




Kod produktu: SF3042000
Grubość koperty to 11 mm. Jej średnica 
- 41 mm, co czyni ten zegarek idealnym 
dla dziecka. Nie będzie ani za duży ani za 
mały, lecz w sam raz. Minimalny obwód 
zapiętego paska to 16 cm, a maksymal-
ny 21.5 cm. Pasek będzie, więc mógł 
rosnąć razem z ręką małego odkrywcy 
(oczywiście w ograniczonym zakresie). A 
skoro już o pasku mowa ma on grubość 
3 mm i szerokość 14 mm. Knocknocky 
SF3042000 to bardzo dobry zegarek 
wyposażony w precyzyjny mechanizm 
Miyota pochodzący z odległej wyspy, z 
kraju pysznego sushi. Jest to idealny ze-
garek dziecięcy i sprawdzi się doskonale 
jako kompan przygód. (pssst… i nie jest 
ciężki. Waży tylko 28.0 g)

Kod produktu: SP3631006
Grubość stalowej koperty to 10 mm. Jej 
średnica - 36 mm, co czyni ten zegarek 
idealnym dla dziecka. Nie będzie ani 
za duży ani za mały, lecz w sam raz. Mi-
nimalny obwód zapiętego paska to 15 
cm, a maksymalny 20 cm. Pasek będzie, 
więc mógł rosnąć razem z ręką małego 
odkrywcy (oczywiście w ograniczonym 
zakresie). A skoro już o pasku mowa ma 
on grubość 4 mm i szerokość 18 mm. 
Knocknocky SP3631006 to bardzo dobry 
zegarek wyposażony w precyzyjny me-
chanizm Miyota pochodzący z odległej 
wyspy, z kraju pysznego sushi. Jest to ide-
alny zegarek dziecięcy i sprawdzi się do-
skonale jako kompan przygód. (pssst… i 
nie jest ciężki. Waży tylko 42 g)

Kod produktu: RB3624006
Grubość stalowej koperty to 3 mm. Jej 
średnica - 38 mm, co czyni ten zegarek 
idealnym dla dziecka. Nie będzie ani za 
duży ani za mały, lecz w sam raz. Mini-
malny obwód zapiętego paska to 15 cm, 
a maksymalny 20.5 cm. Pasek będzie, 
więc mógł rosnąć razem z ręką małego 
odkrywcy (oczywiście w ograniczonym 
zakresie). A skoro już o pasku mowa ma 
on grubość 3 mm i szerokość 18 mm. 
Knocknocky RB3624006 to bardzo dobry 
zegarek wyposażony w precyzyjny me-
chanizm Miyota pochodzący z odległej 
wyspy, z kraju pysznego sushi. Jest to ide-
alny zegarek dziecięcy i sprawdzi się do-
skonale jako kompan przygód. (pssst… i 
nie jest ciężki. Waży tylko 50.15 g)

Kod produktu: SP3036000
Grubość stalowej koperty to 10 mm. Jej 
średnica - 36 mm, co czyni ten zegarek 
idealnym dla dziecka. Nie będzie ani 
za duży ani za mały, lecz w sam raz. Mi-
nimalny obwód zapiętego paska to 15 
cm, a maksymalny 20 cm. Pasek będzie, 
więc mógł rosnąć razem z ręką małego 
odkrywcy (oczywiście w ograniczonym 
zakresie). A skoro już o pasku mowa ma 
on grubość 4 mm i szerokość 18 mm. 
Knocknocky SP3036000 to bardzo dobry 
zegarek wyposażony w precyzyjny me-
chanizm Miyota pochodzący z odległej 
wyspy, z kraju pysznego sushi. Jest to ide-
alny zegarek dziecięcy i sprawdzi się do-
skonale jako kompan przygód. (pssst… i 
nie jest ciężki. Waży tylko 42 g)

Kod produktu: SP3335001
Grubość stalowej koperty to 10 mm. Jej 
średnica - 36 mm, co czyni ten zegarek 
idealnym dla dziecka. Nie będzie ani 
za duży ani za mały, lecz w sam raz. Mi-
nimalny obwód zapiętego paska to 15 
cm, a maksymalny 20 cm. Pasek będzie, 
więc mógł rosnąć razem z ręką małego 
odkrywcy (oczywiście w ograniczonym 
zakresie). A skoro już o pasku mowa ma 
on grubość 4 mm i szerokość 18 mm. 
Knocknocky SP3335001 to bardzo dobry 
zegarek wyposażony w precyzyjny me-
chanizm Miyota pochodzący z odległej 
wyspy, z kraju pysznego sushi. Jest to ide-
alny zegarek dziecięcy i sprawdzi się do-
skonale jako kompan przygód. (pssst… i 
nie jest ciężki. Waży tylko 42 g)

Kod produktu: RB3327003
Grubość koperty to 3 mm. Jej średnica 
- 38 mm, co czyni ten zegarek idealnym 
dla dziecka. Nie będzie ani za duży ani za 
mały, lecz w sam raz. Minimalny obwód 
zapiętego paska to 15 cm, a maksymal-
ny 20.5 cm. Pasek będzie, więc mógł 
rosnąć razem z ręką małego odkrywcy 
(oczywiście w ograniczonym zakresie). A 
skoro już o pasku mowa ma on grubość 
3 mm i szerokość 18 mm. Knocknocky 
RB3327003 to bardzo dobry zegarek 
wyposażony w precyzyjny mechanizm 
Miyota pochodzący z odległej wyspy, z 
kraju pysznego sushi. Jest to idealny ze-
garek dziecięcy i sprawdzi się doskonale 
jako kompan przygód. (pssst… i nie jest 
ciężki. Waży tylko 49.55 g)

https://www.timetrend.pl/zegarki/17308-atlantic-worldmaster-incabloc-537544193rb.html?search_query=53754.41.93RB&results=1&utm_source=katalog&utm_medium=display&utm_campaign=katalog_atlantic
https://www.timetrend.pl/knocknocky/17420-knocknocky-starfish-sf3042000.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=knocknock
https://www.timetrend.pl/knocknocky/17434-knocknocky-sporty-sp3631006.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=knocknock
https://www.timetrend.pl/knocknocky/17402-knocknocky-rainbow-rb3624006.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=knocknock
https://www.timetrend.pl/knocknocky/17428-knocknocky-sporty-sp3036000.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=knocknock
https://www.timetrend.pl/knocknocky/17432-knocknocky-sporty-sp3335001.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=knocknock
https://www.timetrend.pl/knocknocky/17398-knocknocky-rainbow-rb3327003.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=knocknock
https://www.timetrend.pl/zegarki/17308-atlantic-worldmaster-incabloc-537544193rb.html?search_query=53754.41.93RB&results=1&utm_source=katalog&utm_medium=display&utm_campaign=katalog_atlantic


Kod produktu: 2030006
LACOSTE L1212 KIDS 2030006 to dzie-
cięcy zegarek wyposażony w bardzo do-
kładny mechanizm kwarcowy gwarantu-
jący precyzyjne wskazania czasu. Koperta 
tego modelu wykonana jest z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego i osadzono 
w niej trwałe szkło mineralne. Zegarek za-
wieszono na wygodnym i wytrzymałym 
silikonowym pasku w różowym kolorze. 
Białe arabskie cyfry wyraźnie kontrastują 
z różowym cyferblatem co ułatwia odczyt 
godziny. Dodatkowo na tarczy widnieje 
charakterystyczne dla tej marki logo - ali-
gator. Wodoszczelność 50M oznacza, że 
zegarek może być używany podczas pły-
wania. Średnica koperty wynosi 32 mm.

Kod produktu: 2030005
LACOSTE L1212 KIDS 2030005 to dzie-
cięcy zegarek wyposażony w bardzo do-
kładny mechanizm kwarcowy gwarantu-
jący precyzyjne wskazania czasu. Koperta 
tego modelu wykonana jest z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego i osadzono 
w niej trwałe szkło mineralne. Zegarek za-
wieszono na wygodnym i wytrzymałym 
silikonowym pasku w miętowym kolorze. 
Białe arabskie cyfry wyraźnie kontrastują 
z jasnozielonym cyferblatem co ułatwia 
odczyt godziny. Dodatkowo na tarczy 
widnieje charakterystyczne dla tej mar-
ki logo - aligator. Wodoszczelność 50M 
oznacza, że zegarek może być używany 
podczas pływania. Średnica koperty wy-
nosi 32 mm.

Kod produktu: 2030002
LACOSTE L1212 KIDS 2030002 to dzie-
cięcy zegarek wyposażony w bardzo do-
kładny mechanizm kwarcowy gwarantu-
jący precyzyjne wskazania czasu. Koperta 
tego modelu wykonana jest z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego i osadzono 
w niej trwałe szkło mineralne. Zegarek 
zawieszono na wygodnym i wytrzyma-
łym silikonowym pasku w granatowym 
kolorze. Białe arabskie cyfry wyraźnie 
kontrastują z granatowym cyferblatem 
co ułatwia odczyt godziny. Dodatkowo 
na tarczy widnieje charakterystyczne dla 
tej marki logo - aligator. Wodoszczelność 
50M oznacza, że zegarek może być uży-
wany podczas pływania. Średnica koper-
ty wynosi 32 mm.

Kod produktu: 2030003
LACOSTE L1212 KIDS 2030003 to limito-
wany dziecięcy zegarek wyposażony w 
bardzo dokładny mechanizm kwarcowy 
gwarantujący precyzyjne wskazania cza-
su. Koperta tego modelu wykonana jest 
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego 
i osadzono w niej trwałe szkło mineral-
ne. Zegarek zawieszono na wygodnym i 
wytrzymałym silikonowym pasku w bia-
łym kolorze. Wyraźne arabskie cyfry ide-
alnie komponują z białym cyferblatem 
co ułatwia odczyt godziny. Dodatkowo 
na tarczy widnieje charakterystyczne dla 
tej marki logo - aligator. Wodoszczelność 
50M oznacza, że zegarek może być uży-
wany podczas pływania. Średnica koper-
ty wynosi 32 mm.

https://www.timetrend.pl/lacoste/17446-lacoste-l1212-kids-2030006.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=lacoste
https://www.timetrend.pl/lacoste/17445-lacoste-l1212-kids-2030005.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=lacoste
https://www.timetrend.pl/lacoste/17442-lacoste-l1212-kids-2030002.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=lacoste
https://www.timetrend.pl/lacoste/17444-lacoste-l1212-kids-2030003.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=lacoste


Kod produktu: 0840020
Ferrari to symbol, którego nie trzeba ni-
komu przedstawiać - marka egzotycz-
nych aut sportowych założona przez 
Pana Enzo Ferrari z Maranello we Wło-
szech. Zegarki Scuderia Ferrari to ofi-
cjalny licencjonowany produkt Ferrari, 
który nawiązuje do oferty egzotycznych 
aut producenta oraz bogatej przeszłości 
w Formule 1 - królowej sportów moto-
rowych. Sportowy model Scuderia Fer-
rari Pitlane 0840020 charakteryzuje się 
prostym, trójwskazówkowym mechani-
zmem oraz niebieską kolorystyką. Koper-
ta o średnicy 38 mm została wykonana 
z wysokiej jakości tworzyw sztucznych 
oraz połączona z ciekawym, sylikono-
wym paskiem, który wygodnie układa się 
na nadgarstku. Zegarek wyposażono w 
dokładny mechanizm kwarcowy zasilany 
baterią. Wodoszczelność klasy 30M chro-
ni zegarek przed zachlapaniem.

Kod produktu: 0840021
Zegarki Scuderia Ferrari to oficjalny licen-
cjonowany produkt Ferrari, który nawią-
zuje do oferty egzotycznych aut produ-
centa oraz bogatej przeszłości w Formule 
1 - królowej sportów motorowych. Spor-
towy model Scuderia Ferrari Pitlane 
0840021 charakteryzuje się prostym, 
trójwskazówkowym mechanizmem oraz 
czarno-czerwoną kolorystyką. Koperta o 
średnicy 38 mm została wykonana z wy-
sokiej jakości tworzyw sztucznych oraz 
połączona z ciekawym, sylikonowym 
paskiem, który wygodnie układa się na 
nadgarstku. Zegarek wyposażono w do-
kładny mechanizm kwarcowy zasilany 
baterią. Wodoszczelność klasy 30M chro-
ni zegarek przed zachlapaniem.

Kod produktu: 0840019
Zegarki Scuderia Ferrari to oficjalny licen-
cjonowany produkt Ferrari, który nawią-
zuje do oferty egzotycznych aut produ-
centa oraz bogatej przeszłości w Formule 
1 - królowej sportów motorowych. Spor-
towy model Scuderia Ferrari Pitlane 
0840019 charakteryzuje się prostym, 
trójwskazówkowym mechanizmem oraz 
czarno-czerwoną kolorystyką. Koperta o 
średnicy 38 mm została wykonana z wy-
sokiej jakości tworzyw sztucznych oraz 
połączona z ciekawym, sylikonowym 
paskiem, który wygodnie układa się na 
nadgarstku. Zegarek wyposażono w do-
kładny mechanizm kwarcowy zasilany 
baterią. Wodoszczelność klasy 30M chro-
ni zegarek przed zachlapaniem.

Kod produktu: EFA-120L -1A1
Kolekcja przeznaczona dla poszukują-
cych stonowanego, ale jednocześnie 
sportowego zegarka o wyjątkowym desi-
gnie, gdzie dopracowanie szczegółów w 
harmonijny sposób łączy się z najnowszą 
technologią.

Kod produktu: EFV-540L -1AVUEF
Zegarek męski Casio Edifice EFV-540L 
-1AVUEF, który czerpie inspiracje z kokpi-
tów maszyn lotniczych. Wyraźnie może-
my zaobserwować styl awionistyczny na 
jasnym cyferblacie. Kopertę o średnicy 42 
mm i grubości 12 mm wykonano ze sta-
li szlachetnej i połączono ze skórzanym 
eleganckim paskiem. Dzięki warstwie flu-
orescencyjnej na wskazówkach i indek-
sach możliwe jest odczytanie godziny w 
ciemności po skumulowaniu promieni 
światła. Zegarek posiada funkcję chro-
nografu, który odmierza czas z dokład-
nością do 1/10 sekundy. Oprócz tego 
na godzinie czwartej znajduje się okno 
datownika, który informuje aktualnym o 
dniu miesiąca. Zastosowane szkło mine-
ralne jest odporne na pęknięcia dzięki 
swej elastyczności. Wodoszczelność kla-
sy 100M pozwala na swobodny kontakt 
z wodą np. pływanie i nurkowanie bez 
akwalungu.

https://www.timetrend.pl/meskie-scuderia-ferrari/18144-scuderia-ferrari-pitlane-0840020.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=scuderiaferrari
https://www.timetrend.pl/meskie-scuderia-ferrari/18143-scuderia-ferrari-pitlane-0840021.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=scuderiaferrari
https://www.timetrend.pl/meskie-scuderia-ferrari/18141-scuderia-ferrari-pitlane-0840019.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=scuderiaferrari
https://www.timetrend.pl/meskie-casio-edifice/2001-casio-edifice-classic-efa-120l-1a1.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=edifice
https://www.timetrend.pl/meskie-casio-edifice/17461-casio-edifice-classic-efv-540l-1avuef.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=edifice


Kod produktu: LW-200 -2AV
Zegarek sportowy, idealny dla dziecka. 
Wytrzymała koperta oraz pasek z tworzy-
wa sztucznego są odporne na działanie 
wody dzięki czemu zegarek przez długi 
czas będzie cieszył oko świeżym wyglą-
dem. Cyfrowy wyświetlacz ma duże wy-
raźne cyfry dzięki czemu odczyt godziny 
i korzystanie z dodatkowych funkcji ze-
garka nie przysparza problemów. Dzięki 
funkcjom takim jak stoper, alarm dzienny 
i format 24 godzinny zegarek świetnie 
sprawdzi się podczas aktywności fizycz-
nej. Wodoszczelność 50M sprawia, że w 
zegarku można pływać i brać prysznic. 

Kod produktu: W-735H -1AVEF
Zegarek sportowy, który charakteryzuje 
się zwiększoną wodoszczelnością. Prze-
znaczony jest dla osób aktywnych i lubią-
cych sport.

Kod produktu: W-800H -1AVEF
Zegarek sportowy, który charakteryzuje 
się zwiększoną wodoszczelnością. Prze-
znaczony jest dla osób aktywnych i lubią-
cych sport.

Kod produktu: A168WG -9EF
Stylowy zegarek Retro Casio A168WG 
-9EF. Koperta wykonana z tworzywa zo-
stała połączona z lekką, stalową branso-
letą z regulowanym zapięciem. Cyferblat 
posiada wbudowany elektroniczny wy-
świetlacz. Dzięki temu zegarek wyróż-
nia się takimi funkcjami jak 1 godzinny 
stoper, alarm, automatyczny kalendzarz 
i podświetlenie illuminator. Wodoszczel-
ność WR 30m oznacza, że zegarek jest 
odporny na przypadkowe zachlapania 
wodą. Koperta tego zegarka mierzy 36,3 
mm szerokości oraz 9,6 mm grubości.

Kod produktu: LA680WEGA -9ER
Zegarek w stylu retro z elektronicznym 
wyświetlaczem. Wyposażony został 
stoper z pomiarem 1/100 sek. - 1h, alarm 
dzienny, kalendarz automatyczny, pod-
świetlenie diodą led. Dyskretny mały 
dodatek dla każdej kobiety. Szerokość 
koperty w tym modelu wynosi 28,6 mm, 
grubość 8,6 mm.

Kod produktu: LA670WEGA -9EF
Stylowy zegarek Casio LA670WEGA-9EF 
charakteryzujący się kopertą wykonaną z 
tworzywa  oraz  lekką stalową bransoletą 
w kolorze złotym z regulowanym zapię-
ciem. Złoty cyferblat posiada wbudo-
wany elektroniczny wyświetlacz. Dzięki 
temu zegarek wyróznia się takimi funk-
cjami jak godzinny stoper, 30 minutowy 
timer, dzienny alarm czy automatyczny 
kalendarz. Wodoszczelność WR 30m po-
zwala jedynie na przypadkowe zachlapa-
nia wodą. Koperta mierzy zaledwie 24,5 
mm szerokości oraz 7 mm grubości.

https://www.timetrend.pl/damskie-casio/2472-casio-sport-lw-200-2av.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=casio
https://www.timetrend.pl/meskie-casio/2756-casio-sport-w-735h-1avef.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=casio
https://www.timetrend.pl/meskie-casio/2775-casio-sport-w-800h-1avef.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=casio
https://www.timetrend.pl/casio-retro/17080-casio-collection-retro-a168wg-9ef.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=retro
https://www.timetrend.pl/damskie-casio-retro/11238-casio-collection-retro-la680wega-9er.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=retro
https://www.timetrend.pl/damskie-casio-retro/16531-casio-collection-retro-la670wega-9ef.html?utm_source=katalog_dzieciecy&utm_medium=display&utm_campaign=retro


Kod produktu: MTP-E133L -5EEF
Wyjątkowy zegarek męski Casio MT-
P-E133L -5EEF z kolekcji Retro. Jest to 
model kontynuujący wskrzeszanie kulto-
wych modeli Casio z dawnych lat. Koper-
ta o szerokości 38 mm została wykonana 
z wysokiej jakości stali szlachetnej odpor-
nej na warunki atmosferyczne. Połączo-
no ją z modnym, skórzanym paskiem w 
kolorze jasnego i ciemnego brązu. Biała 
tarcza została oznaczona indeksami, co 
pozytywnie wpływa na przejrzystość i 
czytelność zegarka. Zegarek został wy-
posażony w dokładny mechanizm kwar-
cowy zasilany baterią. Ten model jest od-
porny na zachlapania.

Kod produktu: A158WEA-1EF
Zegarek o sportowym charakterze, dla 
osób ceniących prostotę.

Kod produktu: DBC-32 -1AEF
Powrót do lat 80-tych zegarka z kalkula-
torem, przeznaczony jako orginalny do-
datek.

Kod produktu: GLS-5600CL -1ER
Zegarek Casio G-Shock GLS-5600CL -1ER 
to kolejna odsłona kultowego modelu 
5600. Koperta o szerokości 43 mm oraz 
została wykonana z wysokiej jakości two-
rzyw, które wytrzymują najcięższe wa-
runki. Materiałowy pasek jest wygodny 
i wytrzymały. Oprócz słynnego systemu 
wstrząsoodpornego G-shock, zegarek 
wyposażony jest między innymi w takie 
funkcje jak: jednostajne podświetlenie 
cyferblatu Illuminator, automatyczny 
kalendarz, 24 godzinny stoper oraz  ti-
mer z autopowtarzaniem (dokładność 
do 1s), i multialarm. Klasa wodoszczel-
ności (WR200m) pozwala na swobodne 
pływanie i nurkowanie z czasomierzem. 
Dodatkowo zegarek jest odporny na ni-
skie temperatury dzięki czemu dokładnie 
odmierza czas nawet przy -20 °C. Ponad 
to zegarek ma wbudowany Yacht Timer.

Kod produktu: DW-5600E -1VZ
Zegarek Casio G-Shock DW-5600E -1VZ 
to kolejna odsłona kultowego modelu 
5600. Koperta o szerokości 43 mm oraz 
pasek zostały wykonane z wysokiej jako-
ści tworzyw, które wytrzymują najcięż-
sze warunki. Oprócz słynnego systemu 
wstrząsoodpornego G-shock, zegarek 
wyposażony jest między innymi w takie 
funkcje jak: jednostajne podświetlenie 
cyferblatu Illuminator, automatyczny ka-
lendarz, 24 godzinny stoper oraz  timer 
z autopowtarzaniem (dokładność do 
1s), i multialarm. Klasa wodoszczelności 
(WR200m) pozwala na swobodne pływa-
nie i nurkowanie z czasomierzem.

Kod produktu: G-7700 -1ER
Wstrząsoodporny zegarek zbudowany 
przez grupę naukowców. Głównym ce-
lem Casio było stworzenie zegarka, które-
go nie można zniszczyć.
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Kod produktu: GMA-S130 -7AER
CASIO G-Shock Specials GMA-S130 
-7AER to wytrzymały sportowy zegarek, 
który wyróżnia się pod wieloma wzglę-
dami. Zegarek łączy w sobie prawdziwie 
sportowy charakter z modną stylistyką. 
Ten model jest odporny na wstrząsy i 
uderzenia dzięki specjalnej technologii, 
która została opracowana przez tego 
japońskiego producenta. Koperta tego 
zegarka ma średnicę 43 mm i grubość 14 
mm. Dodatkowo wyposażono ten model 
kilka dogodnych funkcji. Zegarek został 
wykonany z wysokiej jakości tworzywa. 
Ciekawa kolorystyka przyciąga uwagę. 
Wyjątkową cechą tego modelu jest wbu-
dowany krokomierz, który mierzy ilość 
przebytych kroków na treningu i w ciągu 
dnia. Ta funkcja wspomoże aktywność 
fizyczną oraz diety. Model ten posiada 
analogowo-cyfrowy odczyt z podświe-
tleniem tarczy diodą LED, która umoż-
liwia odczytanie godziny w ciemności. 
Funkcje tego zegarka skoncentrowane 
są na uprawianiu sportu - 24 godzinny 
stoper, timer ,funkcja dual time na tarczy 
zegarka pozwala na wyświetlanie czasu 
w drugiej strefie czasowej. Oprócz tego 
zegarek posiada 5 alarmów z funkcją 
drzemki i kalendarz automatyczny, który 
pamięta krótsze miesiące i lata przestęp-
ne. Ponadto model ten wyposażono we 
wzmocnione i trwałe szkło mineralne.  
Klasa wodoszczelności WR 200M pozwa-
la na swobodne pływanie.

Kod produktu: GMA-S130VC -2AER
CASIO G-Shock Specials GMA-S130VC 
-2AER to wytrzymały sportowy zegarek, 
który wyróżnia się pod wieloma wzglę-
dami. Zegarek łączy w sobie prawdziwie 
sportowy charakter z modną stylistyką. 
Ten model jest odporny na wstrząsy i 
uderzenia dzięki specjalnej technologii, 
która została opracowana przez tego 
japońskiego producenta. Koperta tego 
zegarka ma średnicę 45,9 mm i grubość 
15,5 mm. Dodatkowo wyposażono ten 
model kilka dogodnych funkcji. Zegarek 
został wykonany z wysokiej jakości two-
rzywa. Ciekawa kolorystyka przyciąga 
uwagę. Wyjątkową cechą tego modelu 
jest wbudowany krokomierz, który mie-
rzy ilość przebytych kroków na treningu 
i w ciągu dnia. Ta funkcja wspomoże ak-
tywność fizyczną oraz diety. Model ten 
posiada analogowo-cyfrowy odczyt z 
podświetleniem tarczy diodą LED, która 
umożliwia odczytanie godziny w ciem-
ności. Funkcje tego zegarka skoncen-
trowane są na uprawianiu sportu - 24 
godzinny stoper, timer ,funkcja dual time 
na tarczy zegarka pozwala na wyświe-
tlanie czasu w drugiej strefie czasowej. 
Oprócz tego zegarek posiada 5 alarmów 
z funkcją drzemki i kalendarz automa-
tyczny, który pamięta krótsze miesiące i 
lata przestępne. Ponadto model ten wy-
posażono we wzmocnione i trwałe szkło 
mineralne.  Klasa wodoszczelności WR 
200M pozwala na swobodne pływanie.

Kod produktu: GMA-S130VC -4AER
CASIO G-Shock Specials GMA-S130VC 
-4AER to wytrzymały sportowy zegarek, 
który wyróżnia się pod wieloma wzglę-
dami. Zegarek łączy w sobie prawdziwie 
sportowy charakter z modną stylistyką. 
Ten model jest odporny na wstrząsy i 
uderzenia dzięki specjalnej technologii, 
która została opracowana przez tego 
japońskiego producenta. Koperta tego 
zegarka ma średnicę 45,9 mm i grubość 
15,5 mm. Dodatkowo wyposażono ten 
model kilka dogodnych funkcji. Zegarek 
został wykonany z wysokiej jakości two-
rzywa. Ciekawa kolorystyka przyciąga 
uwagę. Wyjątkową cechą tego modelu 
jest wbudowany krokomierz, który mie-
rzy ilość przebytych kroków na treningu 
i w ciągu dnia. Ta funkcja wspomoże ak-
tywność fizyczną oraz diety. Model ten 
posiada analogowo-cyfrowy odczyt z 
podświetleniem tarczy diodą LED, która 
umożliwia odczytanie godziny w ciem-
ności. Funkcje tego zegarka skoncen-
trowane są na uprawianiu sportu - 24 
godzinny stoper, timer ,funkcja dual time 
na tarczy zegarka pozwala na wyświe-
tlanie czasu w drugiej strefie czasowej. 
Oprócz tego zegarek posiada 5 alarmów 
z funkcją drzemki i kalendarz automa-
tyczny, który pamięta krótsze miesiące i 
lata przestępne. Ponadto model ten wy-
posażono we wzmocnione i trwałe szkło 
mineralne.  Klasa wodoszczelności WR 
200M pozwala na swobodne pływanie.

Kod produktu: BA-110 -1AER
Koperta o średnicy 43mm oraz elastycz-
ny pasek zostały wykonane z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego. Pierścień 
stanowi ozdobę dla analogowo-cyfrowe-
go cyferblatu efektownie wykończonego 
w złotym kolorze. Tarcza uzyskała pod-
świetlenie diodą LED. Ten model posiada 
funkcję czasu światowego oraz automa-
tyczny kalendarz, które doskonale spraw-
dzą się podczas międzynarodowych 
podróży. Funkcje stopera i timera przyda-
dzą się podczas aktywności fizycznych, a 
5 alarmów dziennych może służyć jako 
przypominacz lub budzik. Wodoszczel-
ność 100m pozwala swobodny kontakt 
z wodą.

Kod produktu: BGS-100RT -7AER
Casio Baby-G BGS-100RT -7AER to wy-
trzymały sportowy zegarek, który wyróż-
nia się pod wieloma względami. Zegarek 
łączy w sobie prawdziwie sportowy cha-
rakter z modną stylistyką. Ten model jest 
odporny na wstrząsy i uderzenia dzię-
ki specjalnej technologii, która została 
opracowana przez tego japońskiego pro-
ducenta. Dodatkowo wyposażono ten 
model kilka dogodnych funkcji. Zegarek 
został wykonany z wysokiej jakości two-
rzywa. Ciekawa kolorystyka przyciąga 
uwagę. Wyjątkową cechą tego modelu 
jest wbudowany krokomierz, który mie-
rzy ilość przebytych kroków na treningu 
i w ciągu dnia. Ta funkcja wspomoże ak-
tywność fizyczną oraz diety. Model ten 
posiada analogowo-cyfrowy odczyt z 
podświetleniem tarczy diodą LED, która 
umożliwia odczytanie godziny w ciem-
ności. Funkcje tego zegarka skoncen-
trowane są na uprawianiu sportu - 24 
godzinny stoper, timer ,funkcja dual time 
na tarczy zegarka pozwala na wyświe-
tlanie czasu w drugiej strefie czasowej. 
Oprócz tego zegarek posiada 5 alarmów 
z funkcją drzemki, wyciszenie dźwięków 
i kalendarz automatyczny, który pamięta 
krótsze miesiące i lata przestępne. Ponad-
to model ten wyposażono we wzmoc-
nione i trwałe szkło mineralne.  Klasa 
wodoszczelności WR 100m pozwala na 
swobodne pływanie. Szerokość koperty 
w tym modelu wynosi 42 mm, a jej gru-
bość to 13 mm. Waga natomiast wynosi 
jedynie 34g.

Kod produktu: BG-6903 -2BER
Casio Baby-G BG-6903 -2BER został stwo-
rzony dla dziewczyn lubiących  aktyw-
ność i sporty ekstrymalne. Nowoczesna 
technologia w zgrabnym wykończeniu 
pozwala na wykorzystanie zegarka w 
każdej sytuacji dzięki zastosowaniu sys-
temu wstrząsoodpornego i wysokiej wo-
doszczelności. Okrągła koperta oraz pa-
sek wykonane zostały z wysokiej jakości 
przezroczystego tworzywa sztucznego 
w kolorze niebieskim. Model charakte-
ryzuje się szeregiem funkcji: druga strefa 
czasowa, stoper z pamięcią oraz timer, 3 
multialarmy z funkcją drzemki, wycisze-
nie dźwięków, kalendarz automatyczny, 
wyświetlanie godziny w trybie 12/24h. 
Dodatkowym atutem jest illuminator, 
który pozwoli nam na podświetlenie 
tarczy zegarka w ciemności. Wodoszczel-
ność klasy WR 200m pozwala na swobod-
ne pływanie.
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Kod produktu: SHE-3047SG -7AUER
Stylowy zegarek Casio Sheen SHE-
-3047SG -7AUER posiada pozłoconą 
kopertę o średnicy 35 mm oraz branso-
letę (pełne ogniwa) z bezpiecznym za-
pięciem. Elementy te zostały wykonane z 
wysokiej jakości stali nierdzewnej. Zega-
rek posiada funkcję rozbudowanego da-
townika, który wskazuje dzień miesiąca, 
tygodnia oraz czas w trybie 24h. Biała tar-
cza została oznaczona złoconymi indek-
sami i wskazówkami oraz udekorowana 
prawdziwymi kryształami SWAROVSKI®! 
Ten model posiada dodatkową, wyjąt-
kową cechę - Podświetlenie diodą LED 
uruchamiane za pomocą przycisku. Za-
stosowane, mineralne szkło jest odporne 
na pęknięcia dzięki swej elastyczności.  
Klasa wodoszczelności WR 50m oznacza, 
że można z nim pływać.

Kod produktu: SHE-3511L -7AUER
Casio Sheen SHE-3511L -7AUER to cieka-
wy czasomierz, który urzeka swoim wy-
kończeniem w każdym detalu.  Koperta o 
średnicy 35 mm i grubości 8,4 mm zosta-
ła wykonana z wysokiej jakości stali szla-
chetnej. Zawieszono ją na białym pasku 
wykonanym ze skóry najwyższej jakości. 
Dokładny mechanizm kwarcowy został 
wzbogacony o funkcję rozbudowanego 
datownika, który wskazuje dzień tygo-
dnia i miesiąca oraz czas 24h. Na tarczy 
umieszczono czytelne cyfry rzymskie i 
prawdziwe kryształy SWAROVSKI®! Zasto-
sowane szkło szafirowe jest odporne na 
wszelkiej maści zarysowania, co gwaran-
tuje, że nawet po paru latach użytkowa-
nia zegarek dalej będzie wyglądał świe-
żo i elegancko. Klasa wodoszczelności 
WR 50m pozwala na kontakt z wodą np. 
prysznic.

Kod produktu: 44L232
Caravelle 44L232 to wyjątkowy produkt 
tej marki. Wyposażono go w bardzo 
dokładny mechanizm kwarcowy. W nie-
rdzewnej kopercie wykończonej w Rose 
Gold PVD osadzono szkło mineralne i po-
łączono ją z niezwykłym obrotowym pa-
skiem, dzięki czemu można ustawić go w 
czterech kolorach.  Wodoszczelność 30m 
tego modelu pozwala na zachlapania. 
Średnica koperty wynosi 32 mm.

Kod produktu: 43L201
Caravelle 43L201 to wyjątkowy pro-
dukt tej marki. Wyposażono go w bar-
dzo dokładny mechanizm kwarcowy. W 
nierdzewnej kopercie osadzono szkło 
mineralne i połączono ją z niezwykłym 
obrotowym paskiem, dzięki czemu moż-
na ustawić go w czterech kolorach.  Wo-
doszczelność 30m tego modelu pozwala 
na zachlapania. Średnica koperty wynosi 
32 mm.

Kod produktu: RH886BX8
Lorus Fashion RH886BX8 to modny zega-
rek z bardzo dokładnym mechanizmem 
kwarcowym.  Koperta tego modelu wy-
konana jest ze stali nierdzewnej w kolo-
rze różowego złota, a szkło przykrywają-
ce cyferblat to odporne na zarysowania 
szkło mineralne. W połączeniu z gustow-
nym skórzanym paskiem w szarym od-
cieniu, całość tworzy spójną kompozy-
cję. Biała tarcza idealnie komponuje się 
ze stalowymi indeksami, co sprawia, że 
zegarek jest estetyczny i piękny w swej 
prostocie, a dokładny odczyt godziny nie 
przysparza żadnych problemów. Wodo-
szczelność 30M oznacza odporność na 
zachlapania. Średnica koperty wynosi 32 
mm, grubość 6,5 mm. Doskonała propo-
zycja dla eleganckiej kobiety. 

Kod produktu: R2301KX9
Lorus R2301KX9 to dziecięcy zegarek z 
bardzo dokładnym mechanizmem kwar-
cowym wyposażonym w podświetlenie 
tarczy. Koperta tego modelu wykonana 
jest z tworzywa sztucznego i osadzono 
w niej szkło hesalitowe. Wodoszczelność 
100M pozwala na pływanie z nim i nurko-
wanie bez akwalungu . Średnica koperty 
wynosi 28 mm. Jakość gwarantowana 
przez Seiko Watch Corporation.

Kod produktu: R2387HX9
Dziecięcy zegarek sprotowy z wodo-
szczelnością 100M.
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KARTA PODARUNKOWA



MIEJSCOWOŚĆ CENTRUM HANDLOWE ULICA

BIELSKO BIAŁA Centrum Handlowe SARNI STOK SARNI STOK 2

BIELSKO BIAŁA Galeria SFERA Mostowa 5

BIAŁYSTOK Galeria BIAŁA MIŁOSZA 2

BIAŁYSTOK Galeria JUROWIECKA Jurowiecka 1

BYDGOSZCZ Galeria POMORSKA FORDOŃSKA 141

BYDGOSZCZ Centrum Handlowe FOCUS PARK BYDGOSZCZ JAGIELLOŃSKA 39-47

BYDGOSZCZ Centrum Handlowe ZIELONE ARKADY AL.WOJSKA POLSKIEGO 1

CZĘSTOCHOWA Centrum Handlowe M1 KISIELEWSKIEGO 8/16

CZĘSTOCHOWA Galeria JURAJSKA Al. Wojska Polskiego 207

POCZESNA  k/CZĘSTOCHOWY Centrum Handlowe AUCHAN Krakowska 10

DĄBROWA GÓRNICZA Centrum Handlowe POGORIA Jana III Sobieskiego 6A

DĘBICA Galeria RAJ Rzeszowska 114

GDAŃSK Centrum Handlowe MORENA SZUBERTA 102 A

GDAŃSK Galeria MADISON RAJSKA 10

GDAŃSK Galeria BAŁTYCKA AL.GRUNWALDZKA 141

GDAŃSK Centrum Handlowe FASHION HOUSE OUTLET CENTRE Przywidzka 8

GDYNIA Centrum Handlowe RIVIERA Kazimierza Górskiego 2

GORZÓW WLKP. Centrum Handlowe NOVA PARK Przemysłowa 2

INOWROCŁAW Galeria SOLNA Wojska Polskiego 16

MIKOŁÓW Centrum Handlowe AUCHAN GLIWICKA  3

SOSNOWIEC Centrum Handlowe PLEJADA STASZICA 8 B

CZELADŻ Centrum Handlowe M1 BĘDZIŃSKA 80

KATOWICE Centrum Handlowe SILESIA CITY CENTER CHORZOWSKA 107

KATOWICE Galeria KATOWICKA 3-go Maja 30

BYTOM Centrum Handlowe AGORA BYTOM Plac Tadeusza Kościuszki 1

ZABRZE Centrum Handlowe M1 Szubacza 1

ZABRZE Centrum Handlowe PLATAN plac Teatralny 12

KIELCE Galeria ECHO ŚWIĘTOKRZYSKA 20

KIELCE Centrum Handlowe KORONA KIELCE Warszawska 26

KRAKÓW Centrum Handlowe ZAKOPIANKA ZAKOPIAŃSKA 62

KRAKÓW Centrum Handlowe M1 Al. POKOJU 67

KRAKÓW Galeria KAZIMIERZ PODGÓRSKA 34

KRAKÓW Galeria KAZIMIERZ PODGÓRSKA 34

KRAKÓW Galeria KRAKOWSKA UL. PAWIA  5

KRAKÓW Centrum Handlowe BONARKA CITY CENTER H. KAMIEŃSKIEGO 11

KRAKÓW Centrum Handlowe SERENADA Gen. T. Bora-Komorowskiego 41

KROSNO Centrum Handlowe VIVO Bieszczadzka 29

KOSZALIN Centrum Handlowe ATRIUM IG. PADEREWSKIEGO 1

Lubin Centrum Handlowe CUPRUM ARENA Sikorskiego 20

Legnica Galeria PIASTÓW  Najświętszej Marii Panny 18A

ŁÓDŻ Galeria ŁÓDZKA PIŁSUDSKIEGO 15/23

ŁÓDŻ Centrum Handlowe MANUFAKTURA KARSKIEGO 5

ŁÓDŻ Centrum Handlowe PORT ŁÓDŹ Pabianicka 245

ŁÓDŻ Centrum Handlowe SUKCESJA Al. Politechniki 1

LUBLIN Centrum Handlowe ATRIUM FELICITY Aleja Wincentego Witosa 32

LUBLIN Centrum Handlowe TARASY ZAMKOWE Al. Unii Lubelskiej 2

OLSZTYN Galeria WARMIŃSKA Tuwima 26

OPOLE Centrum Handlowe SOLARIS CENTER Plac Kopernika 16

OŚWIĘCIM Galeria NIWA Powstańców  Śląskich 1

OSTROWIEC ŚW. Galeria OSTROWIEC A. Mickiewicza 30

PIŁA Centrum Handlowe ATRIUM KASZTANOWA Al. Powstańców Wielkopolskich 99

PŁOCK Centrum Handlowe WISŁA WYSZOGRODZKA  144

PŁOCK Centrum Handlowe MAZOVIA WYSZOGRODZKA  127

POZNAŃ Centrum Handlowe M1 SZWAJCARSKA 14

POZNAŃ Centrum Handlowe STARY BROWAR PÓŁWIEJSKA 42

POZNAŃ Galeria PESTKA AL. SOLIDARNOŚCI 47

POZNAŃ Centrum Handlowe POZNAŃ CITY CENTER Stanisława Matyi 2

POZNAŃ Centrum Handlowe KING CROSS MARCELIN Bukowska 156

POZNAŃ Centrum Handlowe POSNANIA Pleszewska 1

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Centrum Handlowe FOCUS MALL Słowackiego 123

RADOM Galeria SŁONECZNA CHROBREGO 1

RYBNIK Centrum Handlowe FOCUS PRAK RYBNIK Bolesława Chrobrego 1

RZESZÓW Centrum Handlowe MILLENNIUM HALL Al.. Kopisto 1

RZESZÓW Galeria RZESZÓW Al. Piłsudskiego 44

SUWAŁKI Centrum Handlowe JANTAR Szczecińska 58

SUWAŁKI Centrum Handlowe SUWAŁKI PLAZA Dwernickiego 15

ŚWINOUJSCIE Centrum Handlowe CORSO J. DĄBROWSKIEGO 1

SZCZECIN Centrum Handlowe TURZYN BOHATERÓW WARSZAWY 42

SZCZECIN Galeria KASKADA Al. Niepodległości 36

SZCZECIN Centrum Handlowe GALAXY al. Wyzwolenia 18-20

TORUŃ Galeria COPERNICUS ŻÓŁKIEWSKIEGO 15

TORUŃ Centrum Handlowe TORUŃ PLAZA BRONIEWSKIEGO 90

TOMASZÓW LUBELSKI Galeria RYNEK Traugutta 1

TOMASZÓW MAZOWIECKI Galeria TOMASZÓW Warszawska 1

WARSZAWA Centrum Handlowe TARGÓWEK GŁĘBOCKA  15

JANKI k/WARSZAWY Centrum Handlowe JANKI MSZCZONOWSKA 3

MARKI k/WARSZAWY Centrum Handlowe M1 PIŁSUDSKIEGO 1 

PIASECZNO k/WARSZAWY Centrum Handlowe AUCHAN PUŁAWSKA 46

WARSZAWA Galeria MOKOTÓW WOŁOSKA 12

WARSZAWA Centrum Handlowe WOLA PARK GÓRCZEWSKA 124

WARSZAWA Centrum Handlowe BLUE CITY AL. JEROZOLIMSKIE 179

WARSZAWA Centrum Handlowe ARKADIA JANA PAWLA II 82

WARSZAWA Centrum Handlowe OUTLET FACTORY URSUS PL. CZERWCA 1976  6

WARSZAWA Centrum Handlowe ZŁOTE TARASY ZŁOTA 59

WARSZAWA Centrum Handlowe FACTORY ANNOPOL Annopol 2

WARSZAWA Centrum Handlowe KING CROSS PRAGA JUBILERSKA 1/3

WARSZAWA Centrum Handlowe ATRIUM PROMENADA Ostrobramska 75c

WARSZAWA Galeria PÓŁNOCNA ŚWIATOWIDA 

WRZEŚNIA Centrum Handlowe KARUZELA Kolejowa 15

BIELANY WROCŁAWSKIE Centrum Handlowe BIELANY CZEKOLADOWA 9

WROCŁAW Centrum Handlowe PASAŻ GRUNWALDZKI PLAC GRUNWALDZKI 22

WROCŁAW Centrum Handlowe MAGNOLIA PARK LEGNICKA 58

WROCŁAW Galeria DOMINIKAŃSKA Plac Dominikański 3

WROCŁAW Centrum Handlowe WROCLAVIA Sucha 1

ZIELONA GÓRA Centrum Handlowe FOCUS PARK WROCŁAWSKA 17

ZAMOŚĆ Centrum Handlowe TWIERDZA Przemysłowa 10


