pl

POSTERGALERIA  
Alfred Sikora

Firma została założona w 1982 r. Producent ramek na zdjęcia, antyram, obrazów i pod -
kładek korkowych. Producent marek własnych. Importer dekoracyjnego oświetlenia,
koców, ręczników, art. łazienkowych z technorattanu, albumów, lampionów, kuferków,
art. świątecznych. Dystrybutor artykułów ze szkła, szklanek, butelek, beczułek, słoi.
Ponad 35 lat na rynku – ponad 35 lat jakości. Więcej na: www.postergaleria.pl

PRACTIC Sp. z o.o. S.K.A. Innowacyjne produkty do Twojej kuchni. Praktyczne pomysły na prezent. Zapraszamy
na stoisko, gdzie prezentujemy zwycięzcę wśród internautów: Gifts of the Year 2019 
– w kategorii produkty premium. Więcej na: www.practic.com.pl

PRESTIGE DECOR 
Sp. Jawna 

Bezpośredni importer kwiatów sztucznych i artykułów dekoracyjnych. Więcej na:
www.prestigedecor.com.pl



PREZENT
Marek Sikorski

Bezpośredni importer latarni, stylowych świeczników, zegarów, luster, świec LED, mebli
ze stali chromowanej. Szeroki wybór – niskie ceny. Więcej na: www.messa.pl

PRIM  
F.H.U. 

Bezpośredni importer kwiatów sztucznych i artykułów dekoracyjnych. Artykuły bożona-
rodzeniowe: choinki sztuczne, bombki, oświetlenie, wystrój wnętrz. Oddział: Warszawa.
Więcej na: www.prim.pl

PRIMPOL Sp. Jawna 
B. Pala i Wspólnicy

Producent wyrobów gospodarstwa domowego z grupy 1001 drobiazgów: – wyposażenie
kuchni, – wyposażenie łazienki, – wyposażenie ogrodów. Więcej na: www.primpol.pl

PRO-DRUT Sp. Jawna 
Z.P.H. S. Rams, R. Zawadzki

Produkcja artykułów gospodarstwa domowego z blachy ocynowanej oraz drutu i two-
rzyw sztucznych: formy do pieczenia, tarki do jarzyn, praski do ziemniaków. Więcej na:
www.pro-drut.pl

PROFI-ART
Robert Świerbiński

Polski producent upominków i artykułów dekoracyjnych: dyplomy, kubki, tabliczki, księgi
na alkohol, figurki, ręczniki, obrazy. Więcej na: www.profi-art.pl

PRYMUS-AGD Sp. Jawna 
PHT Wiesława i Jan Ślażyńscy

Bezpośredni importer art. ze stali nierdzewnej, emaliowanych, z tworzyw sztucznych,
szkła. Dystrybutor marek KORKMAZ, EMALIA RYBNIK, KARL HAUSMANN, TOPFANN. Na-
szymi klientami są sklepy, hurtownie i sieci handlowe. Więcej na: www.prymus-agd.pl

RAD-POL Sp. z o.o. Importer i wyłączny dystrybutor porcelany 3D, od wielu lat wykonywanej metodą tra-
dycyjną w rodzinnej włoskiej firmie. Artykuły wykonywane i dekorowane są ręcznie, co
wymaga niezwykłej precyzji oraz praktyki. Więcej na: www.rad-pol.com.pl

RADEX
Wyrób Szklanych Ozdób Choinkowych
Radosław Kowalczyk 

Produkcja i sprzedaż szklanych ozdób choinkowych. Oferta obejmuje bombki okrągłe
gładkie, dekorowane, formowe w szerokiej gamie kolorów i wzorów. Więcej na:
www.radex.waw.pl

RAVEX GROUP Sp. z o.o.  RAVEX GROUP należy do globalnego producenta i dystrybutora drobnego AGD. Dys-
ponujemy czterema markami handlowymi: KAMILLE, BESSER, VALSAR, SKAUT. Sta-
wiamy na profesjonalną i kompleksową obsługę klienta, terminową dostawę oraz
wysoką jakość oferowanych towarów w konkurencyjnych cenach. Nasz asortyment
charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem oraz indywidualnym charakterem. Wię-
cej na: www.ravex.com.pl

REMOSKA s.r.o. 
Czechy

REMOSKA® powstała na terenie Masywu Czeskiego w 1957 r., dając każdemu możli-
wość stworzenia doskonałych potraw w prosty sposób. Jedno urządzenie kuchenne
włączane jednym przyciskiem. W prodiżu REMOSKA® przyrządzać można potrawy 
z wszelkiego rodzaju produktów. Po prostu go włącz! Więcej na: www.remoska.net

ROSSNER 
Austria

Importer i dystrybutor markowych produktów wyposażenia kuchni i gastronomii marek:
OSCAR COOK, ROSSNER, RÖNNER. W ofercie ponad 500 produktów: czajniki, garnki,
patelnie, sztućce, nadziewarki, kociołki i in. Więcej na: www.rossner.pl

ROY 
Choinki Sztuczne 

Producent choinek sztucznych i galanterii świątecznej: girland, wieńców, stroików. Więcej
na: www.roychoinki.pl

RUMIN
P.P.H.U. Marcin Rumin 

Oferujemy obrazy, tryptyki, ikony i upominki. Więcej na: www.rumin.pl

SABIPOL Wyłączny przedstawiciel marek: SIMAX, RCR, GLASSLOCK, KULSAN, SMOLIK, BER-
NDORF. Oficjalny dystrybutor wszystkich hut szkła i kryształów BOHEMII. Więcej na:
www.sabipol.pl



SIGMA-GLASS 
Piotr Sajdak Producent Szkła 
Ozdobnego i Artystycznego 

Szkło florystyczne, dekoracyjne i użytkowe, świeczniki, kielichy, cylindry, salaterki, szkło
ręcznie malowane i grawerowane. Świadczymy usługi malowania i grawerowania.
Więcej na: www.sigma-glass.pl

SOFIRA
Czechy

Bezpośredni importer. Oferujemy tekstylia dekoracyjne, ceramikę, zegary, obrazy, upo-
minki. Więcej na: www.sofira.cz

SPLASH Sp. z o.o. Importer AGD – dynamicznie rozwijająca się firma na rynku polskim. Nasz katalog na
chwilę obecną liczy ponad 1500 pozycji. Głównym kryterium oceny naszej pracy jest za-
dowolenie naszych klientów. Więcej na: www.feel-maestro.com

SPÓŁDZIELNIA SNB Polski producent od 1951 r. akcesoriów do pieczenia takich jak: blachy, tortownice,
formy, foremki oraz suszarek do domu i na balkon. Więcej na: www.snb.pl

SSW STOLZE 
STAHL WAREN GmbH
Oddział w Polsce 

Importer naczyń ze stali nierdzewnej, z powłoką antyprzyczepną, garnków emaliowanych,
szerokiej gamy sztućców oraz akcesoriów kuchennych. Więcej na: www.ssw-polska.pl

STARMANN 
Marcin Staroń

Producent i dystrybutor szczotek z naturalnych surowców: eko szczotki, szczotki do ma-
sażu, do ciała, włosie końskie, tampico. Więcej na: www.starmann.pl

STOCKLOTS
Dominik Małysa 

Zajmujemy się skupem i sprzedażą produktów wyprzedażowych: nieodebranych partii
produkcyjnych z fabryk, produktów nierotujących, z bankrutujących firm, o krótkim ter-
minie ważności, z lekkimi wadami, niepełnych kolekcji itp. Więcej na: www.stocklots.tv

SZCZEPAN 
Przedsiębiorstwo Handlowe 
Hurtownia Jan Jońca 

Importer artykułów gospodarstwa domowego i dekoracji. Dystrybutor marki KESI.

SZCZEPANIK 
PRZYTULNY DOM 
F.H. Roman Szczepanik, 
Grzegorz Gąsiorowski Sp.c.

Producent obrusów plamoodpornych, gipiurowych, naturalnych, haftowanych. Importer
firan, zasłon i taśm. Więcej na: www.szczepanik-knurow.com.pl

SZKLANY DOM Sp. z o.o. Dystrybutor szkła ozdobnego i użytkowego, m.in. karafek, kieliszków, wazonów, szkla-
nek, dzbanków i kufli. Najnowsze trendy i inspiracje w wyposażeniu wnętrz. Persona-
lizacja szkła. Strona dla klientów biznesowych: www.b2b.szklanydom.pl. Sklep
internetowy: www.szklanydom.pl

TADAR POLSKA 
Sp. z o.o. Sp. K. 

Importer produktów dla gospodarstwa domowego. Wyłączny dystrybutor marek 
o najwyższej jakości: STARKE PRO i KönigHOFFER. W ofercie posiadamy artykuły do
kuchni, jadalni i łazienki. Zajmujemy znaczącą pozycję w branży AGD. Więcej na:
www.tadar.com.pl

TARGI FRANKFURT 
Przedstawicielstwo w Polsce s.c.
Piotr Łukaszewicz 
i Olga Mularczyk-Łukaszewicz

Zapraszamy na najbardziej prestiżowe targi dóbr konsumpcyjnych AMBIENTE we
Frankfurcie nad Menem w terminie 7.02.–11.02.2020. Ponad 4.400 wystawców
z całego świata zaprezentuje dla 136.000 branżystów najnowsze produkty w trzech ka-
tegoriach: DINING – nakrycia stołowe, LIVING – pomysły dla domów i ogrodów oraz
GIVING – prezenty i upominki. Zachęcamy serdecznie do skorzystania z atrakcyjnej
oferty wyjazdów na targi. Więcej na: www.targifrankfurt.pl

TIN TOURS Sp. z o.o. Dekoracje świąteczne i całoroczne z surowców naturalnych do domu, tarasu, ogrodu,
restauracji, hoteli, pensjonatów. Kosze, skrzynki, kwietniki, donice eko z wikliny, juty,
drewna i innych. Więcej na: www.tintours.pl



TOM
Tomasz Byzdra 

Bezpośredni importer artykułów dekoracyjnych do wystroju wnętrz. Posiadamy szeroką
ofertę zegarów, wazonów, lamp, porcelany użytkowej, szkatułek, kuferków oraz ramek.

TRADE HOME Sp. z o.o. Producent tekstyliów domowych i ręcznie wykonywanych zabawek. Więcej na:
www.textile4home.com

TRAGAR Trąbka 
Sp. Jawna 

Wyłączny dystrybutor marek MEYERHOFF, BELLA FIORE i BERLINGER HAUS. Bezpoś-
redni importer agd i wyposażenia wnętrz z Chin, Indii, Brazylii, Turcji oraz Europy. Sze-
roka oferta produktów ze stali nierdzewnej, porcelany, szkła, żeliwa, plastiku oraz
produktów sezonowych i przetwórstwa. Sklep internetowy: www.sklep.tragar.pl.
Strona dla klientów biznesowych: www.hurt.tragar.pl

TROPIC
Jarosław Popkowski

Bezpośredni importer okularów przeciwsłonecznych i do czytania oraz: drobnego AGD,
art. dekoracyjnych całorocznych i świątecznych, zabawek, szkatułek drewnianych, ramek
do zdjęć, strojów karnawałowych. Więcej na: www.tropic-importer.pl

TRUST-TEX s.c. 
A. Jaroma, T. Kokosiński 

Bezpośredni importer art. dekoracyjnych, wyposażenia wnętrz i upominków. W ofercie
wyroby z drewna, metalu, kamienia, papieru, ceramiki i szkła. Współpracujemy z naj-
większymi importerami i producentami branży dekoracyjnej w Polsce. Więcej na:
www.trust-tex.pl

VERONI 
Bogusław Warżel

Od 30 lat importer porcelany o niepowtarzalnym wzornictwie. W ofercie: kubki, fi-
liżanki, serwisy obiadowe, półmiski, obrusy PCV. Nowość – szklanki termiczne. Sprze-
daż hurtowa i internetowa: www.sklepveroni.pl

WAZA s.c.  
P.P.H. Ewa Kijowska, 
Zenon Kijowski

Dekorowanie porcelany stołowej i szkła. Zdobienie naszkliwne i wszkliwne. Porcelana
stołowa „Kolekcja porcelany polskiej”. Więcej na: www.waza.pl

Zakłady Ceramiczne 
BOLESŁAWIEC 
w Bolesławcu Sp. z o.o.

Ręcznie zdobiona ceramika użytkowa i dekoracyjna. Zastawy stołowe i naczynia ku-
chenne dla gastronomii, w dekoracjach stempelkowych i w szkliwach. Garnki do prze-
chowywania przetworów. Więcej na: www.ceramicboleslawiec.com.pl

ZB TRADE 
Zbigniew Bylica

Importer aerozoli świątecznych i florystycznych, a także świec, poduszek i obrazów 
z podświetleniem LED. Wyjątkowa ceramika użyteczna i dekoracyjna. Więcej na:
www.zbtrade.eu
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