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Twórca każdej firmy staje przed wieloma dylematami. Jednym z nich jest odpowiedź na pytanie
w jaki sposób odróżnić się od konkurencji.

Kiedy podjęliśmy decyzję o stworzeniu firmy Carbonica, zdecydowaliśmy, że naszym wyróżnikiem
musi być precyzja i jakość wykonywanych produktów, wysoka elastyczność, a przede wszystkim
szybkość działania.

Podejmujemy się dostaw nawet 10 sztuk produktów w serii, a czas dostawy od momentu akceptacji
projektu ograniczamy do minimum.

Jesteśmy producentem i dystrybutorem. Specjalizujemy się przed wszystkim w narzędziach i gotowi
jesteśmy do realizacji nietypowych zamówień i projektów w tym zakresie. 

Founder of every company faces many dilemmas. One of them is the answer to the question
of how to distinguish oneself from the competition.

When we decided to create Carbonica, we decided that our distinguishing feature must be
precision and quality of products, high flexibility and, above all, speed of reaction. 

We undertake the delivery of up to 10 products in series and the delivery time from the moment
of project approval is reduced to a minimum. 

As a manufacturer and distributor specialized in hand tools  ready to carry out unusual tasks
and projects in this product range.
 

Zapraszamy do kontaktu,

We invite you to contact us, 

Założyciele / Founders:

Alicja Baraniok                                        Arkadiusz Baraniok                                   Łukasz Czerwiński



Ołówek stolarski
Carpenter pencil

3

stro za oz ny / sharpen

kolor
colour

przekrój
cross section

pole zadruku
marking area

210x7 mm
210x7 mm
210x7 mm
210x7 mm
210x7 mm
210x7 mm
210x7 mm
210x7 mm
210x7 mm
210x10 mm
210x10 mm

kod
code

RD-B-0010-W
RD-B-0010-N
RD-B-0010-Y
RD-B-0010-O
RD-B-0010-R
RD-B-0010-L
RD-B-0010-B
RD-B-0010-S
RD-B-0010-BK
RD-B-0020-W
RD-B-0020-N

znakowanie
marking

długość: 240 mm
length: 240 mm

znakowanie: druk UV        / laser   
marking: UV print        / laser

ilość minimalna: 50 szt.
minimum quantity: 50 pcs.

Standardy Carbonica

czas realizacji: 3 dni
lead time: 3 days

koszt dostawy: w cenie
delivery cost: included

Carbonica Standards

+

+

+

logo

UV L

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

UV L

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

L

L



Miara składana 2m drewniana
Wooden folding rule 2m

ilość minimalna: 10 szt.
minimum quantity: 10 pcs.

Standardy Carbonica

czas realizacji: 3 dni
lead time: 3 days

koszt dostawy: w cenie
delivery cost: included

Carbonica Standards

+

+

+

mo iet rą zk  / protractor

 ce yn fro yw   r   e rz ec d decim
al

ęti ns ee  i   z  dd igits

/

4

logo

kolor
colour

pole zadruku
marking area

237x33 mm
237x33 mm
237x33 mm
237x33 mm

kod
code

ST-A-1707-W
ST-A-0717-WY
ST-A-0707-Y
ST-A-0407-N

znakowanie
marking

długość: 240 mm
length: 240 mm

znakowanie: druk UV          
marking: UV print       

UV

UV

UV

UV

UV

UV

oścn id  /a  ł ak co cd u ra as ca yl k  class



Miara składana 2m drewniana
0z blokadą w pozycji 90
0Wooden folding rule 2m blockable at 90

ilość minimalna: 10 szt.
minimum quantity: 10 pcs.

Standardy Carbonica

czas realizacji: 3 dni
lead time: 3 days

koszt dostawy: w cenie
delivery cost: included

Carbonica Standards

+

+

+

              a   d    a   k  bol lob ckable

/

5

mo iet rą zk  / protractor

0

 9ji Oc 0y  z   o  ap t w 90

logo

kolor
colour

pole zadruku
marking area

237x35 mm

kod
code

AD-A-0250-W

znakowanie
marking

długość: 240 mm
length: 240 mm

znakowanie: druk UV          
marking: UV print       

UV

UV

UV

oścn id  /a  ł ak co cd u ra as ca yl k  class



Miara składana 2m drewniana okuta 
Wooden folding rule 2m with metal hinches

ilość minimalna: 10 szt.
minimum quantity: 10 pcs.

Standardy Carbonica

czas realizacji: 3 dni
lead time: 3 days

koszt dostawy: w cenie
delivery cost: included

Carbonica Standards

+

+

+

 oe kuw col iaa  t /e  mm etal hinches

6

logo

 ce yn fro yw   r   e rz ec d decim
al

ęti ns ee  i   z  dd igits

/

kolor
colour

pole zadruku
marking area

145x36 mm

kod
code

ST-A-0617-WY 

znakowanie
marking

długość: 250 mm
length: 250 mm

znakowanie: druk UV          
marking: UV print       

UV

UV

UV

oścn id  /a  ł ak co cd u ra as ca yl k  class



Miara składana 2m drewniana
Wooden folding rule 2m

7

logo

kolor
colour

pole zadruku
marking area

244x35 mm
244x35 mm
244x35 mm
244x35 mm
244x35 mm
244x35 mm

kod
code

RD-A-0010-B
RD-A-0010-G
RD-A-0010-O
RD-A-0010-S
RD-A-0010-R
RD-A-0010-BK

znakowanie
marking

długość: 250 mm
length: 250 mm

znakowanie: druk UV          
marking: UV print       

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

Produkty na zapytanie
Products on request

oścn id  /a  ł ak co cd u ra as ca yl k  class



Miara zwijana
Pocket tape

ilość minimalna: 10 szt.
minimum quantity: 10 pcs.

Standardy Carbonica

czas realizacji: 3 dni
lead time: 3 days

koszt dostawy: w cenie
delivery cost: included

Carbonica Standards

+

+

+

okl ab da / stopperwo ac no iam    o   d b t ely twhc u

askp ua    n  holder
/

wielkość
size

pole zadruku
marking area

kod
code

znakowanie
marking

kolor obudowy: żółta
case colour: yellow

znakowanie: etykieta z nadrukiem
marking: sticker with print

długość
length

3 m
5 m

62x58x32 mm
67x64x40 mm

Ø 40 mm
Ø 44 mm

TJ-A-0103-Y
TJ-A-0105-Y

P

P

P

P

Made in Japan

8

oścn id  /a  ł ak co cd u ra as ca yl k  class



Miara zwijana 
Pocket tape

ilość minimalna: 10 szt.
minimum quantity: 10 pcs.

Standardy Carbonica

czas realizacji: 3 dni
lead time: 3 days

koszt dostawy: w cenie
delivery cost: included

Carbonica Standards

+

+

+

okl ab da / stopper

wo ac no iam    o   d b t ely twhc u

askp ua    n  holder

/

wielkość
size

pole zadruku
marking area

kod
code

znakowanie
marking

kolor obudowy: czarna
case colour: black

znakowanie: etykieta z nadrukiem
marking: sticker with print

długość
length

3 m 60x60x30 mmØ 40 mmST-A-0003-BK

logo

P

P

P

9

oścn id  /a  ł ak co cd u ra as ca yl k  class



Kątownik drewniany
Wooden try square

opcja
option

rozmiar
size

pole zadruku
marking area

cała powierzchnia / whole surface
cała powierzchnia / whole surface
cała powierzchnia / whole surface
cała powierzchnia / whole surface
cała powierzchnia / whole surface
cała powierzchnia / whole surface

kod
code

CA-A-1001-N
CA-A-2001-N
CA-A-3001-N
CA-A-1002-N
CA-A-2002-N
CA-A-3002-N

znakowanie
marking

kolor: naturalne drewno
colour: natural wood

znakowanie: druk UV        / laser   
marking: UV print        / laser

ilość minimalna: 10 szt.
minimum quantity: 10 pcs.

Standardy Carbonica

czas realizacji: 3 dni
lead time: 3 days

koszt dostawy: w cenie
delivery cost: included

Carbonica Standards

+

+

+

UV L

UV L

UV

UV

UV

UV

UV

UV

L

L

L

L

L

L

100x70 mm
200x120 mm
300x150 mm
100x70 mm
200x120 mm
300x150 mm

  /0  a9 ni g l5 e4 s  t 4ą 5k   i 90

semen  /g  ma am gz n eaj ts  r oe ptw ion

O 

O 
O 

O 
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logo

logo

logo



Kątownik drewniany z podziałką 
Wooden try square with scale

opcja
option

rozmiar
size

pole zadruku
marking area

cała powierzchnia / whole surface
cała powierzchnia / whole surface
cała powierzchnia / whole surface
cała powierzchnia / whole surface
cała powierzchnia / whole surface
cała powierzchnia / whole surface

kod
code

CA-A-1003-N
CA-A-2003-N
CA-A-3003-N
CA-A-1004-N
CA-A-2004-N
CA-A-3004-N

znakowanie
marking

kolor: naturalne drewno
colour: natural wood

znakowanie: druk UV        / laser   
marking: UV print        / laser

ilość minimalna: 10 szt.
minimum quantity: 10 pcs.

Standardy Carbonica

czas realizacji: 3 dni
lead time: 3 days

koszt dostawy: w cenie
delivery cost: included

Carbonica Standards

+

+

+

UV L

UV L

UV

UV

UV

UV

UV

UV

L

L

L

L

L

L

100x70 mm
200x120 mm
300x150 mm
100x70 mm
200x120 mm
300x150 mm

  /0  a9 ni g l5 e4 s  t 4ą 5k   i 90

semen  /g  ma am gz n eaj ts  r oe ptw ion

O 

O 
O 

O 
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logo

logo

logo
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Przyrząd do sprawdzania wymiarów
(np. wierteł i śrub)
Size gauge (for drills, screws etc.)

yt  /ł  vat az rs iok ue sn   ż só hr apeslogo

logo

logo

 /y  vr aol rio ok ue s n  cż oó r lours

ilość minimalna: 10 szt.
minimum quantity: 10 pcs.

Standardy Carbonica

czas realizacji: 3 dni
lead time: 3 days

koszt dostawy: w cenie
delivery cost: included

Carbonica Standards

+

+

+

znakowanie: druk UV        / laser   
marking:         / laserUV print

UV L

UV L

pole zadruku
marking area

wielkość
size

kod
code

znakowanie
marking

CA-A-2101-BK
CA-A-2102-BK
CA-A-2103-BK

UV

UV

UV

L

L

L

Ø 38 mm
28x6 mm
28x6 mm

Ø 78 mm
81x22 mm
81x28 mm
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Poziomica kieszonkowa
Pocket level

ośćn  /d  a ał ck co ud ra
cy1 mm/m

ilość minimalna: 10 szt.
minimum quantity: 10 pcs.

Standardy Carbonica

czas realizacji: 3 dni
lead time: 3 days

koszt dostawy: w cenie
delivery cost: included

Carbonica Standards

+

+

+pole zadruku
marking area

kolor
colour

kod
code

znakowanie
marking

rozmiar: 70x40x20 mm
size: 70x40x20 mm

znakowanie: druk UV         
marking:        UV print

ST-A-0001-W
ST-A-0001-Y
ST-A-0001-R
ST-A-0001-BK
ST-A-0001-A

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

48x24 mm
48x24 mm
48x24 mm
48x24 mm
48x24 mm

logo

logo

logo

logo

logo



Nóż składany
Folding knife

ilość minimalna: 10 szt.
minimum quantity: 10 pcs.

Standardy Carbonica

czas realizacji: 3 dni
lead time: 3 days

koszt dostawy: w cenie
delivery cost: included

Carbonica Standards

+

+

+pole zadruku
marking area

kolor
colour

kod
code

znakowanie
marking

rozmiar (zamknięty): 105 mm
size (closed): 105 mm

znakowanie: druk UV      
marking:       UV print

długość ostrza
blade length

AN-C-0010-W
AN-C-0010-BK
AN-C-0010-O
AN-C-0010-Y
AN-C-0010-G
AN-C-0010-B
AN-C-0010-R

nw ee jz  /d  r stei an i nil lea t ss s  sez teel

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm

50x10 mm
50x10 mm
50x10 mm
50x10 mm
50x10 mm
50x10 mm
50x10 mm

14
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Nóż składany
Folding knife 

wók  /y  fr ot rk  eel lee ca tl rd ician

nw ee jz  /d  r stei an i nil lea t ss s  sez teel

ilość minimalna: 10 szt.
minimum quantity: 10 pcs.

Standardy Carbonica

czas realizacji: 3 dni
lead time: 3 days

koszt dostawy: w cenie
delivery cost: included

Carbonica Standards

+

+

+pole zadruku
marking area

kolor
colour

kod
code

znakowanie
marking

rozmiar (zamknięty): 116 mm
size (closed): 116 mm

znakowanie: druk UV      
marking:       UV print

długość ostrza
blade length

AN-C-0020-B
AN-C-0020-R
AN-C-0030-B
AN-C-0030-R

UV

UV

UV

UV

UV

UV

logo

logo

logo

logo

75 mm
75 mm
75 mm
75 mm

70x12 mm
70x12 mm
70x12 mm
70x12 mm



Nóż do tapet z łamanym ostrzem
Snap off knife

ilość minimalna: 10 szt.
minimum quantity: 10 pcs.

Standardy Carbonica

czas realizacji: 3 dni
lead time: 3 days

koszt dostawy: w cenie
delivery cost: included

Carbonica Standards

+

+

+

16

wador zp e ne iew  o /l  mat ee tam l rail

pole zadruku
marking area

długość
length

kod
code

znakowanie
marking

kolor obudowy: żółta
case colour: yellow

znakowanie: etykieta z drukiem
marking: sticker with print

ostrze
blade

9 mm
18 mm

TJ-C-0910-Y
TJ-C-1810-Y

trs zao  /a  bd la ak dol e b blocking

logo

logo

P

P

P

P130 mm
165 mm

22x9 mm
37x8 mm
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Otwieracz do wina
Wine openner

ilość minimalna: 10 szt.
minimum quantity: 10 pcs.

Standardy Carbonica

czas realizacji: 3 dni
lead time: 3 days

koszt dostawy: w cenie
delivery cost: included

Carbonica Standards

+

+

+pole zadruku
marking area

kolor
colour

kod
code

znakowanie
marking

rozmiar (zamknięty): 114 mm
size (closed): 114 mm

znakowanie: druk UV      
marking:       UV print

PT-E-0010-W
PT-E-0010-BK
PT-E-0010-O
PT-E-0010-Y
PT-E-0010-L
PT-E-0010-R

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

logo logo

logo

logo

logo

logo

36x8 mm
36x8 mm
36x8 mm
36x8 mm
36x8 mm
36x8 mm
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Otwieracz do butelek
Bottle openner

y n / a chw ro ommo er  phc lated

ilość minimalna: 10 szt.
minimum quantity: 10 pcs.

Standardy Carbonica

czas realizacji: 3 dni
lead time: 3 days

koszt dostawy: w cenie
delivery cost: included

Carbonica Standards

+

+

+pole zadruku
marking area

kolor
colour

kod
code

znakowanie
marking

długość: 146 mm
length: 146 mm

znakowanie: druk UV        / laser   
marking:         / laserUV print

PT-E-0020-N UV L

UV L

UV L

logo

70x15 mm
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