
KOLEKCJA JESIENNO -ZIMOWA



Loft Pure
Loft Pure jesienna nowość uzupełniająca kolekcję matowych kubków. Biały 
matowy korpus otulający wnętrze w kolorystyce: bieli, czerni, czerwieni  i 
niebieskości.  Prosty i nowoczesny model z dużą możliwością customizacji 
również wzbudzi zainteresowanie w świecie gadżetów reklamowych. 
Nadruk naniesiony na satynową powierzchnię może świetnie 
korespondować z kolorystyką wnętrza, a dzięki prostej budowie, wpisuje się 
w najnowsze trendy wnętrzarskie. 
Model dostępny od początku listopada.

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



Lucas Espresso Set
Miniaturowa wersja porcelanowego zestawu Lucas Lunch Set i Lucas Coffe 
Set, w wersji przeznczonej do espresso. Urocza filiżanka o filigranowym 
kształcie uprzyjemi chwile spędzone z intensywną dawką kawy. Zgodnie 
z pozostaymi modelami kolekcji, spodek został zaprojektowany w taki 
sposób, by znalazło się miejsce na drobną, słodką przekąskę. 

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



Play & Care

Porcelanowy dozownik na żel antybakretyjny lub mydło Play&Care 
o pojemności 200 ml.  Model dozownika pozwala na użycie kalki 
ceramicznej, organicznej lub druku bezpośredniego, zgodnie z preferowa-
nym projektem. Możliwość pełnego zadruku produtku, tworzy  
elegancki dozownik, dopasowany do miejsca ekspozycji,  

200 ml  /  h: 125 mm   /       : 86 mm 



Spark & Care

Elegancki porcelanowo - metalowy dozownik o pojemności 290 ml, 
dostępny w kolorystyce czarny mat, fioletowy mat i niebieski metalic.  
Dozownik wykończony wieczkiem wykonanym z drewna bukowego oraz 
plastikowego, chromowanego przycisku. Metalowy korpus nadaje się pod 
znakowanie metodą graweru laserowego. Dzięki temu wygrawerowane 
motywy nawiązują kolorystycznie do wykończenia dozownika. Niezwykle 
elegancka forma znajdzie zastosowanie w wielu wnętrzach. 

290 ml  /  h: 179 mm   /       : 80 mm  



Hydrocolor Soft Touch

Nowość w zdobieniu technologią Hydrocolor. Uzyskanie przy barwieniu
produktu subtelnej i wyjątkowo ekskluzywnej powłoki. Struktura zdobienia 
Soft Touch to miękka i przyjemna w dotyku satyna.
Technologia barwienia na dowolny kolor Pantone, stosowana na
zewnętrznej powierzchni wybranych białych produktów.

http://maxim.com.pl/technical-base/decorations/id/118


Kalkomania ceramiczna 
matowa

Matowy odpowiednik kalkomanii ceramicznej. Dzięki swojej
charakterystycznej strukturze świetnie prezentuje się na
produktach o błyszczącej powierzchni. Szczególnie ciekawy efekt zdobienia 
gwarantuje połączenie matowej struktury farby z tradycyjną, błyszczącą, 
wykonaną technologią kalkomanii ceramicznej.
Technologia pozwala na
użycie dowolnych kolorów z palety Pantone U.

http://maxim.com.pl/technical-base/decorations/id/122


Oferta Świąteczna



Oferta Świąteczna







Americano Duo Diamond ElephantAmericano Eu

Fresh Cool Handy Handy SupremeFresh

Joy Lucas Mini SpectaHandy Pure

Star Tomek Classic Tomek SmallModern

Victor Coffee 2 Go Freedom LockTomek Supreme

Bestsellery

http://maxim.com.pl/offer/product/pid/291
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/348
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/410
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/454
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/286
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/407
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/83
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/112
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/375
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/54
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/453
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/81
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/281
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/82
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/99
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/100
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/285
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/337
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/304
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/417


Play&Go Latte Art Tomek ArtFreedom Exellence
Lock

Diana Set Glamour Set Manhattan SetTomek Art Duo

Opty Set Sonata Set Victor SetOle Set

Denver Impilabile

Tokyo Virgo MaltMax

Bestsellery

Manhattan 
Coffee Set

Swan Coffee 
Set

http://maxim.com.pl/offer/product/pid/458
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/233
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/106
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/107
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/452
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/27
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/29
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/294
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/26
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/24
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/31
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/341
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/318
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/120
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/4
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/39
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/38
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/8
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/459
http://maxim.com.pl/offer/product/pid/1



