




Poduszka satynowa
Czerwona, różowa, rozmiar: 45 x 45 cm

Serce satynowe
Rozmiar 40 x 40 cm

nr 03 nr 04

nr 06 nr 07
nr 05

 Podusia gorącej 18/30/40/50/60...latki Podusia sexy 18/30/40/50/60...latki

nr 01

 Jestem dobra do łóżka...
 Twoja poduszka

nr 08 nr 10

 Podusia kochanej Mamy
 Podusia kochanego Taty  Podusia kochanej Babci

 Kocham Cię  Serduszko dla
 kochanej Mamy

nr 02

nr 09

 Kocham Cię Mamo

 Podusia odlotowej 18/30/40/50/60...latki



Rozmiar: 40 x 40 cm
Malowane ręcznie, poszewka wykonana z bawełny,

wkład antyalergiczny, silikonowy,
różne kolory

nr 04

 Wystrzałowy prezent
 na 18-tkę

nr 03

 Mam 18 lat mogę
 wszystko

nr 07

 Wystrzałowej 18-stki
 Szampańskiej 18-stki

nr 08

 Osiemanstkowy prezent
 dla Ciebie

nr 05

 Osiemnastkowe ciacho 
 dla Ciebie

nr 06

 Podusia szalonej 18-latki

nr 11

 Podusia gorącej 18 -latki

nr 12

 Poducha gorącego 18-latka

nr 09

 Moc osiemnastkowych 
 życzeń dla Ciebie

nr 10

 Ostrej 18-stki

nr 14

 Szalonej łosiemnastki

nr 16

 Poducha super 18-latka

nr 13

 Bzzzykanie dozwolone
 od lat 18-stu

nr 19

 Podusia bombowej 18-latki

nr 17

 Podusia sexy 18-latki

nr 18

 Osiemnastkowe buziaczki 
 od zgranej paczki

nr 20

 Łosiemnastkowy prezent

nr 15

 Podusia odlotowej 18-latki

nr 01

 Dozwolone od lat 18-stu

nr 02

 Żajebistej 18-stki



 Podusia super szefowej

nr 32

 Urodzinowa podusia

nr 30

nr 28

 Urodzinowa podusia dla Ciebie

nr 29

 Urodzinowe buziaczki
 od zgranej paczki

nr 26

 Urodzinowe kwiatki dla Ciebie

nr 27

 Urodzinowy prezent dla Ciebie

nr 39

 Najlepsza babcia pod słońcem

nr 40

 Kocham Cię dziadku

nr 37

 Najlepsza mama na świecie

nr 38

 Podusia super taty

nr 35

 Podusia pani magister
• Podusia pani inżynier

nr 36

 Poducha pana  magistra
• Poducha pana inżyniera

nr 33

 Podusia super nauczycielki

nr 34

 Poducha super nauczyciela

nr 21

 Podusia sexy
 30/40/50/60...-latki

nr 24

 Prawdziwe branie 
 zaczyna się po 
 30/40/50/60...-tce

nr 22

 Podusia szalonej
 30/40/50/60...-latki

 Urodzinowy prezent dla Ciebie

nr 31

nr 25

 Poducha super
 30/40/50/60...-latka

Przykładowe wzory, wybrane z oferty

 Urodzinowy prezent
 na 30/40/50/60...-tkę

nr 23



Przykładowe teksty nr 51 - 59

1. Specjalnie dla Ciebie
2. Dla mojego kochanego misiaczka
3. Serduszko dla Ciebie 
4. Kocham Cię
5. Dla Ciebie moje serce
6. Kocham Cię kochanie moje
7. Tylko mnie kochaj

nr 46 nr 47nr 44 nr 45

nr 50 nr 51nr 48 nr 49

nr 54 nr 55nr 52 nr 53

nr 58 nr 59nr 56 nr 57

 Mój kochany misiaczek
 Zawsze razem

nr 42 nr 43

 Taaak bardzo Cię kocham

 Podusia złodzieja serc  Miłość trzeba pielęgnować  Muuuszę Ci powiedzieć
 ...że Cię kocham

 Kobiety są z Wenus,
 a faceci z Marsa
 Zawsze razem

 Lecę na ciebie kochanie  Zawsze razem

 Serduszko dla Ciebie
 Zawsze razem

nr 41

 Zawsze razem



nr 77 nr 78nr 75 nr 76

nr 73 nr 74nr 71 nr 72

nr 69 nr 70nr 67 nr 68

nr 65 nr 66nr 63 nr 64

nr 61 nr 62

 Najlepsza laska w mieście Najlepsze ciacho w mieście  Poducha żajebistego faceta

 Nadszedł czas bzzzykania  Najlepsza dupa w mieście

 Inteligentny, piękny i bogaty  Podusia odlotowej dziewczyny
 Święta to ja nie jestem

 Poducha 100 % faceta  Poducha goracego faceta
 Poducha diabelnie kuszącego 
 faceta

 Podusia bombowej dziewczyny  Podusia gorącej dziewczyny

 Najlepszy z najlepszych Podusia szalonej dziewczyny

 Najlepszy towar w mieście Poducha super bzzzykacza

 Poducha żajebistej 
 dziewczyny

 Poducha prawdziwego orła  Poducha prawdziwego faceta

nr 60

 Poducha szczęściarza



nr 97 nr 98nr 95 nr 96

nr 93 nr 94nr 91 nr 92

nr 89 nr 90nr 87 nr 88

nr 85 nr 86nr 83 nr 84

nr 81 nr 82nr 79 nr 80

 Misiowa przytulanka Żabawna podusia

 Potwornie Cię kocham  Gwiazdka z nieba dla Ciebie

 Słonik na szczęście
 Podusia na szczęście

 Szczęścia chodzą parami
 Podusia na szczęście

 Weź mnie do łóżka
 ...Twoja poduszka
 Słodkich snów

 Poduszeczka do łóżeczka
 Śpij słodko

 Specjalnie dla Ciebie  O słoń ..., o słoń..., o słońce
 Ty moje, jak dobrze nam
 we dwoje

 Zawsze razem
 Kobiety są z Wenus, a faceci
 z Marsa

 Wesoła podusia dla Ciebie

 Zawsze razem
 Śpij słodko kochanie

 Podusia słodkiego bobasa

 Jesteś moim skarbem Podusia na szczęście

 Koteczek na każdy 
 smuteczek

 Poducha drapieżnego kocura

 Poducha faceta
 z wielkim ptakiem

 Jesteś the bee...st



 Aniołku mój kochany
 Poduszeczka aniołeczka

Tył

nr 101 nr 102nr 99 nr 100

 Poduszeczka aniołeczka Aniołku mój kochany Dla mojego sloneczka  Dla mojego aniołka

nr 104 nr 105

 Słodkich snów
 Śpij słodko

 Poduszeczka aniołeczka
 Aniołku mój kochany

nr 109 nr 110
nr 107

nr 108

 Sto lat młodej parze
 Młodej parze

 W dniu ślubu
 Sto lat młodej parze Młodej parze

 Super para
 Sto lat młodej parze

Rozmiar: 25 x 25 cm
Malowane ręcznie, poszewka wykonana z bawełny, 

wkład antyalergiczny, silikonowy, 
przykładowe wzory

Przód

Tył

Poduszka drukowana, dwustronna
Kamasutra TAK/NIE - 40 x 38 cm,
3 wzory: czerwono-czarna,
niebiesko-czarna, zielono-czarna

Przód

Poduszka drukowana, dwustronna
Anioł/Diabeł - 40 x 38 cm,
niebiesko-czerwona

nr 106

 Poduszeczka koteczka

nr 103



Szarfy satynowe dostępne w dwóch kolorach:
czerwonym i różowym,

napis wykonany ręcznie ozdobnym brokatem.
Długość: 185 cm, szerokość: 10 cm.

 Kierowniczka imprezy  Super nauczycielka  Szczęśliwa emerytka

 Przyszła panna młoda  Wieczór panieński  Gorąca 18/30/40/50/60 ...-latka

nr 04 nr 05 nr 06

nr 01 nr 02 nr 03



Malowane ręcznie,
rozmiary: M, L, XL

Różne kolory

 Chodzi pogłoska,
 że jestem boska

 Majteczki super laseczki To nie plotka, że jestem słodka

 Sexy galoty i będą pieszczoty  Moje uda czynią cuda

 Najlepsza laska w mieście

 Najlepsza dupa w mieście Niezły ze mnie kociak  Majtasy gorącej dziewczyny

 Jestem diabelnie kusząca

 Jestem piekielnie sexy

 Gatki sexy 18/30/40/50/60...-latki  Gatki odlotowej 18/30/40/50/60...-latki

nr 05 nr 06 nr 07

nr 01 nr 02

nr 08

nr 09 nr 10 nr 11 nr 12

nr 13

nr 16 nr 17 nr 18

 Mam ochotę na pieszczotę

nr 03

 Jestem grzechu warta

nr 14

nr 04

 Gotowa na wszystko

nr 15

 Gorące majteczki na wieczór panieński
 Sexy majteczki na wieczór panieński
 Gatki młodej mężatki
 Panna do wzięcia... jeszcze

 Majtasy gorącej 18/30/40/50/60...-latki



Malowane ręcznie,
rozmiary: M/L/XL/XXL

Różne kolory

 Majtasy prawdziwego orła

 Mafia gacie służbowe

nr 04

nr 05

 Szef wszystkich szefów
 Prawdziwy twardziel

nr 06

 Mistrz miłości francuskiej  Najdroższe klejnoty na świecie

nr 07 nr 08

nr 09

 Niezły ze mnie byczek
 Wielki jak byk

 Moja armata wymiata!

 Majtasy 100% faceta

nr  12

nr 13

 Nie bzzzykam na boku
 Super bzzzykacz
 Instruktor bzzzykania

nr 15

 Majtasy faceta z szalonym
 ptakiem

nr 10 nr 11

 Najlepszy z najlepszych

 Zawsze sprawny i gotowy

nr 01

 Ja i moja bestia lubimy długo
 Spokojnie, trzymam tę bestię

nr 02

 Majtasy faceta z dużym ptakiem

nr 14 nr 16

 Najlepsze ciacho w mieście
 Najlepszy towar w mieście
 Majtasy super taty

 Niezły ze mnie kogut
 Majtasy prawdziwego jajcarza

nr 17

 Majtasy super  faceta
 Majtasy odlotowego faceta
 Majtasy odlotowego taty

 Mam tu coś... żajebistego

nr 18 nr 19 nr 20

 Usycham bez sexu

 On może o każdej porze

nr 03



 Majtasy super ogiera
 Niezły ze mnie ogier

 Instruktor sexu.
 Pierwsza  lekcja gratis

 Majtasy gorącego faceta
 Diabelnie kuszący facet
 Jestem piekielnie sexy
 Święty to ja nie jestem
 Jestem grzechu wart

 Duży może więcej

nr 21 nr  23nr 22 nr 24

nr 28

 Majtasy misiaczka  Kocham piwo, kobiety i sex

nr 25 nr 27

 Dziś szaleństwo i panienki,
 jutro żona i udręki
 Ostatni łyk wolności

nr 26

 Majtasy kochanego misiaczka

 18-stka koniec walenia

 Łosiemnastkowe majtasy  18 lat i zakazów brak!

nr 30 nr 31

nr 32

 Majtasy super 18-latka

nr 33

nr 29

 Dozwolone od lat 18-stu

 Ostra jazda zaczyna się po
 30/40/50/60...-tce

nr 34

 Prawdziwe branie zaczyna się 
 po 30/40/50/60...-tce

 Życie zaczyna się po 50-tce 
 (wyborowej)

 Majtasy gorącego
 18/30/40/50/60...-latka

 Majtasy super
 18/30/40/50/60...-latka

nr 35 nr 36 nr 37 nr 38



nr 05 nr 06 nr 07

nr 01 nr 02

nr 08

nr 03 nr 04

nr 09

nr 10 nr 11 nr 12 nr 13 nr 14

nr 15 nr 16 nr 17 nr 18 nr 19

 Bombowa
 "18/30/40/50/60...-latka  Sexy 18/30/40/50/60...-latka

Malowane ręcznie, różne kolory



 Krawat faceta z dużym
 ptakiem

nr 24 nr 25 nr 27nr 26

 Moja armata wymiata! Krawat 100% faceta Najlepszy z najlepszych

 Instruktor bzzzykania
 Super bzzzykacz
 Lubię bzzzykać

 Duży może więcej Instruktor sexu.
 Pierwsza  lekcja gratis

 Człowiek nie wielbłąd
 wypić musi

 Niezły ze mnie kogut
 Krawat prawdziwego
 jajcarza

nr 28 nr 29 nr 32nr 30 nr 31

nr 33 nr 34 nr 37nr 35 nr 36

 Krawat misiaczka Jestem sssexy Kocham piwo,
 kobiety i sex
 Piwo to moje paliwo
 Krawat piwosza

 Niezły ze mnie ogier
 Krawat super ogiera

 Krawat żajebistego 
 faceta
 Jestem  żajebisty

nr 20 nr 21 nr 22 nr 23

 Szef wszystkich szefów Mafia krawat służbowy Ale ten facet jest sexy Krawat prawdziwego orła

Malowane ręcznie, różne kolory



 Lubię szybkie numerki  Usycham bez... sexu  Krawat faceta z jajami

 Dziś szaleństwo i panienki, 
 jutro żona i udręki
 Ostatni łyk wolności

 Łosiemnastkowy krawat  Krawat super/odlotowego
 18/30/40/50/60...-latka

 Krawat super
 18/30/40/50/60...-latka

 Krawat gorącego
 18/30/40/50/60...-latka

 Dozwolone od lat 18-stu

 Po 30/40/50/60... -tce 
 można więcej

 Prawdziwe branie
 zaczyna się  po 
 30/40/50/60...-tce

 Jestem jak wino im 
 starszy tym lepszy 
 30/40/50/60...

 Życie zaczyna się po
 50-tce  (wyborowej)

 Krawat urodzinowy

nr 38 nr 39 nr 40

 Krawat super szefa
 Krawat super nauczyciela
 Krawat super dziadka
 krawat super taty

nr 44

nr 46

nr 45

nr 42

 Najlepsze ciacho w mieście
 Najlepszy towar w mieście
 Krawat super taty

nr 47 nr 48 nr 51nr 49 nr 50

nr 52 nr 53 nr 56nr 54 nr 55

nr 41

 Krawat super/
 odlotowego faceta
 Krawat super/
 odlotowego  tatynr 43

 Krawat gorącego faceta
 Jestem diabelnie kuszący
 Jestem piekielnie sexy
 Diabelnie kuszący facet
 Święty to ja nie jestem
 Jestem grzechu wart

 Krawat pana magistra
 Krawat pana inżyniera



 Fartuszek gorącej
 18/30/40/50/60...-latki

 Fartuszek sexy 18/30...-latki
 40/50/60...lat i ciągle sexy

nr 02 nr 03

 Fartuszek szalonej dziewczyny

nr 04

 Jestem sexy, jestem fajna, 
 jednym słowem idealna

 Lubię sprzątać i gotować,
 a najbardziej pofiglować

nr 05 nr 06

 Lepiej całuję niż gotuję

nr 07

 Tak posprzątam, ugotuję...,
 że mój mąż zwariuje

nr 08

 Wieczór panieński - Tak posprzątam, 
 ugotuję...,  że mój mąż zwariuje

 Wieczór panieński - Lubię sprzątać i 
gotować,  a najbardziej pofiglować

nr 10nr 09

 Wieczór panieński
 - Lepiej całuję  niż gotuję

nr 11

 Wieczór panieński - Jestem sexy, 
 jestem fajna,  jednym słowem idealna

nr 12

nr 01

 Dozwolone od lat 18-stu
 Po 30/40/50/60...tce
 można więcej

nr 13

Malowane ręcznie



 Najlepsze na stres
 bzzzykanie jest

 Koniec gotowania 
 nadszedł  czas bzzzykania

 Najpierw bzzzykanie potem 
 śniadanie

 Koniec spania nadszedł czas
 bzzzykania

 Fartuszek mistrza patelni  Lepiej całuję niż gotuję

 Fartuszek szalonej 
 18/30/40/50/60...-latki

 Fartuszek gorącej
 18/30/40/50/60...-latki

 Prawdziwe branie zaczyna się 
 po  18/30/40/50/60...-tce

 Szefowa kuchni poleca...  Szef kuchni poleca...  Fartuszek szczęściarza  Najlepsza dupa w mieście

 Gdy ugotuję każdemu smakuje  Gdy ugotuję każdemu smakuje

nr 14 nr 15 nr 16

nr 19 nr 20 nr 21

nr 23 nr 24 nr 25

nr 27 nr 28 nr 29

nr 18

nr 22

nr 26

 Fartuszek gorącego
 18/30/40/50/60...-latka

nr 17

Malowane ręcznie, różne kolory



 Fartuszek szczęśliwego
 emeryta

 Fartuszek szczęśliwej  emerytki

nr 30 nr 31

 Perfekcyjna pani domu

nr 32

 Fartuszek 100% faceta

nr 33

 Fartuszek super mamy Najlepiej smakuje, gdy 
 mama gotuje

nr 40

 Fartuszek kochanego taty

nr 41

 Fartuszek super taty

nr 42

 Fartuszek kochanej babci Najlepsza babcia na świecie

nr 43 nr 44

 Fartuszek kochanego dziadka

nr 45

 Najlepszy dziadek na świecie

nr 46

nr 39

 Łosiałamiająco gotuję

nr 37

 Szalej do rana, póki 
 sprawa nie przegrana

nr 38nr 34 nr 35

 Jedzenie, sex i picie 
 wydłuża życie

nr 36

 Kawa, herbata czy... ja?  Lubię ostro... gotować

Przykładowe wzory, wybrane z oferty



Malowane ręcznie, rozmiar: 27/28 (41-43)
oraz 29/30 (44-46)

Czarne i granatowe
Skarpety sprzedajemy w mix 

pakietach po 20 lub 50 szt.

Przykładowe teksty:

1. Skarpety gorącego faceta

2. Jestem diabelnie kuszący

3. Jestem piekielnie sexy

4. Święty to ja nie jestem

5. Jestem grzechu wart

6. Skarpety super faceta

7. Instruktor bzykania

8. Super bzykacz

9. Kocham piwo, kobiety i sex

Pluszowy miś 40 cm - pozycja siedząca, 
w koszulce malowanej ręcznie lub z serduszkiem

01. czerwone atłasowe z napisem „Kocham Cię”

02. czerwone atłasowe z napisem „Kocham Cię Mamo”

WESOŁE

01. Misiaczek gorącego faceta

02. Misiaczek super faceta

07. Misiaczek na szczęście

08. Mój pierwszy misiu

10. Zawsze razem

11. Buziaczki

12. Misiaczek dla misiaczka

14. Powodzenia

15. Dziękuję

17. Specjalnie dla Ciebie

18. Jesteś the best

OKAZJONALNE

04. Młodej parze

05. 18 misiek

06. Urodzinowy misiek

MIŁOSNE

03. Pamiętaj o nas

09. Kocham Cię

13. Tylko mnie kochaj

16. Dla Ciebie moje serce/
 Serduszko dla Ciebie

23. Kocham Cię kochanie moje

19. Misiaczek debeściaka

20. Misiaczek super dziewczyny

21. Misiaczek super koleżanki

22. Misiaczek super kolegi

24. Misiaczek kochanej córeczki

25. Misiaczek kochanej wnuczki

26. Misiaczek kochanego synka

27. Misiaczek kochanego wnuczka

28. Super misiek

29. Przytul misia

30. Dla mojego słoneczka

1. Starszy kierownik imprezy

2. Reżyser scen śmiałych

3. Instruktor bzykania

4. Mistrz kierownicy

5. Wieczór kawalerski

6. Kierownik imprezy

7. Odjazdowy 18-latek

8. Ojciec dyrektor

9. Pogotowie sexualne

10. Wielbiciel piwa

11. Debeściak

12. Solenizant

13. Najlepsze ciacho w mieście

14. Sex instruktor

15. Mafia ubranie slużbowe

16. Szef wszystkich szefów


