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Filiżanka Victor Set z Sensitive Touch.
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5 korzyści współpracy z MAXIM.

Funkcjonalna strona www z kalkulatorem, dostępem  
do stanów magazynowych, siatkami nadruków.  
Możliwość personalizacji profilu po zalogowaniu się.

Zapewniamy dostępność towaru i ciągłość realizacji, poprzez  
wysokie stany magazynowe

Czekamy na wyzwania technologiczne. Z pomocą działu badań i rozwoju  
poszukujemy ciągle nowych, atrakcyjnych technik zdobień porcelany.

Dbamy o jakość i terminowość naszych realizacji. Produkcja kontrolowana  
jest na bieżąco, przez każdy dział, a termin realizacji to świętość.

Nasze produkty dystrybuujemy wyłącznie przez Agencje Reklamowe. 
Czujemy Wasze potrzeby!
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Możliwość personalizacji profilu po zalogowaniu się.

Zapewniamy dostępność towaru i ciągłość realizacji, poprzez  
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Czekamy na wyzwania technologiczne. Z pomocą działu badań i rozwoju  
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Dbamy o jakość i terminowość naszych realizacji. Produkcja kontrolowana  
jest na bieżąco, przez każdy dział, a termin realizacji to świętość.

Nasze produkty dystrybuujemy wyłącznie przez Agencje Reklamowe. 
Czujemy Wasze potrzeby!

HYDROCOLOR - barwienie zewnętrznej części  
wybranych białych produktów na dowolny kolor  
Pantone. Temperatura wypału 180 stopni.

BASECOLOR – trwałe barwienie zewnętrznej 
lub wewnętrznej powierzchni kubka. 
Temperatura wypału 1200 stopni.

Druk kalkomanią transferowany z papieru na 
produkt. Duża powierzchnia zdobienia.

DIRECT PRINT - ekonomiczny druk w pełnych 
kolorach (1-6 kolorów). Idealny dla prostych  
nadruków bez przejść tonalnych.

SENSITIVE TOUCH – dekorowanie powierzchni 
za pomocą piaskowania. Szlachetny efekt 
przestrzennego zdobienia. Możliwość dodat-
kowego barwienia wypiaskowanego motywu 
(tzw. Color Plus).

GRAWER LASEROWY - szczególny rodzaj  
technologii nanoszenia zdobień na produkty,  
metalowe, szklane, plastikowe. 

MULTICOLOR - naszkliwne, natryskowe barwienie 
wewnętrznej części produktu. 
Temperatura wypału 790 stopni.

HAND MADE - metoda zdobienia rantu ceramiki 
i porcelany reklamowej na dowolny kolor Pantone.

Wyjaśnienia ikononografii używanej na dalszych stronach katalogu.
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Pakiet technologiczny
Prezentujemy nową wersję PAKIETU TECHNOLOGICZNEGO, w której  
przedstawiamy technologie zdobień ceramiki reklamowej, ich zalety oraz ograniczenia. 
W PAKIECIE znajdziemy wszystkie znane technologie. Wzbogaciliśmy go o nowe, wyjątkowe 
wersje barwienia HYDROCOLOR i nowość technologiczną - HAND MADE.

Nowy projekt opakowania.

Paryż 
      Grawer

Rzym 
      Multicolor 
      Xpression

Las Vegas 
      Hydrocolor Metallic 
      Sensitive Touch 
      Crystal Touch

New York City 
     Kalkomania ceramiczna

Moskwa 
      Direct Print 
      Hand Made

Książecza, mini poradnik.
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Specjalna rączka ułatwiająca transport.

Przykrywka LOCK zapewniająca szczelność.

Praga 
      Basecolor 
      Transfer Print

Rio De Janeiro 
      HYDROCOLOR Neonowy 
      Sensitive Touch 
      Xpression

Rzym 
      Multicolor 
      Xpression

Dodatkowo znajdą Państwo książeczkę, mini poradnik, która z pewnością pomoże znaleźć 
odpowiedzi na nurtujące pytania związane z zdobieniem ceramiki reklamowej. Każdy zawarty 
w PAKIECIE model i zastosowane na nim technologie zdobienia, zostały tutaj dokładnie  
opisane.

London 
      Art Print

Berlin 
      Magic Mug

W celu zamówienia pakietu  
technologicznego skontaktuj się  
z Twoim opiekunem handlowym.

Pakiet technologiczny
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Oferta4Świąteczna

Trend z opakowaniem P703
350 ml  /  h: 108 mm   /       : 90 mm  /       : 67 mm

6

Freedom Lock z torebką P727
3000 ml  /  h: 148 mm   /       : 90 mm  /       : 60 mm0

Freedom Lock v1 
Kubek termiczny  
z możliwością naniesienia 
własnego logotypu

Freedom Lock v2 
Kubek termiczny wyłącznie ze zdobieniem świątecznym.

logotyp klienta

logotyp klienta
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Trend z opakowaniem P703

Modern z opakowaniem P704
350 ml  /  h: 87 mm   /       : 90 mm  /       : 74 mm

3

Sonata Set z opakowaniem P713
220 ml  /  h: 62 mm   /       : 92 mm  /       : 48 mm

8

3000 ml  /  h: 148 mm   /       : 90 mm  /       : 60 mm

Dodatkowo w ofercie: 
Opakowanie P730 Podkładki

Bałwanek Choinka

logotyp klienta

logotyp klienta
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Nowy fason opakowania 704 z dodatkowym, praktycznym zamykaniem na rzep. Możliwość 
zakupu z gotowym, ozdobnym nadrukiem lub dodanie logotypu klienta do jednego z  6 
gotowych projektów. Zachęcamy również do przygotowania autorskiego wzoru nadruku, 
spersonalizowanego dla klienta, spójnego z motywem przedstawionym na kubku.

Opakowanie P 704

Zamykanie na rzep.
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Dwuczęściowe pudełko z nadrukiem fotograficznej jakości zabezpieczone folią 
błyszczącą lub matową. Dodatkowo posiada ochronną piankę dopasowaną do 
wybranego produktu. Zachęcamy do projektowania nadruków 
dopasowanych do potrzeb Państwa klientów.

Opakowanie P 730

Kartonik z tektury mikrofala.  Technolo-
gia kaszerowania pozwala na naniesie-
nie druku cyfrowego lub offsetowego. 
Dodatkowe wycięte okienko  pokazuje 
część produktu wewnątrz.

Opakowanie P 703

Inne modele opakowań

P/728 P/729P/726 P/727P/701 P/702
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Grey is COOL
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Tomek ClassicHandy CoolFresh Cool
cool grey 9 

matowe szkliwo
cool grey 9 

matowe szkliwo
cool grey 9 

błyszczące szkliwo
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BASECOLOR
Wszkliwne, natryskowe barwienie porcelany reklamowej. 
Temperatura wypału 1200 stopni.

Najważniejsze atrybuty:
•	 Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne.
•	 Nieograniczona ilość cykli zmywania w zmywarkach.
•	 Możliwość stosowania na wybranych produktach porcelanowych.
•	 Łączenie z technikami zdobień: kalkomania ceramiczna,  

Xpression - kalkomania organiczna druk bezpośredni, Sensitive Touch.

Podstawowe kolory barwienia:

P 107 C P 7472 C P 2925 C granatowy P 1655 C P 186 C

P 711 C P 3165 C P 175 C P 425 C czarny

Basecolor w połączeniu  
z Sensitive Touch z efektem Monolith

Basecolor w połączeniu 
z Kalkomanią Ceramiczną

Basecolor umożliwia barwienie
wewnątrz i na zewnątrz produktu.

Basecolor w połączeniu
z Drukiem Bezpośrednim

Barwienie miseczek Muesli Bowl I  
i Muesli Bowl II wewnątrz i na zewnątrz.
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HAND MADE

Basecolor w połączeniu
z Drukiem Bezpośrednim

Najważniejsze atrybuty:
•	 Możliwość dopasowania koloru zdobienia do koloru logo na kubku 
•	 Hand Made dostępne jest dla zamówień już od 24 sztuk
•	 Trwałość - nieograniczona ilość cykli zmywania w zmywarce  

(farby złote i srebrne, rekomendujemy mycie ręczne)

Technika ręcznego malowania górnych krawędzi (rantów) ceramiki i porcelany 
na dowolny kolor Pantone.



14

HYDROCOLOR

Nowość technologiczna 2018. Metoda barwienia ceramiki z wykorzystaniem  
specjalnych neonowych farb dostępnych w czterech kolorach. 
Temperatura wypału 180 stopni.

Hydrocolor Neonowy

pomarańczowy różowy zielony żółty 

Nowość technologiczna 2018. Metoda barwienia 
zewnętrznej powierzchni produktu na dowolny kolor 
wg wzornika Pantone, z dodatkową powłoką dającą 
efekt odbicia lustrzanego.

Hydrocolor lustrzany

Technologia Hydrocolor pozwala uzyskać każdy kolor wg wzornika Pantone na zewnętrznej 
powierzchni produktu. Dostępna wersja błyszcząca i matowa.

Hydrocolor błyszczący - matowy

Efekt metalicznej powłoki  na ze-
wnętrznej części produktu dostęp-
ny w dwóch wersjach,  błyszczącej 
lub matowej. Możliwość nadania 
efektu metalicznego każdemu kolo-
rowi wg wzornika Pantone.

Hydrocolor metaliczny

metaliczny błyszczący 

metaliczny matowy
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Najchętniej wybierane produkty

Freedom LOCK
ceramika

300 ml  /  h: 148 mm   /       : 90 mm  /       : 60 mm

Dostępne wersje przykrywek LOCK

czarna granatowa brązowa zielona 

pomarańczowa czerwona szara biała 

Szczelna przykrywka,  
kubek dwuścienny.

Handy Supreme
ceramika

300 ml  /  h: 85 mm   /       : 90 mm  /       : 70 mm

Dostępne wersje kolorystyczne

biały P 7588 C P 711 C

P 468 C P 2026 C P 7588 C

P 2284 C P 7409 C

Matowa powierzchnia.

Przykrywka LOCK dostępna równiez z kubkiem Coffee 2 Go.
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Handy Pure
ceramika

300 ml  /  h: 85 mm   /       : 90 mm  /       : 70 mm

Handy
ceramika

300 ml  /  h: 85 mm   /       : 90 mm  /       : 70 mm

Dostępne wersje kolorystyczne

biały P 200 C

czarnyP 2757 C

Dostępne wersje kolorystyczne

biały P 711 C P 2284 C

P 072 C P 7409 C P 2026 C

Matowa powierzchnia.

Klasyczny kształt, 
nowe kolory szkliwa.
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Modern
ceramika

350 ml  /  h: 87mm   /       : 90 mm  /       : 74 mm

Open
ceramika

270 ml  /  h: 102 mm   /       : 82 mm  /       : 57 mm

Dostępne wersje kolorystyczne

P 1575 C P 7686 C

czarnyP 711 C

Dostępne wersje kolorystyczne

biały 
white

P 711 C P 7686 C

P 2284 C czarny P 1505 C

Matowa powierzchnia, 
duże pole nadruku.

Unikalny kształt ucha.
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Mini Specta
ceramika

280 ml  /  h: 94 mm   /       : 82 mm  /       : 59 mm

Swan Set
spodek / saucer: 165 mm 
porcelana Royal White

150 ml  /  h: 53 mm   /       : 95 mm  /       : 45 mm

Dostępne wersje kolorystyczne

biały

Dostępne wersje kolorystyczne

biały P 166 C P 2766 C

P 124 C P 187 C czarny

Ekonomiczny kubek  
o klasycznym  kształcie.

Finezyjny kształt,  
wysoka jakość porcelany.
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Tomek Big Art
ceramika

430 ml  /  h: 118 mm   /       : 85 mm  /       : 68 mm

Latte Art
ceramika

300 ml  /  h: 101 mm   /       : 91 mm  /       : 62 mm

Tomek Art
ceramika

300 ml  /  h: 96 mm   /       : 82 mm  /       : 81 mm

Kubki Art

Dostępne wersje kolorystyczne

biały czarny P 2284 C

P 072 C P 7409 C P 2026 C

P 2026 C

Fotograficzna jakość nadruku. 
Wysoka odporność na zmywanie w zmywarkach.




