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Kutya biléta egyedi 
grafikával 

 

Kerámia medál, melyre, kutyád nevét, és 
persze a Te adataidat is nyomtattathatod , 

hogy kedvenced nyakörvére téve biztosítsd a 
gyors hazakerülését egy esetleges elkószálás 

esetén. 

1 590.00 Ft 

Kutya nyakörv egyedi 
grafikával 

 

Tartós és erős kutya nyakörv állítható 
mérettel. Kis, közepes és nagy termetű 

kutyusoknak egyaránt megfelelő, apróbb 
termetű ebeknek viszont sajnos nagy. 

2 190.00 Ft 
 

 

 

Kutya kendő egyedi 
grafikával - nyakörvvel 

 

Bármilyen képet, feliratot, grafikát tetethetsz 
rá, hogy kedvenced igazán eredeti és egyedi 

legyen! 

2 490.00 Ft 

 

 

Egyedi nyaklánc 
 

 

Egyedi nyaklánc kerámia medállal, melyre 
rátetetheted kutyusod képét, hogy mindig 

veled legyen. Szöveggel is kérhető! 

1 890.00 Ft 
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Kutya nyakörv felirattal 

 

Különleges kutya nyakörv kedvencednek, "I 

Gazdi felirattal" !  A méret 34 cm-től 56 
cm-es hosszig állítható. 

Nyomtatható felület: 20*215 mm. 

1 890.00 Ft 
 

Bögre egyedi fényképpel 

 

Készíttess nálunk bögrét egyedi felirattal, 
kutyád vagy éppen családod, párod képével, 

vagy bármilyen grafikával, amit megálmodtál! 
Ne fogd vissza magad!  :) 

1 590.00 Ft 
 
 

Kutya neves nyakörv: 
"Bogáncs" 

 

Különleges kutya nyakörv kedvencednek 
"Bogáncs" névvel, tappancsokkal díszítve. 

Bármilyen más színben kérheted! 
 

1 890.00 Ft 
 
 

Kutya kendő "Kicsi 
vagyok,de nagyot harapok" 

felirattal 

 

Kutya kendő "Kicsi vagyok,de nagyot 
harapok" felirattal - azoknak a kis hősöknek, 
akiknek cuki külsejük egy vadállatot rejt… 

1 990.00 Ft 
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Frizbi kutyáknak egyedi 
grafikával 

 

A kutya frizbi középső fehér színű felületére 
egyedi képet, szöveget, grafikát kérhetsz. 

A legjobb ajándék Neked és kutyusodnak.  
Szép időben irány a kert vagy a park, ahol 

négylábú társad egyik kedvenc játéka lehet ez 
a frizbi. 

2 690.00 Ft 
 
 

Kutya kendő "Vigyázat! 
Keverék halad át!" felirattal 

 

Kutya kendő "Vigyázat! Keverék halad át!" 
felirattal - azoknak a gazdiknak, akik büszkék 

nem fajtatiszta kutyájukra, különleges 
kinézetére és egyedi jellemére 

 

1 990.00 Ft 
 
 
 

Hűtőmágnes egyedi 
grafikával 

 

Szív alakú hűtőmágnes, melyre egyedi képet, 
feliratot, grafikát kérhetsz. 

Méret 90 x 90 mm. 

690.00 Ft 

Kutya kendő "A Mama 
szeme fénye" felirattal 

 

Kutya kendő "A Mama szeme fénye" felirattal 
- Természetesen a Mama kis kedvenceinek :) 

 

1 990.00 Ft 
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Klikker-tartó karabínerrel 

 

Klikker tréninghez ideális. Nyakba akasztható, 
a tartó részében tárolhatod telefonodat is. A 
tok részére kérhetsz képet, feliratot, grafikát, 
de ha gondolod, a nyakbaakasztó részére is 

tudunk szöveget szublimálni! 

1 990.00 Ft 
 
 

Poháralátét egyedi 
grafikával 

 

10cm-es átmérőjű poháralátétet rendelhetsz 
tőlünk, kutyusod saját képével. 

4 vagy több darab rendelése esetén egyedi 
ajánlatunkat kérje email-en! 

590.00 Ft 
 
 

Kutya kendő "Imádom a 
cicákat...megenni" felirattal 

 

Kutya kendő "Imádom a cicákat...megenni" 
felirattal  - azoknak az ebeknek, akik nem 

tűrik meg maguk körül  a macskákat. 

1 990.00 Ft 
 
 
 

Póló tacskó képpel 

 

Aki tacskóimádó, az szeretné mindig maga 
mellett tudnia szeretett csöppségét. Ez a 

mérete miatt sokszor meg is oldható. Ám ha 
mégis olyan szituációba kerülnél, hogy egy 
tacskó sincs körülötted, akkor is magaddal 

tudod vinni a "Tacskós vagyok" eszmét ezzel 
a pólóval! 

2 190.00 Ft 
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Bögre beagle képpel 

 

A beagle kutyafajta népszerűségét 
sokszínűségének is köszönheti, hiszen nincs 
két, akár csak látszólag is, egyforma belőle. 
Változatosságának forrása a színek és foltok 

egyedenkénti igen eltérő aránya. 

1 090.00 Ft 
 
 

Kutya kendő "Remélem van 
nálad zacskó!" felirattal 

 

Kutya kendő "Remélem van nálad zacskó!" 
felirattal, piszkító kutyus képpel - no comment 

:) 

1 990.00 Ft 
 
 
 

Kutya kendő "A lakótelep 
réme" felirattal 

 

Kutya kendő  "A lakótelep réme"  felirattal - 
azoknak a kutyáknak, akik ha sétálni indulnak, 

hirtelen rejtélyes módon kiürül a tér... 

1 990.00 Ft 
 
 
 

Kutya kendő "Trendi 
vagyok, ugye?!" felirattal 

 

Kutya kendő "Trendi vagyok, ugye?!" 
felirattal - azoknak a cukiságbombáknak, akik 

jól szeretnek kinézni, ha az utcára lépnek. 

1 990.00 Ft 
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Kutya neves nyakörv: 
"Atosz" 

 

Különleges kutya nyakörv kedvencednek 
"Atosz" névvel, tappancsokkal díszítve. 

Bármilyen más színben kérheted! 

1 890.00 Ft 

Bögre tacskó képpel 

 

Imádod a tacskót? Elalélsz egy hosszú fülű, 
rövidlábú rosszcsont láttán? Mindened ez a kis 

hot-dogra hasonlító lény? Akkor nem 
hiányozhat a gyűjteményedből ez az ennivaló 

tacskó képével ellátott bögre. 

1 090.00 Ft 
 
 

 

Kutya kendő "Princess" 
felirattal 

 

Kutya kendő "Princess" felirattal - azoknak a 
kis hercegnőknek, akiket körülrajong a 

családja! 
 

1 990.00 Ft 
 

 

Kutya kendő "I love Gazdi" 
felirattal 

 

Kutya kendő "I  Gazdi" felirattal - 
azoknak az ebeknek, akik odavannak 

gazdájukért, és mindenhová elkísérik őket. 

1 990.00 Ft 
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Bögre boxer képpel 

 

A boxer napjaink egyik legnépszerűbb 
kutyafajtája. Sokak szerint marcona kinézete 
ellenére egy nagyon jóindulatú, barátságos de 
ugyanakkor bátor fajta. Legyen saját boxeres 

bögréd! 

1 090.00 Ft 
 
 

Kutya kendő "A tér királya" 
felirattal 

 

Kutya kendő "A tér királya" felirattal - 
azoknak a négylábúaknak, akik 

kötelességüknek érzik, hogy az egész 
lakótelepen rendet tegyenek. 

 

1 990.00 Ft 

Póló yorkshire terrier képpel 

 

Odáig vagy a pici yorkshire terrier 
kutyusokért, és az édes kis pofijukért? Egy 
ennivaló yorkis pólóban te is zabálnivaló 

leszel !  

 

2 190.00 Ft 
 
 
 

Kutya kendő "Trófeáim" 
felirattal 

 

Kutya kendő "Trófeáim" felirattal és 
pálcikaember figurákkal - azoknak, akik 
sportot csinálnak abból, hogy elkapják a 

postást, vagy éppen a család barátait. 
 

1 990.00 Ft 
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Kutya kendő "1 simi=100 
Forint" felirattal  

 

Kutya kendő "1 simi=100 Forint" felirattal - 
azoknak a kutyáknak, akiket egyszerűen 

MUSZÁJ megsimogatni!!! Ha pedig mindenki 
agyonsimizi, akkor miért ne járnánk mi is jól 

vele?! :) 

1 990.00 Ft 
 
 

Frizbi kutyusoknak 

 

A legjobb sportos ajándék Neked és 
kutyusodnak. A kutya frizbi egyre népszerűbb 

Magyarországon is, és az egyik 
legtökéletesebb módja négylábú kedvenceink 
megmozgatásának, nem mellesleg pedig az 

agyát is megmozgathatod, miközben 
szorosabb lesz a kapcsolatotok! 

2 190.00 Ft 
 
 

Kutya kendő kutya koponya 
grafikával 

 

Kutya kendő kutya koponya grafikával - 
természetesen kemény, de jó humorral 
megáldott kutyusoknak és gazdijaiknak 

ajánljuk 

1 990.00 Ft 

Fém kutyabiléta - Csont 
alakú 

 

Kutyája imád csontot rágcsálni? Mindene az 
ásás? Kedvenc játéka a gumicsont? Akkor 

mindenképpen csont alakú bilétára van 
szüksége, hogy kifejezze egyéniségét! 

1 590.00 Ft 
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Póló boxer kölyökkutya 
képpel 

 

Ha te is szereted a boxert, és teljesen odáig 
vagy egy kölyökkutya pillantásától, akkor 
mindenképpen a ruhatárad része kell, hogy 

legyen ez a póló! 
  

Fehér póló, 100% műszál. 

2 190.00 Ft 
 

Póló egyedi grafikával - 
vastag 

 

A4-es méretig bármilyen kép, felirat, grafika 
kérhető rá! Anyaga vastag, hidegebb időben 

jól jön, de műszál volta miatt nem 
mindenkinek kényelmes viselet egész nap. Az 

aktuális méretek felől kérlek érdeklődj e-
mailen: info@bol-dog.hu 

2 390.00 Ft 
 

Póló beagle képpel 

 

Egy édes, aranyos beagle kutyus képe díszeleg 
ezen a pólón, amelyen bármilyen méretben 

kérhetsz. Az aktuális raktárkészletről 
érdeklődj e-mailben! 

  
Fehér póló, 100% műszál.  

 

2 190.00 Ft 
 

Bögre komondor képpel 

 

A komondor az egyik legismertebb magyar 
pásztorkutyafajta, melyet mérete és szőrzete 
tesz igazán impozánssá. Aki látott már teljes 
díszben pompázó komondort, nehezen tud 

szabadulni a látvány varázsától. Ezen a bögrén 
naphosszat nézegetheted! 

 

1 090.00 Ft 
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Kutya kendő "I love Cats" 
felirattal  

 

Kutya kendő "I love Cats" felirattal - azoknak 
a kutyusoknak, akik fittyet hánynak az 
évezredes sztereotípiára, és imádják a 

családok másik nagy kedvencét, a cicákat. 

1 990.00 Ft 

Mintás kutya kendő 
nyakörvvel - kék 

 

Legyen tiéd ez a nagyon édes kutya kendős 
nyakörv, amely kicsi kutyákon (pl. tacskó, 

csivava) is tökéletesen áll! 

A strapabíró, vastag műbőr nyakörv 37cm 
hosszú, 1.5 cm széles, és 26cm és 32 cm 

között állítható. 

1 090.00 Ft 

Póló komondor képpel 

 

Imádod a magyar kutyafajtákat? Odavagy a 
szőrös, loncsos-bozontos, hatalmas, tekintélyt 

parancsoló komondorokért? Akkor 
mindenképpen meg kell szerezned ezt a pólót! 

  
Fehér póló. 100% műszál. 

2 190.00 Ft 

Póló terrier képpel 

 

Terrieres kollekciónk következő darabja ez a 
póló, amelyre szublimációs technikával 

tesszük fel a kutyus képét, így nem kopik, 
nem töredezik, nyugodtan moshatod, nyűheted 

évekig. 
  

Fehér póló, 100% műszál. 

2 190.00 Ft 
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Bögre labrador képpel 

 

A labrador retriever ideális természete alapján 
minden szempontból "a kutya". Különleges 

intelligenciája, ragaszkodása, könnyű 
kezelhetősége szinte vetélytárs nélkül a világ 
legnépszerűbb kutyafajtájává tette. Neked van 

már labradoros bögréd? 

1 090.00 Ft 

Fém kutyabiléta - Kör alakú  

 

Erre a 3cm átmérőjű kör alakú bilétára sok 
adatot rá tudunk nyomtatni, többek között 
kutyusod nevét és a baj esetén értesítendők 
címét vagy telefonszámát! Ez a biléta elülső 

felére kerül. A biléta hátsó felülete 
gravírozható fém felület. 

1 590.00 Ft 
 
 

Bögre buldog képpel 

 

A buldog egy kutyafajta, melyet nevezhetnek 
még angol buldognak vagy brit buldognak is. 

De ha te is buldog-imádó vagy, akkor ezt 
nagyon jól tudod. Mint ahogy azt is, hogy zord 
külseje mögött a buldog jó természetű, nagyon 

kiegyensúlyozott és szelíd kutya. 
 

1 090.00 Ft 
 

Fém kutyabiléta - Szív alakú  

 

Imádod a kutyusodat? És ő is viszontszeret? 
Ha már tudod, milyen mély is tud lenni egy 
kutya-ember barátság, akkor fejezd ki ezt 
ezzel a szív alakú kutya bilétával! A biléta 

elülső, fehér speciális felületére bármit 
rányomhatunk, amit csak szeretnél: kutyusod 

képét, nevét, a te címedet... 

1 590.00 Ft 
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Kerámia medál németjuhász 
képpel 

 

Legyen tiéd ez a különleges nyaklánc kerámia 
medállal, amelyre egy németjuhász képét 

szublimáltuk. A kép gyönyörű, éles, 
fotóminőségű és biztos, hogy a medálon 

marad, bármit csinálsz vele ! 

1 290.00 Ft 

Kutyás asztali naptár 

 

Imádod a kutyusokat ? Szereted magad 
körülvenni velük? Akkor mindenképpen be 

kell szerezned egy 2013-as naptárat, amelynek 
mind a 12 oldalán valamilyen eb mosolyog 

vissza rád 

 
1 290.00 Ft 

 
 

Mintás kutya kendő 
nyakörvvel - fekete 

 

Kicsit country-s hatású kendő egy strapabíró 
műbőr nyakörvvel!A nyakörv 43 cm hosszú, 2 
cm széles, és 30 cm és 40 cm között állítható. 

1 090.00 Ft 

Kendők gazdira váró 
kutyusoknak 

 

Ezeket a kutya kendőket főként állatvédőknek, 
menhelyeknek, gyepmesteri telepeknek, 

örökbeadó szervezeteknek ajánljuk. 

1 190.00 Ft 
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Póló labrador képpel 

 

Szereted, ha egy édespofa labrador hatalmas 
nyelvét lógatja és úgy néz rád, ahogy csak egy 

labrador tud? Mutasd meg másoknak is egy 
ilyen póló viselésével, hogy milyen 

szívmelengető érzés ez! 
  

Fehér póló, 100% műszál.  
 

2 190.00 Ft 

Bögre terrier képpel 

 

A terrierek közös jellemzője a harciasság, a 
bátorság és a szívósság. Ha te is tiszteled és 
szereted ezeket egy kutyában, akkor muszáj, 

hogy legyen egy terrieres bögréd otthon, vagy 
a munkahelyeden. 

1 090.00 Ft 

Kutya kendő egyedi 
grafikával, fekete háttérrel 

 

Bármilyen képet, feliratot, grafikát tetethetsz 
rá, hogy kedvenced igazán eredeti és egyedi 

legyen! Sok gazdi fordult felénk azzal a 
kéréssel, hogy szeretné, ha fekete lenne a 

kendő színe. 

3 990.00 Ft 
 
 

Egérpad kutyás képpel 

 

Ki ne használna ma már számítógépet? 
Legyen az PC, Mac vagy bármilyen laptop, 

egéralátét mindig jól jön: nekünk, 
családtagjainknak, ismerőseinknek, bárkinek! 

Lepd meg hát kutyabolond haverodat egy 
egéralátéttel, amelyen kedvenc fajtája vagy 

saját kutyusa figyel vissza rá! 

1 790.00 Ft 
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Névjegykártya tartó egyedi 
grafikával 

 

Többféle névjegykártya tartót kínálunk neked, 
amelyet teljes mértékben ízlésednek 

megfelelően alakíthatsz! Ezüst fém felületére 
bármilyen szöveget, képet, logót rányomunk. 

2 190.00 Ft 

Bögre németjuhász képpel  

 

A német juhászkutya Németországból 
származó nagy testű kutyafajta. 

Legjellemzőbb tulajdonságai: Okos, kedves, 
játékos, ügyes és mindemellett hűséges társ. 

Az egyik legnépszerűbb kutyafajta 
világszerte. 

1 090.00 Ft 
 
 

Varázsbögre - Mágikus piros 
bögre egyedi fényképpel  

 

Alapállapotban a bögre színe piros, de meleg 
hatására átlátszóvá válik és láthatóvá lesz a 
rászublimált kép, amit te választassz ki és 
küldesz el nekünk e-mail-en (info@bol-

dog.hu). 

2 990.00 Ft 

Póló buldog képpel 

 

Sokan odáig vannak a tömzsi orrú, szuszogó 
szőrgombolyagokért. Ha te is imádod a 

buldogokat, akkor ez a póló neked készült! 
  

Fehér póló, 100% műszál. 

2 190.00 Ft 
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Kutyás plüss kulcstartó 
egyedi fényképes pólóban 

 

Ez a cuki kutyusos plüss kulcstartó egy pólót 
visel, amelyre bármit kérhetsz, mi rányomjuk! 
Üzenet szerelmednek, családod fotója, vagy a 
kedvenc négylábúdról készült kölyökkori kép, 

hogy sose felejtsd el, milyen ennivaló volt! 

1 990.00 Ft 

Kerámia medál boxer képpel 

 

Imádod a boxereket? Ennek a nyakláncnak a 
kerámia medáljára egy édes boxer kölyök 
képét szublimáltuk. A kép gyönyörű, éles, 
fotóminőségű és biztos, hogy a medálon 

marad, bármit csinálsz vele :) Nem kopik, 
nem pattogzik le, és nem fakul ki az évek 

során sem! 

1 290.00 Ft 

Kerámia medál francia 
bulldog képpel  

 

A francia bulldog a mindened? Akkor  neked 
készült ez a különleges nyaklánc kerámia 

medállal, amelyre egy francia bulldog képét 
szublimáltuk. A kép élethű, színdús és biztos, 
hogy a medálon marad, bármit csinálsz vele :) 
Nem kopik, nem pattogzik le, és nem fakul ki 

az évek során sem! 

1 290.00 Ft 

Egyedi törölköző 

 

Tetesd rá kedvenced fotóját erre a jó 
minőségű, kitűnő nedvszívó képességű 

törölközőre,  írasd rá nevét, vagy bármit, ami 
jellemez Téged és kutyádat! 

A törölköző mérete: 35x75cm 

A nyomat mérete: max. A4 

1 990.00 Ft 
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Mágikus fekete bögre egyedi 
fényképpel 

 

Alapállapotban a bögre színe fekete, de meleg 
hatására átlátszóvá válik és láthatóvá lesz a 
rászublimált kép, amit te választasz ki és 
küldesz el nekünk e-mail-en (info@bol-

dog.hu). 

2 990.00 Ft 
 

Övtáska egyedi grafikával 

 
Az oldalán telefontartó, a belsejében pedig 

egy plusz kis rekesz is található. 

Mérete: 20cm x 12cm x 9cm 

Nyomtatható felület: 17x9 cm 

3 390.00 Ft 

Üveg poháralátét egyedi 
grafikával  

 

10cm átmérőjű, elegáns üveg poháralátétet 
rendelhetsz tőlünk, kutyusod saját képével. 

Természetesen feliratot is kérhetsz rá! 

790.00 Ft 

Autós napellenző egyedi 
fotóval 

 

Gyakran utaztatod kutyusodat az autódban 
ide-oda? Ugyanúgy félted, mint bármely más 

családtagodat, akár gyermekedet? 

2 290.00 Ft 
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Varázsbögre - Mágikus kék 
bögre egyedi fényképpel  

 

Alapállapotban a bögre színe kék, de meleg 
hatására átlátszóvá válik és láthatóvá lesz a 
rászublimált kép, amit te választassz ki és 
küldesz el nekünk e-mail-en (info@bol-

dog.hu). 

2 990.00 Ft 

Bögre fluoreszkáló felülettel 
- egyedi mintával 

 

Éjszakai bagoly vagy? Netán sokáig dolgozol 
vagy este szereted írni a leckét? Nem árt 
ilyenkor, ha melletted van egy bögre tea, 
kakaó vagy kávé. S hogy biztosan meg is 

találd, még fluoreszkál is! 

2 190.00 Ft 
 
 

Póló egyedi grafikával -    

 

A4-es méretig bármilyen kép, felirat, grafika 
kérhető rá!  A poliészter tartalom (80%) a 
szublimációs nyomtatáshoz szükséges, a 

pamut tartalom (20%) a komfortot növeli. 

2 590.00 Ft 

Bevásárló szatyor egyedi 
grafikával 

 

Teljes méret: 38*40 cm 

A nyomat mérete: max. A4   

1 190.00 Ft 
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Bézs kutya kendő egyedi 
grafikával 

 

Tartós és erős bézs (halvány barna, 
homokszín) kutyakendő, melyre egyedi 

feliratot kérhetsz, hogy kedvenced igazán 
különleges legyen!  Különböző méretben 

rendelkezésre áll, hogy milyen szöveget, képet 
kérsz rá, csak rajtad múlik! 

2 490.00 Ft 

Zöld kutya kendő egyedi 
grafikával  

 

Tartós és erős almazöld színű kutyakendő, 
melyre bármilyen feliratot, grafikát tetethetsz, 
hogy kedvenced igazán eredeti legyen!  Írj e-

mailt az ügyfélszolgálatnak az aktuális 
árukészletért! 

2 490.00 Ft 

Kutya kendő egyedi 
grafikával - nyakörv nélkül 

 

Tartós és erős kutyakendő, melyre bármilyen 
képet, feliratot, grafikát tetethetsz, hogy 

kedvenced igazán eredeti és egyedi legyen! 
Különböző méretek közül választhattok, hogy 

a csivavától a dán dogig minden gazdi és 
kutyus igényeit kielégítsük. 

1 990.00 Ft 

Rózsaszín kutya kendő 
egyedi grafikával 

 

Tartós és erős rózsaszín (Pink) kutyakendő, 
melyre egyedi feliratot kérhetsz, hogy 

kedvenced igazán egyedi legyen! Csak a sötét 
színek mutatnak jól rajta. Főként apró 
kutyusoknak ajánljuk, de kérésre  nagy 

méretben is elkészítjük! 

2 490.00 Ft 
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Baba előke – kék  

 

Ez az édes, világoskék szegélyű előke ideális 
kisfiúknak, minden étkezéshez. Ajándéknak is 

ideális, ha környezetünkben gyermekáldás 
történt!  

1 490.00 Ft 

 

Baba előke – rózsaszín 

 

A halvány rózsaszín szegélyes előke 
természetesen kislányoknak áll jól!  ☺ Lepd 
meg vele ismerősödet egy kedves mondattal, 

vagy babája fotójával! 

1 490.00 Ft 

 
Fém névjegykártya 

 

 

Ennél kevesebb különleges dolog van, amivel 
bemutatkozhatsz! Ha professzionális hatást 
szeretnél elérni, a legjobb megoldás a fém 

névjegykártya! Ugyanúgy kérhető rá egyedi 
felirat, grafika vagy kép!  Ezüst és arany 

színben kapható.  

Árajánlatért írj az info@bol-dog.hu címre! 

 

Egyedi tornazsák 

 

Gyermeked az osztály legmenőbbje lesz egy 
egyedi tornazsákkal! 

Méret: 33 x 44 cm 

Anyag: poliészter 

Képméret:max. A4-es 

Szín: Fehér, fehér zsinórral 

2 190 Ft 
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Szatén párnahuzat – négyzet 

 

Gyönyörű, selymes tapintású, 40x40 cm-es 
párnahuzat, amelyre bármit ráírathatsz, 

például kutyusod nevét is, hogy ezen a hűs 
párnácskán pihenjen a forró nyári napokon! 
Csivaváknak és más apró termetű kutyusnak 

tökéletes ajándék! 

Színek: kék, fehér, arany, rózsaszín, ezüst 

1 990 Ft 

Szatén Párnahuzat – szív 

 

Évforduló közeledik? Vagy Valentin-napra 
lepnéd meg a párodat? Egy szív alakú párna a 
közös fotótokkal telitalálat lehet! A mosható 
huzat cipzárral záródik hátul, így bármivel 

megtöltheted, amivel szeretnéd – akár illatos 
virágszirmokkal is! ☺   

Színek: kék, fehér, arany, rózsaszín, ezüst 

1 990 Ft 

Persely kutya képpel 

 

Perselye szinte mindenkinek van. Vagy 
magának gyűjt, vagy gyermekének, egy-egy 

utazásra, vagy hőn áhított tárgyra... Most akár 
kutyusod jutalomfalatjára, vagy egy csini 
kutyaruhára is félretehetsz, és biztos nem 

fogod összekeverni a máshol összegyűjtött 
aprópénzzel! 

1 190.00 Ft 
 

Lábtörlő / Kutyafekhely 
egyedi grafikával 

 

Csúszásgátló gumi aljú, strapabíró, fehér 
szublimálható felülettel bevont lábtörlő. 

Egyedi feliratot, fotót  tetethetsz rá! 

Teljes méret: 440x250x1,5 cm 
A nyomat mérete: max. A4 

3 190.00 Ft 



 - 22 - 

 
 

A fentieken kívül is számtalan termékre tudunk egyedi feliratot, képet szublimálni. A A fentieken kívül is számtalan termékre tudunk egyedi feliratot, képet szublimálni. A A fentieken kívül is számtalan termékre tudunk egyedi feliratot, képet szublimálni. A A fentieken kívül is számtalan termékre tudunk egyedi feliratot, képet szublimálni. A 
teljesség igénye nélkül álljon itt pár ötlet, de az egyedi igényeket is szívesen fogadjuk!teljesség igénye nélkül álljon itt pár ötlet, de az egyedi igényeket is szívesen fogadjuk!teljesség igénye nélkül álljon itt pár ötlet, de az egyedi igényeket is szívesen fogadjuk!teljesség igénye nélkül álljon itt pár ötlet, de az egyedi igényeket is szívesen fogadjuk!    

 
 

 

Üveg bögre, víztiszta vagy opálos 

 

Sörös korsó 5 dl-es, szublimációs 
bevonattal 

 

Szublimációs kerámia persely 

 

Kávés szett 

 

Szublimálható tányér, többféle méretben 
és szegéllyel 

 

Fém, benzines öngyújtó 

 

Sminktükör, különböző formákban 

 

Dögcédula, egy vagy kétoldalas kivitelben 
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Puzzle, többféle méretben és típusban 

 

Szublimálható válltáskák, több méretben 

 

Szublimálható flip-flop papucs, különböző 
méretekben 

 

Fényképes pénztárca 

 

Egyedi i-pad, laptop tokok  

 

Fényképes pipere táska 

 

Konyhai kesztyű 

 

Szublimációs mobiltartó 

 

Szublimációs boros üveg tartó zsinórral 
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Egyedi nyakkendő 

 

Hátizsákok és utazótáskák több típusban 

 

Autós zászló 

 

Telefontokok, hátlapok többféle típusra 

 

Szublimálható öv 

 

Egyedi strandtáska 

 

Fényképes, feliratos boxer 

 

Fehér nyomtatható szublimációs konyhai 
kötény. 

 

Esernyő  
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ÜzemeltetÜzemeltetÜzemeltetÜzemeltetői adatoki adatoki adatoki adatok    
• Cégnév: Kovács Tünde E.V. 

• Székhely: 4400 Nyíregyháza, Virág utca 22. 1/3 

• Telephely: 4400 Nyíregyháza, Virág utca 22. 1/3 

• Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Virág utca 22. 1/3 

• Adószám: 59023931135 

• Statisztikai számjele: 59023931639123115 

• Nyilvántartási szám: 16655147 

• Kibocsájtó okmányiroda: Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

• Számlaszám: 11600006-00000000-30428344 

• E-mail: kovacstunde@bol-dog.hu, info@bol-dog.hu 

• Telefonos elérhetőség: 06 70 / 58 48 828 

 


