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O marce

Marka Good4Me to krótkie i limitowane kolekcje podsta-

wowych akcesoriów dla kobiet, mężczyzn, dzieci i bizne-

su, których potrzebuje każdy, a nie zawsze są dostępne na 

rynku. Produkty wodoodporne Good4Me są funkcjonal-

ne, uniwersalne, ponadczasowe i dopracowane w każdym 

szczególe.

Wybierając akcesoria Good4Me wspieracie Państwo polski 

biznes – nasze produkty powstają w lokalnym zakładzie 

krawieckim z wykorzystaniem wysokiej jakości materia-

łów outdoorowych i nierdzewnych dodatków. Najwyższa 

jakość w naszym przypadku nie oznacza zaporowej ceny! 

Tworząc ofertę dla Państwa kierowaliśmy się przede 

wszystkim rozsądkiem i wyważeniem proporcji pomiędzy 

jakością i ceną. Pragmatyzm oraz elementy świadomego 

życia leżą u podstaw marki Good4Me.

Wskazane branże: hotelarska, medyczna, turystycz-

na, sportowa, kosmetyczna, bieliźniarska, edukacyjna 

(żłobki, przedszkola, kluby dziecka).

Grupa docelowa

Zachęcamy do skorzystania ze spersonalizowanej ofer-

ty Good4Me dla Biznesu. Jesteśmy przekonani, że nasze 

produkty z Państwa logotypami nie tylko spodobają się 

Waszym Klientom, ale też staną się dla nich niezbędny-

mi akcesoriami, ułatwiającymi codzienne życie.

Produkty realizowane na indywidualne zamówienia 

(znakowane lub nie znakowane) wykonujemy według 

poniższych nakładów:

• 100 sztuk

• 300 sztuk

• 500 sztuk

• 1000 sztuk

• powyżej 1000 sztuk

Good4Me dla biznesu ( personalizacja, branding)

Nakład minimalny: 
100 sztuk
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O marce

Najważniejsze cechy naszych produktówNasz asortyment

Oferujemy szeroką gamę
akcesoriów wodoodpornych

· etui higieniczne na tampony, wkładki, podpaski

· kosmetyczki na basen, plażę, mokre i brudne rzeczy

· plecaki / worki z odblaskiem, na buty i inne drobiazgi dla 
dzieci 

· torby-maty podróżne (2w1) na buty i mokre, brudne 
rzeczy

· torby miejskie BinderBag4me z segregatorem na 
siłownię, basen, plażę

· śliniaki z kieszenią dla dzieci i dorosłych

· fartuchy / peleryny ochronne z kieszenią dla dzieci

· opaski / identyfikatory na rękę

· bawełniane prześcieradła / podkłady nieprzemakalne

· krótke, limitowane serie

· lekkie, dyskretne 

· wodoodporne, trwałe

· zwiększona odporność na przemakanie 
i przecieranie, łatwe do czyszczenia 

· wysoka jakość materiałów 
outdoorowych i dodatków nierdzewnych 

· uniwersalność, funkcjonalność, 
ponadczasowe wzornictwo

· przyjazne dla dzieci
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Nasze produkty

Wodoodporne etui higieniczne na podpaski, tampony i wkładki to 

idealny i dyskretny organizer na artykuły, które znajdują się w każdej 

kobiecej torebce. Etui marki Good4Me zostało zaprojektowane spe-

cjalnie na kobiece artykuły higieniczne. Ma idealny rozmiar, by zmie-

ścić w nim niezbędne akcesoria. 

Wodoodporne etui higieniczne na podpaski, tampony i wkładki pa-

suje zarówno do torebki wieczorowej, jak i do dużej, codziennej torby. 

W jednym, i w drugim przypadku etui higieniczne gwarantuje porzą-

dek i łatwy dostęp do twoich artykułów higienicznych. 

Wodoodporny materiał sprawia, że doskonale sprawdzi się też na ba-

senie czy siłowni, chroniąc zawartość przed zamoczeniem. Mimo swo-

jego praktycznego charakteru, etui zwraca uwagę estetycznym wyglą-

dem oraz wysoką jakością wykonania.

Przykładowe wykorzystanie:

· dla firm produkujących środki higieny intymnej, środki piorące, bie-

liznę jako prezent dla Klientek podczas kampanii promocyjnych 

i reklamowych,

· dla branży: hotelarskiej, aptek i drogerii.

Dostępne również Etui z wypełnieniem: wskazana branża hotelarska:

· etui jednokomorowe: wkładki 3 szt. + tampony 3 szt.

· etui dwukomorowe: wkładki 3 szt. + tampony 3 szt. + 1 podpaska 

· etui trzykomorowe: wkładki 4 szt. + tampony 4 szt. + 2 podpaski

Etui higieniczne – na podpaski, 
tampony, wkładki higieniczne 
Good4Me

Etui Higieniczne Wodoodporne: 1_1.2.3.MIX

Dostępne w 5 kolorach

Dostępne w 3 rodzajach: jednokomorowe, dwukomorowe, 
trzykomorowe

Skład tkaniny: 100% nylon + PVC
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Nasze produkty

Kosmetyczka Good4Me została zaprojektowana z myślą o  osobach 

aktywnych, które po basenie czy siłowni mają potrzebę sięgnięcia 

po swoje ulubione kosmetyki pielęgnacyjne i kolorowe. Znajdzie się 

w niej także miejsce na mokry strój kąpielowy czy sportową bieliznę. 

Lekka, wodoodporna kosmetyczka Good4Me sprawdzi się w każdej 

sytuacji poza domem, na plaży, campingu, czy podczas podróży. 

Kosmetyczka wodoodporna Good4Me jest bardzo lekka, można 

ją łatwo zwinąć i schować do torebki. Została wykonana z dbałością 

o najmniejszy detal. Jest nie tylko praktyczną i poręczną saszetką do 

zabrania ze sobą na basen, plażę czy siłownię, ale też przykuwającym 

uwagę użytecznym akcesorium o wielu zastosowaniach.

Przykładowe wykorzystanie: dla firm kosmetycznych, firm oferu-

jących akcesoria sportowe i do pływania, firm działających w branży 

sportowej, fitness, podczas promocji wakacyjnych dla branży tury-

stycznej i hotelarskiej, dla firm lotniczych, dla każdej firmy chcącej wy-

produkować własne produkty reklamowe (gadżet reklamowy).

Kosmetyczka wodoodporna 
Good4Me (podróżna, na basen, 
plażę i siłownię)

Kosmetyczka Wodoodporna:
1_D/m-T.MIX (usztywniona) i 1_D/m-M.MIX (miękka)

Dostępna w 2 rodzajach: usztywnionej lub miękkiej
Dostępna w 5 kolorach
Dostępna w 2 rozmiarach: S, M

Skład tkaniny (usztywniona): 100% nylon
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, impregnowana PVC o zwiększonej 
odporności na przemakanie i przecieranie

Skład tkaniny (miękka): 100% poliester + PVC
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, impregnowana PVC o zwiększonej 
odporności na przemakanie i przecieranie

M

S

SZTYWNY 
MATERIAŁ

MIĘKKI 
MATERIAŁ
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Nasze produkty

Torba sportowa BinderBag4me jest lekka i pojemna. Zapakujesz 

w  nią buty sportowe, strój do ćwiczeń, ręcznik, kosmetyczkę, wodę 

i wszystko to, czego potrzebujesz w trakcie aktywności fizycznej lub 

podczas wyjścia na plażę z dzieckiem. Organizacja wewnątrz torby 

ułatwia utrzymanie w niej porządku. Dzięki odpowiednim przegród-

kom, kieszonkom oraz odpinanej kosmetyczce, każda rzecz, którą ze 

sobą zabierasz znajdzie swoje miejsce. Torba ma wydzielone miejsce 

na buty, dzięki czemu możesz odseparować je od pozostałej zawarto-

ści. Koniec z nerwowym szukaniem w przepastnej torbie chusteczek, 

dokumentów czy kluczy. 

Torba jest wykonana z wodoodpornego materiału, który doskonale 

izoluje wilgoć, łatwo można ją wyczyścić. Uwagę zwracają solidne, me-

talowe, nierdzewne okucia, które nadają jej miejskiego charakteru. Do 

torby można dokupić dodatkowe kolorowe uszy z kilkoma rodzaja-

mi okuć. 

Torba sportowa BinderBag4me pozwoli dopasować swoje wnętrze do 

Twoich potrzeb, a swój wygląd – do Twojego stroju i fantazji.

Przykładowe wykorzystanie: dla firm działających w branży sporto-

wej, fitness, dla firm, których produkty mają być kojarzone z dynamiką 

i wygodą życia w mieście.

Torba sportowa BinderBag4me

Torba wodoodporna: 1_1.2.3.MIX

Dostępna w 2 kolorach: szary i beżowy

Okucia: ze stali nierdzewnej 
Skład tkaniny: 100% akryl 
Rodzaj Tkaniny: wodoodporna, powłoka teflonowa, odporna na 
światło UV
Podszewka: skład tkaniny: 100% poliester
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Nasze produkty

Torba miejska BinderBag4me jest lekka i pojemna. Zapakujesz w nią 

zakupy, książki i wszystkie niezbędne na co dzień drobiazgi. Organiza-

cja wewnątrz torby ułatwia utrzymanie w niej porządku. Dzięki odpo-

wiednim przegródkom, kieszonkom, każda rzecz, którą ze sobą zabie-

rasz znajdzie swoje miejsce, także klucze, telefon, portfel i chusteczki. 

Miejska torba BinderBag4me ma też specjalną przegrodę na parasol-

kę. Koniec z nerwowym szukaniem w przepastnej torbie chusteczek, 

dokumentów czy kluczy.

Torba jest wykonana z wodoodpornego materiału i nierdzewnych 

okuć. Doskonale izoluje wilgoć, łatwo można ją wyczyścić.

Miejskiego charakteru nadają jej solidne, metalowe, nierdzewne oku-

cia i wykończenie dyskretną, skuteczną taśmą odblaskową. Do torby 

można dokupić dodatkowe kolorowe uszy z kilkoma rodzajami 

okuć.

Torba sportowa BinderBag4me pozwoli dopasować swoje wnętrze do 

Twoich potrzeb, a swój wygląd – do Twojego stroju i fantazji.

Przykładowe wykorzystanie: dla firm działających w branży sporto-

wej, fitness, dla firm, których produkty mają być kojarzone z dynamiką 

i wygodą życia w mieście.

Torba miejska BinderBag4me

Torba wodoodporna: 1_1.2.3.MIX

Dostępna w 2 kolorach: szary i beżowy

Okucia: ze stali nierdzewnej 
Skład tkaniny: 100% akryl 
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, powłoka teflonowa, odporna na 
światło UV
Podszewka: skład tkaniny: 100% poliester
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Nasze produkty

Torba plażowa BinderBag4me jest lekka i pojemna. Zapakujesz w nią 

strój kąpielowy, koc, ręcznik, kosmetyczkę, książkę, czy wodę i wszyst-

ko to, czego potrzebujesz podczas wyjścia na plażę. Organizacja we-

wnątrz torby ułatwia utrzymanie w niej porządku. Dzięki odpowied-

nim przegródkom, kieszonkom oraz odpinanej kosmetyczce, każda 

rzecz, którą ze sobą zabierasz znajdzie swoje miejsce. Koniec z nerwo-

wym szukaniem w przepastnej torbie chusteczek, dokumentów czy 

kluczy. 

Torba jest wykonana z wodoodpornego materiału. Doskonale izoluje 

wilgoć, łatwo można ją wyczyścić. Uwagę zwracają nierdzewne okucia 

i wykończenie dyskretną, skuteczną taśmą odblaskową. Do torby moż-

na dokupić dodatkowe kolorowe uszy z kilkoma rodzajami okuć.

Torba sportowa BinderBag4me pozwoli dopasować swoje wnętrze do 

Twoich potrzeb, a swój wygląd – do Twojego stroju i fantazji.

Przykładowe wykorzystanie: dla firm działających w branży sporto-

wej, fitness, dla firm, których produkty mają być kojarzone z dynamiką 

i wygodą życia w mieście.

Torba plażowa / na basen 
BinderBag4me 

Torba wodoodporna: 1_1.2.3.MIX

Dostępna w 2 kolorach: szary i beżowy

Okucia: Ze stali nierdzewnej 
Skład tkaniny: 100% akryl 
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, powłoka teflonowa, odporna na 
światło UV
Podszewka: skład tkaniny: 100% poliester
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Nasze produkty

Wielość zastosowań, nieprzemakalne materiały,  duża powierzchnia i  pa-
kowność, a po złożeniu mała, lekka „kostka” lub torba - to zalety multi-maty 
Good4Me. 

Innowacyjna multi-mata Good4me, sprawdza się w wielu sytuacjach: na ba-
senie, na plaży, w podróży z dziećmi, może służyć jako przewijak lub mata do 
zabawy w domu i w plenerze.

Multi-maty Good4me są zaprojektowane w taki sposób, aby jednocześnie były:

• matą do łatwej wymiany mokrych i suchych ubrań,
• matą izolującą stopy podczas zakładania obuwia na plaży,
• koco-matą na plaże czy do parku,
• matą do zabaw (playmata) w domu i na powietrzu,
• higieniczną izolacją od podłogi na basenie,
• matą do ćwiczęń,
• przewijakiem dla dzieci podczas zmieniania pieluchy w plenerze i w podróży.

Dla rodziców małych dzieci multi-mata może służyć jako przewijak, który 
świetnie sprawdzi się podczas dłuższych podróży, jak i codziennych wyjść na 
spacer czy plac zabaw. Mata ma specjalną, miękką wkładkę, która dobrze izolu-
je od podłoża. Dzięki temu nie trzeba się obawiać, że podczas przewijania lub 
zabawy, dziecku będzie za zimno, albo za twardo.

Multi-mata Good4me szyta jest z koła, co sprawia, że bardzo łatwo umieścić 
w niej mokre lub zabrudzone obuwie czy ubranie, a po ściągnięciu sznurków 
wygląda jak zwykły worek, torba, zaś po zapięciu i złożeniu w kostkę jest małą 
paczką uzupełniającą Twój podróżny niezbędnik. 

Multi-mata jest bardzo solidnie wykonana, dzięki czemu będziesz używać jej 
z przyjemnością i przez długi czas. Jest też bardzo łatwa w czyszczeniu – wystar-
czy przetrzeć ją zmoczoną gąbką z odrobiną płynu do naczyń.

Multi-mata podróżna Good4Me, 
uniwersalna, wielofunkcyjna, miękka 
i wodoodporna dla dorosłych, rodziców 
młodszych i starszych dzieci

Multi-mata podróżna Good4me

Dostępna w 2 rozmiarach: S (średnica 80 cm), M (średnica 94 cm)

Skład tkaniny: 100% poliester 
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, PVC, zwiększona odporności na 
przemakanie i przecieranie

Przepisy prania i konserwacji:
- Maks. temperatura prania 40oc w łagodnych środkach chemicznych
- Maks. temperatura prasowania 150oc
- Czyszczenie chemiczne
- Nie chlorować
- Suszenie w pozycji pionowej
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Nasze produkty

Wodoodporna, wytrzymała, mająca formę dużego koła multi-mata 

Good4me to obowiązkowe akcesorium dla właścicieli psów i kotów. 

Świetnie sprawdzi się jako posłanie oraz kojec do zabawy. Jeśli podró-

żujesz ze swoim czworonogiem wykorzystasz multi-matę Good4me 

jako zabezpieczenie samochodu i turystyczne łóżeczko dla swojego 

pupila.

Multi-mata Good4me wykonana jest z nieprzemakalnego materiału. 

Wzmocniona jest specjalną, miękką wkładką, dzięki czemu świet-
nie izoluje od podłoża. Dzięki wkładce nie trzeba się obawiać, że na-

szemu pupilowi będzie za zimno, albo za twardo. 

Wielość zastosowań, nieprzemakalne materiały, duża powierzchnia 

i pakowność, a po złożeniu mała, lekka „kostka” lub torba/worek - to 

zalety multi-maty Good4Me dla czworonoga. 

Multi-mata jest bardzo solidnie wykonana, dzięki czemu będziesz 

używać jej z przyjemnością i przez długi czas. Jest też bardzo łatwa 

w czyszczeniu – wystarczy przetrzeć ją zmoczoną gąbką z odrobiną 

płynu do naczyń.

Wielofunkcyjna, wodoodporna 
multi-mata Good4me dla 
czworonoga

Multi-mata dla czworonoga Good4me

Dostępna w 2 rozmiarach: S (średnica 80 cm), M (średnica 94 cm)

Skład tkaniny: 100% Poliester + PVC
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, PVC, zwiększona odporności na 
przemakanie i przecieranie

Przepisy prania i konserwacji:
- Maks. temperatura prania 40oc w łagodnych środkach chemicznych
- Maks. temperatura prasowania 150oc
- Czyszczenie chemiczne
- Nie chlorować
- Suszenie w pozycji pionowej
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Nasze produkty

Idealne dla dorosłych i dzieci uprawiających sporty wodne i zabawy 
na świeżym powietrzu. Niezbędne dla rodziców na basenie i na pla-
ży. Chronią zawartość przed wilgocią i brudem, a samochód przed pia-

skiem i wilgocią.

Torbo-maty Good4Me są zaprojektowane w taki sposób, aby jednocze-

śnie były: 

• matą do łatwej wymiany mokrych i suchych ubrań,

• matą izolującą stopy podczas zakładania obuwia na plaży,

• higieniczną izolacją od podłogi na basenie,

• przewijakiem dla dzieci podczas zmieniania pieluchy w plenerze.

Torbo-mata Good4Me szyta jest z koła, co sprawia, że bardzo łatwo 

umieścić w niej mokre lub zabrudzone obuwie czy ubranie, a po ścią-

gnięciu sznurków wygląda jak zwykły worek.

Torbo-mata to też idealne rozwiązanie na stój dla: surferów, żeglarzy, ka-

jakarzy, flisaków, dla osób lubiących nurkować oraz dla amatorów jogi.

Torbo-mata jest bardzo łatwa w czyszczeniu – wystarczy przetrzeć ją 

zmoczoną gąbką z odrobiną płynu do naczyń.

Idealne dla: dorosłych i dla dzieci. Wskazane na basenie, plaży, do sur-

fingu, dla żeglarzy, kajakarzy, filsaków i wędkarzy i rodziców.

Przykładowe wykorzystanie: dla firm działających w branży sportowej, 

fitness; doskonała oferta dla firm z branży artykułów dziecięcych.

Uniwersalne Torbo-maty podróżne (2w1) 
do łatwej wymiany mokrych i brudnych 
ubrań na suche, na buty, kombinezon 
sportowy lub jako przewijak

Torbo-mata wodoodporna: 1_D/m.MIX

Dostępna w 2 rozmiarach: S, M

Góra: skład tkaniny: 100% poliester 
Spód: skład tkaniny: 100% poliester + PVC
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, PVC, zwiększona odporności na 
przemakanie i przecieranie.
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Nasze produkty

Obawa przed zabrudzeniem odzieży nie zepsuje już żadnej aktyw-

ności – wystarczy zaopatrzyć dziecko w wodoodporny fartuch, który 

ochroni je nie tylko podczas jedzenia, ale też podczas zabawy np. z far-

bami. Fartuch nie krępuje ruchów dziecka, jest lekki i przewiewny. Za-

kłada się go jak rozciętą z tyłu koszulkę, ma długie rękawy i szczelnie 

ochroni ubranie Twojego dziecka. W przypadku dzieci młodszych, ide-

alnie sprawdzi się podczas nauki samodzielnego jedzenia. 

Posiada dużą kieszeń, w której zmieszczą się różne drobiazgi potrzeb-

ne do zabawy. Fartuch wykonany jest ze 100% bawełny powlekanej, 

dzięki czemu jest delikatny dla skóry dziecka, przyjemny w użytko-

waniu, a jednocześnie skuteczny w zabezpieczeniu odzieży przed za-

brudzeniami. Wykonany z trwałych materiałów, będzie służyć dziecku 

przez długi czas. Fartuch jest łatwy do pielęgnacji – wystarczy prze-

trzeć go zwilżoną gąbką z niewielką ilością płynu do naczyń. 

Idealne dla: dzieci do domu, żłobka, przedszkola, hotelu, restauracji, 

placówek edukacyjnych, fryzjerów.

Przykładowe wykorzystanie: dla firm produkujących akcesoria dla 

dzieci; jako gadżet reklamowy przy kampaniach różnych produktów 

oraz usług dla dzieci i rodzin, dla żłobków, przedszkoli, klubików i szkół.

Fartuchy / peleryny ochronne 
z kieszenią - dla dzieci

Dostępne w 4 kolorach
Dostępne w 3 rozmiarach: 0- 2 lata; 3-5 lat, 6-7 lat

Skład tkaniny: 100% bawełna
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, powlekana żywicą akrylową (Oeko-
-Tex Standard 100 kl.1)
Wykończona wodoodporną apreturą, zwiększona odporność na 
przemakanie i przecieranie

3-5 3-5 6-7

0-2
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Nasze produkty

Przyjemności z jedzenia nie powinna psuć perspektywa zaplamienia 

ubrań. Ani dzieciom, ani dorosłym! Dlatego w portfolio marki Good-

4Me znajdują się śliniaki z kieszenią dla dużych i małych. Nasze 

śliniaki wykonane są z  100% bawełny powlekanej, które doskonale 

chronią ubranie przed zaplamieniem i przemoczeniem. Posiadają 

praktyczną kieszonkę, do której można zebrać resztki jedzenia. Łatwo 

się je zakłada i zdejmuje, a ich czyszczenie jest banalnie proste – wy-

starczy przetrzeć je zwilżoną gąbką i płynem do naczyń. Śliniaki Good-

4Me bez problemu można zwinąć i złożyć do mniejszych rozmiarów, 

dzięki czemu są też poręczne do wykorzystywania poza domem. 

Idealne dla: dzieci do domu, żłobka, przedszkola, hotelu, restauracji.

Śliniaki wodoodporne 
z kieszenią - dla dzieci Good4Me

Dostępne w 2 kolorach
Dostępne w 2 rozmiarach dla dzieci: 0-2 lata, 3-5 lat

Skład tkaniny: 100% bawełna
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, powlekana żywicą akrylową (Oeko-
Tex Standard 100 kl.1)
Wykończona wodoodporną apreturą, zwiększona odporność na 
przemakanie i przecieranie

0-2 3-5
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Nasze produkty

Przyjemności z jedzenia nie powinna psuć obawa zaplamienia ubrań, 

a to może zdarzyć się nie tylko dzieciom. Dlatego w portfolio marki 

Good4Me znajdują się śliniaki z kieszenią dla seniorów. Nasze ślinia-

ki wykonane są z 100% bawełny powlekanej, które doskonale chronią 

ubranie przed zaplamieniem i przemoczeniem. Posiadają praktyczną 

kieszonkę, do której można zebrać resztki jedzenia. Łatwo się je za-

kłada i zdejmuje, a ich czyszczenie jest banalnie proste – wystarczy 

przetrzeć je zwilżoną gąbką i płynem do naczyń. Śliniaki Good4Me 

bez problemu można zwinąć i złożyć do mniejszych rozmiarów, dzięki 

czemu są też poręczne do wykorzystywania poza domem. 

Wskazane dla: seniorów i chorych w domach, szpitalach, domach 

opieki, hospicjach, sklepach specjalistycznych.

Śliniaki wodoodporne z kieszenią 
- dla seniorów Good4Me

Dostępne w 3 kolorach
Dostępne w 2 rozmiarach: M, L

Skład tkaniny: 100% bawełna
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, powlekana żywicą akrylową (Oeko-
Tex Standard 100 kl.1)
Wykończona wodoodporną apreturą, zwiększona odporność na 
przemakanie i przecieranie

M

L
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Nasze produkty

Praktyczny, lekki, wodoodporny worek dla twojego dziecka, który 

świetnie sprawdzi się jako worek na buty do szkoły lub na ubrania na 

basenie lub zajęcia ruchowe. Może spełniać także funkcję plecaka na 

co dzień i na szkolną wycieczkę, kiedy trzeba zapakować prowiant. Dla 

bezpieczeństwa posiada odblask, dzięki któremu dziecko jest lepiej 

widoczne po zmierzchu. Worek jest pakowny i łatwy do otwierania 

i zamknięcia (poprzez ściąganie sznureczków). Sprawdzi się także na 

spacerze, np. jako worek na jesienne skarby.

Wskazanie dla: rodziców, szkół, przedszkoli, żłobków.

Przykładowe wykorzystanie: dla firm oferujących akcesoria sportowe 

i do pływania, podczas promocji wakacyjnych i szkolnych (gadżet na 

plażę, wycieczkę, na co dzień).

Plecaki / worki 
wodoodporne z odblaskiem 
na buty i inne drobiazgi - dla dzieci

Plecaki/Worki 1

Dostępne w 1 kolorze

Skład tkaniny: 100% bawełna
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, powlekana żywicą akrylową (Oeko-
Tex Standard 100 kl.1)
Wykończona wodoodporną apreturą, zwiększona odporność na 
przemakanie i przecieranie

15



Nasze produkty

Praktyczny, lekki, wodoodporny worek dla twojego dziecka, który 

świetnie sprawdzi się jako worek na buty do szkoły lub na ubrania na 

basenie lub zajęcia ruchowe. Może spełniać także funkcję plecaka na 

co dzień i na szkolną wycieczkę, kiedy trzeba zapakować prowiant. Dla 

bezpieczeństwa posiada odblask, dzięki któremu dziecko jest lepiej 

widoczne po zmierzchu. Worek jest pakowny i łatwy do otwierania 

i zamknięcia (poprzez ściąganie sznureczków). Sprawdzi się także na 

spacerze, np. jako worek na jesienne skarby.

Wskazanie dla: rodziców, szkół, przedszkoli, żłobków.

Przykładowe wykorzystanie dla: firm oferujących akcesoria sportowe 

i do pływania, podczas promocji wakacyjnych i szkolnych (gadżet na 

plażę, wycieczkę, na co dzień).

Plecaki / worki z odblaskiem 
na buty i inne drobiazgi - dla 
dzieci i każdego

Plecaki/Worki 2

Dostępne w 1 kolorze

Skład tkaniny: 100% poliester + PVC
Rodzaj tkaniny: wodoodporna, impregnowana PVC o zwiększonej 
odporności na przemakanie i przecieranie
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Nasze produkty

Dla niemowląt, dzieci i seniorów – nieprzemakalne podkłady ochron-

ne to niezawodny sposób na osłonę łóżka przed zamoczeniem i zapla-

mieniem. Oferujemy podkłady na materace z trzema rodzajami mo-

cowania: bandą boczną, gumką na narożnikach i bez gumki w wielu 

rozmiarach. Materiał wierzchni podkładów to wytrzymała i przyjemna 

dla skóry bawełna, którą można prać w wysokiej temperaturze. War-

stwa ochronna podkładów nie szeleści i jest na tyle elastyczna, że bez 

problemów dopasowuje się do kształtu całej powierzchni materaca, 

jednocześnie niezawodnie chroni go przed zabrudzeniami. Tkanina 

przepuszcza powietrze.

Podkłady Good4Me doskonale spełniają się w roli prześcieradła 

oraz wierzchniej osłony materaca. 

Idealne dla: dzieci do domu, żłobka, przedszkola, hotelu, szpitala.

Wskazane dla: dorosłych w domach, szpitalach, domach opieki, ho-

spicjach, sklepach specjalistycznych.

Nieprzemakalne prześcieradła 
/ podkłady z funkcją 2w1 
podkładu na materac 
i prześcieradła 

Dostępne w 3 rodzajach mocowania: podkład z bandą, podkład 
z gumką, podkład bez gumki

Dostępne w rozmiarach:
60x120 cm, 70x140 cm, 90x200 cm, 100x200 cm, 140x200 cm, 
160x200 cm, 180x200 cm, 200x200

Skład tkaniny: 100% bawełna wierzch / 100% poliuretan spód
Co ważne, materiał ochronny jest praktycznie niewyczuwalny pod 
prześcieradłem, nieszeleszczący. Jest on lekko elastyczny, miękki, 
a jednocześnie o wysokiej wytrzymałości (dajemy gwarancję co 
najmniej 100 gotowań w temperaturze 95oC)

podkład z bandą podkład z gumką podkład bez gumki
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Nasze produkty

Wykonane z tkanin outdoorowych. Przeznaczone dla drużyn sporto-

wych, zespołów, grup: przedszkolnych, szkolnych, turystycznych, inte-

gracyjnych. Idealnie sprawdzają się jako identyfikatory podczas zawo-

dów sportowych i zabaw team-buildingowych. Dostępne w różnych 

kolorach. Istnieje możliwość naniesienia logotypów, haseł lub innych 

znaków graficznych.

Przykładowe wykorzystanie: dla drużyn sportowych, zespołów, grup: 

przedszkolnych, szkolnych, turystycznych, integracyjnych. Idealnie 

sprawdzają się jako identyfikatory podczas zawodów sportowych i za-

baw team-buildingowych.

Opaski / identyfikatory 
wodoodporne na rękę

Opaska wodoodporna: 1_1.MIX

Dostępne w 5 kolorach

Skład tkaniny: 100% poliester 
Rodzaj tkaniny: wodoodporna
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Plastyka sklepu internetowego i bloga

O marce

Good4Me dla biznesu

Możliwości znakowania 
(personalizacja, branding)
Propozycje wszywek żakardowych na przykładzie logo 

Good4Me:
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KONTAKT

Sklep Good4Me jest 
prowadzony przez firmę:

Consortium Discovery
Renata Długołęcka
Obrzeżna 1B, lokal 99
02-691 Warszawa

Kontakt:
biuro@Good4Me.pl

Obserwuj nas w social media:


