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DO MÁCN OST 01

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

MANA
Skleněná dóza na potraviny
s bambusovým víčkem o objemu 350 ml
nebo 1060 ml. Spodní část je vyrobena
z borosilikátového skla a je vhodná
do mikrovlnky nebo trouby. Víčko je
opatřeno těsněním. Je možné používat
jak obědový nebo svačinový box.
H2300500RB2 – malá
H2300700RB2 – velká
Doporučená technologie tisku:
laser L2 na víčko
Maximální velikost tisku: 100 × 70 mm
Rozměry: malá 14,8 × 10,7 × 5,8 cm,
velká 19,7 × 14,5 × 6 cm
Kartonové množství v ks: 40

MANA
malá 155 Kč
velká 274 Kč

PALADAR
H2301400PD2
Dvoupatrový nerezový obědový box.
Má dva vnitřní oddíly, objem 1200 ml
a patentní uzávěry.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 80 × 50 mm
Rozměry: 16 × 11,5 × 8 cm
Kartonové množství v ks: 30

PALADAR
383 Kč

LUNCHY
Obědový box o objemu 1000 ml.
Je vhodný do mikrovlnné trouby
i do myčky. Má patentní zavírání
a odvětrávací ventil. Materiál
polypropylen.
H2300200PB2 – modrá
H2300201PB2 – zelená
H2300202PB2 – šedá
H2300203PB2 – černá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: 18,7 × 14,7 × 8 cm
Kartonové množství v ks: 48
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LUNCHY
198 Kč

MERENDA

MERENDA
299 Kč

H2300400RB2
Svačinový box vyrobený z nerezu
s bambusovým víčkem. Součástí je
bambusový příbor přivněný gumičkou.
Objem krabičky je 600 ml.
Doporučená technologie tisku: laser L1, L2
Maximální velikost tisku: 100 × 60 mm
Rozměry: 16,5 × 11,5 × 5,5 cm
Kartonové množství v ks: 30

BOVINI
167 Kč

BOVINI
H2500700RB2
Dřevěné krájecí prkénko ve tvaru
prasete. Vyrobeno v Evropě.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 100 × 60 mm
Rozměry: 34 × 20 × 0,8 cm
Kartonové množství v ks: 40

IBARAKI

IBARAKI
269 Kč

H2502500AJ3
Bambusové krájecí prkénko Vanilla
Season se 3 barevnými podložkami.
Barevné podložky slouží na krájení
různých druhů potravin – ovoce
a zelenina, pečivo, maso. Jsou
vyrobené z polypropylenu a mají
rozměr 27,5 × 17 cm. Baleno
v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:
laser L2
Maximální velikost tisku:
170 × 100 mm
Rozměry: 30 × 20 × 2 cm

DOMÁCNOST
KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY
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BESTIAME

BESTIAME
96,50 Kč

H2501000PD2
Dřevěné krájecí prkénko. Je vyrobené
z bambusu a má praktický otvor
pro zavěšení.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 120 × 80 mm
Rozměry: 24,5 × 17,5 × 1 cm
Kartonové množství v ks: 35

TUSTO
H2501100PD2
Dřevěné servírovací prkénko na pizzu
o průměru 31 cm. Má praktické držadlo
s jutovým poutkem na zavěšení. Je
vyrobené z bambusu.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 120 × 80 mm
Rozměry: Ø 31,5 × 43,5 × 0,9 cm
Kartonové množství v ks: 25

MAYATA
H2403200MA2
2-dílná sada na pizzu, jejíž součástí
je krájecí kolečko na pizzu a nůž
s plastovou rukojetí a nerezovou čepelí.
Sada je zabalena v kartonové dárkové
krabičce, která je potištěna receptem
na lahodnou pizzu.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm
Rozměry: 16,8 × 2,5 × 25,5 cm
Kartonové množství v ks: 24
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TUSTO
245 Kč

MAYATA
199 Kč

CAPRINO

CAPRINO
399 Kč
FINESTRA
288 Kč

H2404700PB2
Sada na sýr. Skládá se z dřevěného
prkénka se šňůrkou na zavěšení a nože
na sýr. Sada je zabalena v dárkové
krabici z kartonu.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L2
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm
Rozměry: 18,5 × 26 × 2,8 cm
Kartonové množství v ks: 20

FINESTRA
H2402600MA2
Sada na sýr obsahující dřevěné prkénko
a nerezový nůž na krájení sýrů. Baleno
v kartónové speciálně vyřezávané
krabici.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L1, L2
Maximální velikost tisku: 45 × 40 mm
Rozměry: 20,8 × 21,7 × 3 cm
Kartonové množství v ks: 24

IWAKI
IWAKI
399 Kč

H3200600AJ3
Praktická servírovací sada na sýr
se bude jistě hodit do každé kuchyně.
Sada obsahuje dřevěné prkénko
ze dřeva akácie, nůž na servírování
sýrů, kterými jsou například
Emmental, Comte, Cheddar, Parmesan
nebo Grana Padano a servírovací
vidličku, která je vhodná k servírování
měkkých sýrů jako Brie, Camembert,
Reblochon nebo Riccota. Baleno
v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:
laser L2.
Maximální velikost tisku:
prkno 70 × 40 mm,
nůž a vidlička 25 × 10 mm.
Rozměry: prkno 35,5 × 18 × 1,5 cm,
nůž 12 × 3 × 1,6 cm,
vidlička 12,5 × 3 × 1,6 cm,
balení 26,3 × 40 × 3 cm.

DOMÁCNOST
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TAKAOKA
H2500100AJ3
Praktická sada servírovacího prkna ze
dřeva akácie a dvou keramických misek na
omáčky, která se bude jistě hodit i do Vaší
kuchyně. Na velké prkno lze naservírovat
různé druhy sýrů, salámů i pečiva, které
pak můžete doplnit omáčkou či jemně
nakrájenou zeleninou v mističkách. Baleno
v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:
laser L2 na prkno
Maximální velikost tisku: 80 × 20 cm
Rozměry: prkno 50 × 14,4 × 1,7 cm,
miska 6,2 × 6,2 × 2,4 cm,
balení 21,1 × 55 × 3,5 cm

TAKAOKA
499 Kč

TANGANIKA
H3200400AJ3
Praktická sada sekáčku na bylinky a dřevěného
prkénka. Tento set je skvělým dárkem pro
všechny, kdo si při vaření potrpí na čerstvé
suroviny. Bylinky dnes pěstuje už skoro každý,
a tak by tento skvělý set neměl chybět v žádné
kuchyni. Sekáček ve tvaru houpačky umožní
rychlé a pohodlné krájení bylinek na jemné
kousky. Sada je balena v dárkové krabičce
Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:
sekáček – laser L1 na čepel, laser L2
na rukojeť, prkénko – laser L2
Maximální velikost tisku:
60 × 15 mm / 20 × 10 mm / 130 × 130 mm
Rozměry: sekáček 13,5 × 13 cm,
prkénko ø 20 cm, balení 25 × 6,5 × 25 cm
Kartonové množství v ks: 14

RIKOTA
H3400600RB2
Servírovací BBQ sada, která obsahuje
5 kusů náčiní: dřevěné prkénko,
nerezový brousek, porcovací nůž,
vidličku na maso a steakový nůž
s dřevěnou rukojetí. Baleno v praktickém
nylonovém obalu na zip.
Doporučená technologie tisku:
laser L2, sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 80 × 30 mm
Rozměry: 35,2 × 23,3 × 4,2 cm
Kartonové množství v ks: 10
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TANGANIKA
329 Kč

RIKOTA
569 Kč

KOFU
H3200700AJ3
Exklusivní kuchyňský nůž z německé
oceli tvaru Santoku. Slovo „Santoku“
lze volně přeložit jako tři ctnosti nebo
tři účely. Lze s ním totiž perfektně
krájet, kostkovat a sekat zeleninu,
ryby a vykostěné maso. Tenčí, velmi
ostré a hladké ostří umožňuje krájení,
plátkování ovoce i masa tak, aby se
zamezilo úniku šťávy. Výsledný pokrm
je potom daleko šťavnatější. Baleno
v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:
laser L1, L2, tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 60 × 20 mm
Rozměry: čepel 18 cm, rukojeť 12,5 cm,
balení 32,5 × 2,5 × 7 cm
Kartonové množství v ks: 40

KOFU
365 Kč

KITAKAMI
720 Kč

PORCIO
291 Kč

KITAKAMI
H2400700SA3
Nejen nedělní oběd ale každé jídlo
může být slavnostní. Šťavnaté pečené
maso či rostbíf snadno naporcujete
pomocí porcovací sady, vidličky a nože
z japonské oceli. Baleno v dárkové
krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:
laser L1, tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 60 × 20 mm
Rozměry: čepel 20 cm, vidlice 15 cm,
rukojeť 13 cm, balení: 38 × 13 × 3 cm

PORCIO
H2405700RB2
Sada pro gurmány na porcování masa.
Obsahuje porcovací nůž, servírovací
vidličku, kuchyňské nůžky a číšnický
dvoupákový otvírák. Celá sada je
zabalena v praktickém nylonovém
pouzdře.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2, laser L1
Maximální velikost tisku: 60 × 20 mm
Rozměry: 36 × 9 × 2,7 cm
Kartonové množství v ks: 30

DOMÁCNOST
KUCHYŇSKÉ NOŽE
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BALTA
BALTA
347 Kč

H3400200PD2
Třídilná sada nožů v japonském stylu.
Čepel je z nerezové oceli a rukojeť
z polypropylenu. Celá sada je zabalena
v černé dárkové krabici.
Doporučená technologie tisku:
laser L2, tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 60 × 10 mm
Rozměry: 37 × 14 × 2,8 cm
Kartonové množství v ks: 20

BOSUM
H3400300MA2
Sada pěti kuchyňských nožů
v různých velikostech s dřevěnou
rukojetí a kovovou čepelí. Dodáváno
v dárkové kartonové krabici.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L1, L2
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: 37,7 × 21,9 × 3,8 cm
Kartonové množství v ks: 12

BOSUM
694 Kč

FUKUI
H3200100AJ3
Nepostradatelným pomocníkem do
každé kuchyně je luxusní keramický
nůž s dřevěnou rukojetí. Keramická
čepel při krájení neničí zdraví
prospěšné vitamíny ani enzymy
v potravinách, nezanechává pach
ani pachuť ocele. Baleno v dárkové
krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:
laser L1, L2
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm
Rozměry: rukojeť 12 cm,
čepel 13,1 × 2,5 × 0,18 cm,
balení 29,5 × 8 × 2,5 cm
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FUKUI
235 Kč

ABADAN
H2400100AJ3
Praktická sada kuchyňského nože a dvou
pytlíků na pečivo se bude jistě hodit i ve Vaší
kuchyni. Plátěné pytlíky na chleba a bagety
poslouží jako ochrana před osycháním pečiva
během dne a jejich krájení Vám usnadní
vroubkovaný nůž s rukojetí z kvalitního dřeva
Pakka a čepelí z německé oceli. Pytlíky lze
využít také na běžný nákup pečiva namísto
obyčejných sáčků. Sada je balena v dárkové
krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: nůž – laser L1,
pytlíky – sítotisk S2
Maximální velikost tisku: nůž 60 × 15 mm,
pytlíky 20 × 30 mm
Rozměry: pytlík na chleba 49,5 × 30 cm,
pytlík na bagetu 71 × 15,7 cm,
nůž – čepel 21,6 × 3 cm, rukojeť 11 × 2 × 2,5 cm,
balení 36 × 13 × 2,8 cm

ABADAN
435 Kč

IZINONGO
H2201500MA2
Skleněný mlýnek na koření s keramickými
kameny. Má objem 150 ml a nastavitelnou
hrubost mletí.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, laser L2
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm
Rozměry: Ø 6,5 × 13,2 cm
Kartonové množství v ks: 48

IZINONGO
94,50 Kč

SKARP
SKARP
315 Kč

H4400100MA2
Dvoustupňový brousek na nože. První
stupeň pro hrubé broušení, druhý pak
pro jemné nebo pravidelné. Brousek má
keramické lamely. Je vhodný pro leváky
i praváky. Rukojeť má nerezevou část pro
umístění loga.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm
Rozměry: 19 × 5 × 6,2 cm
Kartonové množství v ks: 9

DOMÁCNOST
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BESTIK
Plastový cestovní příbor 3v1. Na jedné straně
je lžička a na druhé straně vidlička se zubatým
okrajem. Vyrobeno v Evropě. Materiál odolný
plast GPPS. Uvedené ceny jsou bez tisku.
Minimální množství pro objednání uvedené
v tabulce. Dodání 1–2 týdny.
H3300800PB2 – černá
H3300801PB2 – královská modrá
H3300802PB2 – zelená
H3300803PB2 – oranžová
H3300804PB2 – růžová
H3300805PB2 – červená
H3300806PB2 – bílá
H3300807PB2 – žlutá
H3300808PB2 – fialová
H3300809PB2 – námořní modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, UV tisk UV3
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry: 17,2 × 3,7 × 1 cm
Kartonové množství v ks: 750

BESTIK
od 38 Kč

počet

100

250

500

1000

cena

54,00 Kč

48,00 Kč

42,50 Kč

38,00 Kč

ŠPAGETKA

ŠPAGETKA
od 21,50 Kč

Plastová odměrka na špagety. Má tři různé
otvory, díky nímž můžete odměřit tři různé
velikosti porcí. Velmi skladný a praktický
pomocník do kuchyně. Materiál odolný plast
GPPS. Vyrobeno v Evropě. Uvedené ceny jsou
bez tisku. Minimální množství pro objednání
uvedené v tabulce. Dodání 1–2 týdny.
H2404800PB2 – modrá
H2404801PB2 – zelená
H2404802PB2 – červená
H2404803PB2 – bílá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm
Rozměry: 19,8 × 6,1 × 0,2 cm
Kartonové množství v ks: 400
počet

100

250

500

1000

cena

26,00 Kč

23,50 Kč

22,00 Kč

21,50 Kč
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IKAMU
H3300300RB2
Bambusový cestovní příbor zabalený
v praktickém bavlněném pytlíku.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3, laser L2
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: pytlík: 22 × 6,5 cm
Kartonové množství v ks: 300

IKAMU
53,50 Kč

SPARKY
SPARKY
124 Kč

KAMAKURA
199 Kč

H3300700PD2
Cestovní příborová sada. Je vyrobena
z nerezu a obsahuje lžíci, vidličku,
nůž, brčko a kartáček na čištění. Je
zabalena v praktickém neoprenovém
pouzdře na zip. Je vhodná nejen na
cesty, ale i do kanceláře.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3, laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm
Rozměry: 21 × 6 cm
Kartonové množství v ks: 100

KAMAKURA
H2000100AJ3
Praktický keramický stojánek na vařečku
a pokličku je elegantním doplňkem do
Vaší kuchyně. Během vaření se můžete
vyhnout problémům kam se špinavým
kuchyňským náčiním. Jednoduše jej
můžete odložit do keramického stojánku
a mít ho tak neustále po ruce. Baleno
v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 15 × 10 mm
Rozměry: 15 × 7,7 × 12,6 cm,
balení 14 × 8,5 × 14 cm

DOMÁCNOST
KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

15

domácnost

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

HEMP
275 Kč

HEMP
Kuchyňská zástěra s laclem, dvojitou
kapsou a nastavitelným popruhem. Je
vyrobna z konopné látky 200 g/m2.
T4201200PD2 – hnědá
T4201201PD2 – černá
T4201202PD2 – modrá
T4201203PD2 – šedá
T4201204PD2 – zelená
T4201205PD2 – béžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm
Rozměry: 98 × 69,5 cm
Kartonové množství v ks: 100

FARPY
Bavlněná zástěra (180 g/m2).
T4200400PK2 – černá
T4200401PK2 – šedá
T4200402PK2 – zelená
T4200403PK2 – modrá
T4200405PK2 – červená
T4200406PK2 – krémová
T4200407PK2 – světle zelená
T4200408PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 300 × 200 mm
Rozměry: 65 × 90 × 0,2 cm
Kartonové množství v ks: 100

FARPY
99,50 Kč
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CELOPLOŠNĚ TIŠTĚNÉ
KUCHAŘSKÉ ZÁSTĚRY
od 370 Kč

CELOPLOŠNĚ
TIŠTĚNÉ
KUCHAŘSKÉ
ZÁSTĚRY
Tento produkt je skvělým dárkem díky
možnosti celoplošného barevného tisku.
Velikost zástěry je 78 × 98 cm. Zástěra má
dvě dlouhé šňůry v pase a nastavitelnou
šňůrku za krkem Je vyrobena
ze 100% lesklého saténového polyesteru,
190g/m2, který má OEKO-TEX certifikát.
Každá je individuálně balena do igelitového
pytlíku. Na vyžádání je možné našít
štítek nebo vložit instrukce (individuální
kalkulace). Dodání 2 týdny od schválení
vzorku.
Počet

Cena

50—100 ks

396,00 Kč

100—300 ks

387,00 Kč

300—500 ks

382,00 Kč

500—1000 ks

370,00 Kč

DOMÁCNOST
ZÁSTĚRY
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EKOSAK
H5104800MA2
Pytlík na pečivo z bavlny s certifikátem
OEKO-TEX. Díky opakovatelnému použití
je ekologický. Materiál Bavlna 140 g/m2.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2, laser L1
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm
Rozměry: 49,5 × 30 × 0,3 cm
Kartonové množství v ks: 250

EKOSAK
38,50 Kč

BRUMBAL
H5500100MA2
Praktický a ekologický stahovací sáček
na ovoce a zeleninu z recyklovaného PET,
který lze v případě potřeby i vyprat.
Opatřen štítkem pro umístění samolepky.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm
Rozměry: 27,5 × 0,1 × 32 cm
Kartonové množství v ks: 400

BRUMBAL
24 Kč

NETYNKA
59 Kč

NETYNKA
H5500400PK2
Sada tří sáčků na ovoce a zeleninu
z recyklovaného materiálu RPET. Sáčky jsou
ve třech různých velikostech. Každý pytlík má
zavírací šňůrku s jezdcem a místo na nalepení
etikety po zvážení zboží. Sada je balena
v papírovém kraft rukávu.
Doporučená technologie: S1, samolepka
Maximální velikost tisku: 70 x 35 mm
Rozměry: 35 x 30 cm, 31 x 27,5 cm, 25 x 25 cm
Kartonové množství: 100 ks

SEPARE
H4200100SA3
Sada tří barevných tašek na tříděný
odpad z netkané textilie potažené
polypropylenem. Žlutá na plast, zelená
na sklo a modrá na papír.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 150 × 300 mm
Rozměry: 23 × 40 × 23 cm
Kartonové množství v ks: 30
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SEPARE
119 Kč

TURBO
TURBO
55 Kč
PIERRE CARDIN
ELECTRIC
449 Kč

Plastový zapalovač s turbo plamenem,
plnitelný. Na vyžádání je možnost dárkové
krabičky, která není součástí balení.
H6801300WH2 – černá
H6801301WH2 – bílá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 55 × 25 mm
Rozměry: 4 × 8,3 × 1,8 cm
Minimální odběr 50 kusů.
Kartonové množství v ks: 144

PIERRE CARDIN
ELECTRIC
H6800100IP3
Značkový dobíjecí elektrický zapalovač Pierre
Cardin v barvě gunmetal. Zapalovač má hladký,
nadčasový design. Dobíjí se přes USB kabel, který
je součástí balení. Obsahuje baterii o kapacitě
220 mAh, délka nabíjení 1–2 hodiny. Baleno
v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno
s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 35 × 15 mm
Rozměry: zapalovač 3,5 × 7,1 × 1,2 cm,
balení 12 × 8,7 × 2,7 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 10

MAIZURU
345 Kč

MAIZURU
H6800100AJ3
Praktický a ekologický zapalovač, který jistě
oceníte v každé domácnosti. Nevytváří plamen,
ale elektrický výboj. Dobíjí se přes Mikro USB
port na zapalovači, připojením k PC nebo
k jinému kompatibilnímu zdroji s výstupním
napětím DV 5V±0,5V a výstupním proudem
pod 3000 mA. Kapacita lithium baterie je
220 mAh. Doba nabíjení zapalovače je 1,5 až
2 hodiny a vydrží průměrně 100–200 použití.
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 12 × 12 mm
Rozměry: zapalovač 3 × 20,8 × 1,8 cm,
balení 26,1 × 7 × 2,4 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 10

DOMÁCNOST
ZAPALOVAČE
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ZIP
Kamínkový zapalovač, plast.
H6800100WH2 – bílá
H6800101WH2 – černá
H6800102WH2 – žlutá
H6800103WH2 – oranžová
H6800104WH2 – zelená
H6800105WH2 – červená
H6800106WH2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, uv tisk UV1
Maximální velikost tisku: 45 × 15 mm
Rozměry: 8,2 × 2,2 × 1 cm
Kartonové množství v ks: 1000

ZIP
5,10 Kč
DALE
10,50 Kč

DALE
Piezo elektrický zapalovač, plast.
H6800200WH2 – bílá
H6800201WH2 – černá
H6800202WH2 – vínová
H6800203WH2 – modrá
H6800204WH2 – zelená
H6800205WH2 – žlutá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, uv tisk UV1
Maximální velikost tisku: 45 × 15 mm
Rozměry: 8 × 2,6 × 1,1 cm
Kartonové množství v ks: 1000

VLADO
Piezo elektrický zapalovač, plast.
H6800300WH2 – bílá
H6800301WH2 – žlutá
H6800302WH2 – černá
H6800303WH2 – zelená
H6800304WH2 – červená
H6800305WH2 – modrá
H6800306WH2 – metalická stříbrná
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, uv tisk UV1
Maximální velikost tisku: 45 × 15 mm
Rozměry: 8,1 × 2,4 × 0,9 cm
Kartonové množství v ks: 1000
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VLADO
11,50 Kč
stříbrný 12,50 Kč

BEERBARA

BEERBARA
short 215 Kč
long 235 Kč

Během grilování s přáteli nebo třeba i při
práci na zahradě jistě oceníte chladící
tyčinku na pivo s nálevkou. Tato chladící
tyčinka Vám zajistí udržení teploty Vaší
vychlazené láhve piva po celou dobu pití.
Vybrat si můžete variantu pro třetinkové
nebo půllitrové lahve. Chladič stačí
dát na 30 minut do mrazničky a vložit
do láhve s pivem. Je balen v dárkové
krabičce Vanilla Season.
H2400200AJ3 – short
H2400300AJ3 – long
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 100 × 7 mm
Rozměry: short Ø 3,5 × 21,5 cm,
long Ø 3,5 × 26 cm,
balení – short 21,8 × 3,8 × 3,8 cm,
long 26,4 × 3,8 × 3,8 cm

PILBARA
PILBARA
165 Kč

H7200100AJ3
Během romantických chvil u vína jistě
oceníte chladič s nálevkou. Tato chladící
tyčinka Vám zajistí udržení teploty Vaší
láhve vína po celou dobu pití. Chladič
stačí dát na 30 minut do mrazničky,
poté na něj přišroubovat nálevku a vložit
do láhve. Je balen v dárkové krabičce
Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:
kovová část – laser L1,
plastová část – tampontisk T2
Maximální velikost tisku:
kovová část 90 × 7 mm,
plastová část 25 × 7 mm
Rozměry: 31,5 × 2,5 cm,
balení 21 × 9 × 3,9 cm
Kartonové množství v ks: 24

DOMÁCNOST
NÁPOJOVÉ DOPLŇKY
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PILBARA SET
H7200200AJ3
Během romantických chvil u vína jistě
oceníte tuto sadu na víno. Sada obsahuje
dvoupákovou vývrtku a chladící tyčinku
do vína s nálevkou, která zajistí udržení
teploty Vaší láhve vína po celou dobu
pití. Chladič stačí dát na 30 minut do
mrazničky, poté na něj přišroubovat
nálevku a vložit do láhve. Baleno v dárkové
krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:
vývrtka – laser L1,
chladící tyčinka – kovová část – laser L1,
plastová část – tampontisk T2
Maximální velikost tisku:
vývrtka 20 × 7 mm,
chladící tyčinka – kovová část 90 × 7 mm,
plastová část 25 × 7 mm
Rozměry: vývrtka 2,3 × 12,4 × 1,2 cm,
chladící tyčinka 31,5 × 2,5 cm,
balení 21 × 9 × 3,9 cm

PILBARA SET
249 Kč

YANARIA
H7200300AJ3
Sada na víno, která obsahuje 2 skleněné
zátky na víno ve dvou velikostech
a kvalitní dvoupákovou kovovou
vývrtku. Zátky pasují téměř do všech
standardních lahví s průměrem otvoru
17,5 a 18,5 mm. Baleno v dárkové krabici
Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:
laser L1 na vývrtku
Maximální velikost tisku: 20 × 7 mm
Rozměry: vývrtka 12,7 × 2,3 × 1,2 cm,
zátky Ø 2,9 × 3,1 cm,
balení 16,2 × 8,1 × 3,6 cm
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YANARIA
165 Kč

STOPER
53 Kč

ASKIM
425 Kč

ALGORADA
227 Kč

STOPER
H7202600PK2
Zátka na šampaňské. Vyrobená z nerezu
se silikonovým těsněním.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: Ø 20 mm
Rozměry: Ø 3,8 × 5,6 × 4 cm
Kartonové množství v ks: 200

ASKIM
H7300100PK2
Chladící nádoba na víno dvoustěnná,
vyrobená z nerezu.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 60 mm
Rozměry: Ø 12,3 × 18 cm
Kartonové množství v ks: 12

ALGORADA
H7201400RX2
Stylová, kompaktní a snadno použitelná
dvoufázová vývrtka, která je základním
nástrojem každého vinaře. Obsahuje
zabudovaný nožík k odstranění plaketky.
Registrovaný design.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 60 × 7 mm
Rozměry: 2,2 × 11,2 × 2,4 cm
Kartonové množství v ks: 128

DOMÁCNOST
VINAŘSKÉ POTŘEBY
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AREZZO
Kvalitní číšnický nůž obsahující praktickou
dvoupákovou vývrtku a řezák na folii.
Baleno v bílé krabičce.
H7203600PB2 – černá
H7203601PB2 – stříbrná
H7203602PB2 – bílá
H7203603PB2 – vínová
H7203604PB2 – šedá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 8 mm
Rozměry: 12 × 1 × 1,5 cm
Kartonové množství v ks: 200

BOSNA

AREZZO
52,50 Kč

BOSNA
321 Kč

H7200200PK2
Souprava na víno doplněná
šachovnicí a figurkami v dřevěné
krabici. Obsahuje vývrtku, zátku,
kroužek na hrdlo a teploměr.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L2
Maximální velikost tisku: 50 × 12 mm
Rozměry: 17 × 14 × 5 cm
Kartonové množství v ks: 20

RESTINA
H7200600PK2
Luxusní souprava pro milovníky vína
v dřevěné dárkové krabici s místem
pro láhev vína. Obsahuje číšnický nůž,
teploměr, ochranný kroužek, zátku
a nálevku.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, laser L1, L2
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Rozměry: 36,2 × 11,3 × 11,8 cm
Poznámka: dodáváme bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 10
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RESTINA
525 Kč

SOMELIER
225 Kč

SOMELIER
H7202700RX2
Sada na víno obsahující číšnický nůž,
odkapávací kroužek a zátku. Baleno
v dárkové krabičce.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 8 mm
Rozměry: 15,5 × 22 × 1,5 cm
Kartonové množství v ks: 80

CADDY
CADDY

17,50 Kč
modrá 22 Kč
bílá, hnědá

Kartonová krabice na 1 láhev vína s okénkem,
materiál třívrstvá mikrovlna.
H5300200GD1 – bílá
H5300201GD1 – hnědá
H5300202GD1 – modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 80 × 80 mm
Rozměry: ve složeném stavu
8 × 8 × 34,5 cm (prostor pro láhev)

KLEROS
KLEROS

19 Kč
modrá 25,50 Kč
bílá, hnědá

Kartonová krabice na 2 láhve vína s okénky,
materiál třívrstvá mikrovlna.
H5300100GD1 – bílá
H5300101GD1 – hnědá
H5300102GD1 – modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 120 × 120 mm
Rozměry: ve složeném stavu:
16,5 × 8,5 × 34,5 cm (prostor pro láhev)

DOMÁCNOST
OBALY NA VÍNO
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VINIE
Papírová taška na láhev vína, gramáž
papíru 120 g, kvalitní bavlněná
držadla.
H5000100GD1 – bílá
H5000101GD1 – modrá
H5000102GD1 – hnědá
H5000103GD1 – zelená
H5000104GD1 – vínová
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 80 × 80 mm
Rozměry: 12 × 40 × 9 cm
Kartonové množství v ks:
modrá – 200, ostatní barvy – 300

VINIE

bílá, hnědá 25,50 Kč
modrá, zelená, vínová 31

DUNEO
H5003305GD1
Přírodní taška na víno vyrobena
z hnědého sulfátového papíru 120g.
Hnědá kroucená držadla.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 80 × 80 mm
Rozměry: 15 × 8 × 40 cm
Kartonové množství v ks: 300

DUNEO
9,90 Kč

BLINK
Papírová taška s lesklou laminací
a textilními držadly ve stejné barvě.
Materiál bílý křídový papír 170g.
H5006800GD1 – zlatá
H5006801GD1 – stříbrná
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Rozměry: 12 × 9 × 40 cm
Kartonové množství v ks: 300
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BLINK
35,50 Kč

Kč

MORETON 2

MORETON 2
199 Kč

250 ml

MORETON 6
545 Kč

250 ml

PAPUA na bílé víno
355 Kč

H1300200ZH1
Romantické chvíle ve dvou se neobejdou
bez dobrého vína v elegantních
skleničkách. Dárkové balení dvou
elegantních skleniček na bílé víno
(250 ml) Bohemia Crystal potěší každého
milovníka vín. Baleno v dárkové krabici
Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 7,7 × 21,3 cm,
balení 16,5 × 23 × 8 cm
Kartonové množství v ks: 10

MORETON 6
H1300300ZH1
Dobré bílé víno si správně vychutnáte jen
ze sklenic pro něj určených. Sada šesti
vysokých elegantních sklenic na bílé víno
(250 ml) Bohemia Crystal Vám tento
zážitek pomůže správně prožít. Baleno
v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 7,7 × 21,3 cm,
balení 24,5 × 23 × 16 cm
Kartonové množství v ks: 8

PAPUA
na bílé víno
H5400100IP1
Vyberte si sami, jakým vínem uděláte svým
obdarovaným radost. Snadno Vám to umožní
značková dárková krabice Vanilla Season
na víno se dvěma skleničkami Bohemia
Crystal (250 ml) a volným prostorem na Vámi
vybrané bílé víno.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 7,7 × 21,3 cm, prostor pro
láhev 8 × 4,5 × 33 cm, balení 37,5 × 34 × 11 cm
Kartonové množství v ks: 5
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WANAKA 2

WANAKA 2
269 Kč

H1300500ZH1
Sada dvou elegantních skleniček na
červené víno (570 ml) Bohemia Crystal
zpříjemní všechny romantické chvíle
ve dvou. Díky pěknému balení získáte
krásný dárek, který potěší. Baleno
v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 11 × 22,3 cm,
balení 22 × 23 × 11 cm
Kartonové množství v ks: 20

570 ml

WANAKA 6
H1300400ZH1
Milovníci červených vín jistě ocení
luxusní dárkovou sadu šesti elegantních
skleniček na červené víno (570 ml)
Bohemia Crystal, zabalené v pěkné
dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 11 × 22,3 cm,
balení 32,5 × 23 × 22 cm
Kartonové množství v ks: 8

PAPUA
na červené
víno
H5400101IP1
Vyberte si sami, jakým vínem uděláte
svým obdarovaným radost. Snadno
Vám to umožní značková dárková
krabice Vanilla Season na víno se
dvěma skleničkami Bohemia Crystal
(570 ml) a volným prostorem na Vámi
vybrané červené víno.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 11 × 22,3 cm,
prostor pro láhev 8 × 4,5 × 33 cm,
balení 37,5 × 34 × 11 cm
Kartonové množství v ks: 5
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WANAKA 6
699 Kč

570 ml

PAPUA
na červené víno
399 Kč

570 ml

AKAROA

AKAROA
259 Kč
1500 ml

350 ml

NUKUALOFA
649 Kč

H1200200ZH1
Každé víno by se před podáváním mělo
tzv. nadechnout. K dekantaci poslouží
stylová skleněná karafa Bohemia Crystal
o objemu 1,5 l, která krásně doplní
sadu elegantních skleniček a bude
hezkým dárkem pro každého, kdo si rád
vychutná dobré víno. Baleno v dárkové
krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry: karafa Ø 19,2 × 20,7 cm,
balení 24,5 × 22,5 × 24,7 cm
Kartonové množství v ks: 4

NUKUALOFA
H1301400ZH1
Sada 6 sklenic na víno Bohemia Crystal
s barevným tónováním stopek. Při
posezení s přáteli si skleničky jednoduše
rozeznáte a nebudete tak muset řešit,
komu která sklenička patří. Baleno
v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3.
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm.
Rozměry: sklenička O 8,8 × 22,3 cm,
balení 26 × 23,5 × 17,5 cm.
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WANGI
H1300100ZH1
Všechny významné události ve Vašem
životě musíte řádně oslavit a žádná
oslava se neobejde bez sektu. Dárková
sada obsahuje dvě luxusní tenké
skleničky (200 ml) Bohemia Crystal
určené právě na šampaňské. Baleno
v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 5,5 × 25 cm,
balení 29 × 18,5 × 7 cm
Kartonové množství v ks: 10

WANGI
235 Kč

200 ml

PAPUA
na šampaňské
H5400102IP1
Vyberte si sami, jakým šumivým vínem
uděláte svým obdarovaným radost.
Snadno Vám to umožní značková dárková
krabice Vanilla Season na sekt se dvěma
skleničkami Bohemia Crystal (200 ml)
a volným prostorem na Vámi vybranou
láhev.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 5,5 × 25 cm,
otvor pro láhev 8,5 × 4,5 × 33 cm,
balení 37,5 × 34 × 11 cm
Kartonové množství v ks: 5

PAPUA
na šampaňské
369 Kč

200 ml

TUMAI
H1301800ZH1
Sada dvou skleniček Bohemia Crystal
na gin s tonikem nebo jiný oblíbený
míchaný nápoj o objemu 820 ml bude
skvělým doplňkem během Vašich
večírků. Díky většímu objemu můžete
nápoj doplnit velkou dávkou ledu
a naplno si ho vychutnat. Baleno
v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: Ø 11,5 × 24 cm,
balení 24,2 × 26,9 × 12,4 cm
Kartonové množství v ks: 8
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820 ml

TUMAI
320 Kč

HAMEDAM 2

HAMEDAM 2
185 Kč

85 ml

HAMEDAM 6
455 Kč

85 ml

60 ml

DILAM
419 Kč

H1301600ZH1
Sada dvou elegantních skleniček Bohemia
Crystal na grappu nebo jiný aperitiv
o objemu 85 ml by neměla chybět
v žádné domácnosti. Sklenička připomíná
rozevřený tulipán. Tento tvar pomáhá
kumulovat aromatické látky nápoje. Obsah
každé skleničky si tak náležitě vychutnáte
a každé pití z nich pro Vás bude zážitkem.
Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 12 × 12 mm
Rozměry: Ø 5 × 18,5 cm,
balení 11,8 × 19,5 × 6,5 cm
Kartonové množství v ks: 12

HAMEDAM 6
H1301700ZH1
Sada šesti elegantních skleniček Bohemia
Crystal na grappu nebo jiný aperitiv
o objemu 85 ml by neměla chybět
v žádné domácnosti. Sklenička připomíná
rozevřený tulipán. Tento tvar pomáhá
kumulovat aromatické látky nápoje. Obsah
každé skleničky si tak náležitě vychutnáte
a každé posezení s přáteli pro Vás bude
neobvyklým zážitkem. Baleno v dárkové
krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 12 × 12 mm
Rozměry: Ø 5 × 18,5 cm,
balení 17,5 × 19,5 × 12 cm
Kartonové množství v ks: 4

DILAM
H1301500ZH1
Díky sadě 6 panákových skleniček
s barevným tónováním z kvalitního
skla Bohemia Crystal si při každém
posezení s přáteli svoji skleničku
poznáte. Skleničky jsou navíc vyrobeny
v nadčasovém designu a každý doušek
si tak náležitě užijete. Baleno v dárkové
krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 20 × 20 mm
Rozměry: sklenička Ø 5,8 × 5,8 cm,
baleni 20,5 × 7 × 13,5 cm
Kartonové množství v ks: 8
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HATTA

300 ml

Sada čtyř sklenic s barevným
neonovým tónováním z kvalitního
skla Bohemia Crystal, které jsou
ideální na servírování nápojů ve větší
společnosti. Díky sadě mix barev,
kde má každá sklenice jinou barvu,
si navíc každý jednoduše pozná tu svoji.
Sada je balena v dárkové krabičce
Vanilla Season.
H0200200ZH1 – mix barev
H0200201ZH1 – růžová
H0200202ZH1 – zelená
H0200203ZH1 – žlutá
H0200204ZH1 – oranžová
H0200205ZH1 – modrá
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 25 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 8,3 × 9,7 cm
o objemu 300 ml,
balení 17,5 × 10,5 × 17,8 cm
Kartonové množství v ks: 15

HATTA
345 Kč

LIWA
H1301300ZH1
Nízké sklenice z kvalitního skla Bohemia
Crystal vhodné na servírování vody či
kvalitních rumů a koňaků. Díky svému
tvaru nechá sklenice naplno vyniknout
chuť, barvu i vůni vybraného nápoje.
Sada 4 ks je balena v dárkové krabičce
Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 10,6 × 9,7 cm,
objem 440 ml, balení 22 × 10,8 × 22,5 cm
Kartonové množství v ks: 6
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440 ml

LIWA
375 Kč

PAPAROA
1200 ml

H1200100ZH1
V horkých letních dnech Vás nejlépe
osvěží pramenitá voda či výborná
citronáda. Jakoukoli osvěžující pochoutku
si můžete připravit do elegantní skleněné
karafy Bohemia Crystal o objemu 1,2 l.
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: karafa Ø 9,5 × 30 cm,
balení 15 × 37 × 15 cm
Kartonové množství v ks: 6

PAPAROA
220 Kč

KIRIBATI

KIRIBATI
299 Kč
350 ml

FIJI
385 Kč

H0200100ZH1
Sklenice na vodu z kvalitního skla
Bohemia Crystal, jejichž jednoduchý
a přesto stylový vzhled neunikne žádné
návštěvě při servírování nápojů. Sklenice
jsou vhodné taktéž na míchané nápoje
typu longdrink. Sada 4 ks je balena
v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 25 × 70 mm
Rozměry: sklenice Ø 7,3 × 15,2 cm
o objemu 350 ml,
balení 15,8 × 16,4 × 15,8 cm
Kartonové množství v ks: 12

FIJI
H4000100ZH1
Elegantní váza z kvalitního skla značky
Bohemia Crystal, která bude luxusním
doplňkem u Vás doma i ve Vaší kanceláři.
Její vkusný tvar je vhodný, jak pro velké
kytice, tak pro samostatné květiny.
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 100 mm
Rozměry: váza Ø 15,2 × 30,5 cm,
balení 17 × 32 × 17 cm
Kartonové množství v ks: 6
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MIZU
1 255 Kč

MIZU

2300 ml

H1201900PB2
Ekologická sada na pití z recyklovaného
skla obsahující 4 sklenice o objemu
430 ml a džbán o objemu 2,3 litru.
Sada je vyrobená z 5 skleněných
lahví. Recyklované sklo je vyráběno
za použití méně energie, nerostných
surovin a aditiv než běžné sklo. Baleno
v dárkové krabici.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 25 × 25 mm
Rozměry: 28,5 × 24 × 22 cm
Kartonové množství v ks: 2

VESI
H1201700PB2
Karafa na vodu z recyklovaného skla
o objemu 800 ml. Karafa je vyrobená
z 1,5 skleněné lahve. Recyklované sklo
je vyráběno za použití méně energie,
nerostných surovin a aditiv než běžné
sklo. Baleno v dárkové krabici.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 25 mm
Rozměry: 25,5 × 10 × 10 cm
Kartonové množství v ks: 6

800 ml

VESI
444 Kč

RUWA
H1201800PB2
Ekologická sada na pití z recyklovaného
skla obsahující 2 sklenice o objemu
400 ml a láhev na vodu o objemu 1 litr.
Sada je vyrobená ze 2 skleněných
lahví. Recyklované sklo je vyráběno
za použití méně energie, nerostných
surovin a aditiv než běžné sklo. Baleno
v dárkové krabici.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 25 × 25 mm
Rozměry: 27 × 20 × 10 cm
Kartonové množství v ks: 4
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RUWA
515 Kč
400 ml

1000 ml

430 ml

MARIOKA
117 Kč

MARIOKA
H2103400AJ3
Sada 4 korkových podtácků Vanilla
Season v korkovém stojanu. Baleno
v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: Ø 90mm
Rozměry: podtácek Ø 10 × 0,5 cm,
stojan Ø 11 × 2,8 cm, balení 11 × 11 × 3 cm

CHUPITO
CHUPITO
38,50 Kč

NEGRONI
21 Kč

H2405800RB2
Skleněné brčko na pití. Opakovaně
použitelné a tedy ekologické. Dodáváno
včetně kartáčku na čištění a zabalené
v praktickém bavlněném pytlíku.
Vyrobené z borosilikátového skla.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 60 × 20 mm
Rozměry: brčko: Ø 0,8 × 20 cm,
pytlík: 23 × 5 cm
Kartonové množství v ks: 400

NEGRONI
Nerezové brčko na pití se silikonovým
náustkem. Opakovaně použitelné a tedy
ekologické. Dodáváno včetně kartáčku na
čištění a zabalené v kartonové krabičce.
H2404400PD2 – černá
H2404401PD2 – tyrkysová
H2404402PD2 – královská modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 6 mm
Rozměry: 23 × 1 × 1 cm
Kartonové množství v ks: 1000
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PÁRTY
Plastová sklenice na víno o objemu
460 ml. Ideální na piknik nebo
zahradní párty. Elegantní design
a barvy.
H1100300MA2 – černá
H1100301MA2 – bílá
H1300700MA2 – lesklá růžová
H1300701MA2 – lesklá zlatá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: Ø 8,5 × 22 cm
Kartonové množství v ks: 50

PÁRTY
460 ml

černá, bílá 99,50 Kč
lesklá růžová, lesklá zlatá

BELLINI

400 ml

Kovový kelímek o objemu 400 ml. Má
krásné metalické barvy a hodí se na
piknik nebo zahrádní párty. Materiál
hliník
H1000600PB2 – růžová
H1000601PB2 – červená
H1000602PB2 – modrá
H1000603PB2 – šedá
H1000604PB2 – stříbrná
H1000605PB2 – zlatá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: Ø 8,2 × 12 cm
Kartonové množství v ks: 144

BELLINI
132 Kč
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199 Kč

SLING
600 ml

SLING
375 Kč

Vysoká sklenice na nápoje s brčkem,
víčkem a silikonovým rukávem, který je
příjemný na dotek. Brčko je vyrobené
z Tritanu. Bambusové víčko obsahuje
gumové těsnění. Objem sklenice je 600 ml.
Baleno v krabičce.
H1000500PB2 – bílá
H1000501PB2 – šedá
H1000502PB2 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L2, L3
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry: sklenice: Ø 8,3 × 19 cm,
krabička: 27 × 9 × 9 cm
Kartonové množství v ks: 20

BONKE
350 ml

Skleněný hrnek na kávu sebou. Má objem
350 ml, silikonový úchop a silikonové víčko.
H0200400RB2 – černá
H0200401RB2 – bílá
H0200402RB2 – modrá
H0200403RB2 – červená
H0200404RB2 – zelená
H0200405RB2 – oranžová
Doporučená technologie tisku: laser L2, L3
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry: Ø 8,5 × 11 cm
Kartonové množství v ks: 30

BONKE
99,50 Kč

350 ml

BELO
224 Kč

BELO
H0200600PD2
Vysoká sklenice na nápoje sebou.
Je dvoustěnná, má objem 350 ml
a silikonové víčko. Je vyrobená
z borosilikátového skla.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 20 × 20 mm
Rozměry: Ø 9 × 15 cm
Kartonové množství v ks: 40

DOMÁCNOST
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VARIETA
Dvoustěnná sklenice s bambusovým
víčkem. Vhodná na nápoje studené
i teplé, ale také na dezerty. Ve třech
velikost o objemu 250 ml, 350 ml nebo
450 ml. Baleno v kartonové krabičce.
H1000100RB2 – malá
H1000300RB2 – střední
H1000400RB2 – velká
Doporučená technologie tisku:
laser L2, L3
Maximální velikost tisku: 25 × 25 mm
Rozměry: malá: Ø 8,5 × 9,5 cm,
střední: Ø 8,5 × 11,5 cm,
velká: Ø 8,5 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks:
malá 48 ks, střední a velká 24 ks

LEISURE
H0401000PK2
Porcelánový šálek s podšálkem
v klasickém designu, objem 80 ml.
Baleno po 6 ks v kartonové krabičce.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 20 × 15 mm
Rozměry: 6,1 × 5 cm
Kartonové množství v ks: 72

450 ml

VARIETA
malá 155 Kč
střední 190 Kč
velká 220 Kč
350 ml

250 ml

80 ml

LEISURE
57,50 Kč

DARKA
250 Kč

DARKA
H5400500MA2
Dřevěná krabice na čaj se skleněným
víčkem. Krabice je rozdělená na čtyři
oddíly a je na 40 čajových sáčků. Je
vyrobená z bambusu.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L2
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: 15 × 15 × 8,4 cm
Kartonové množství v ks: 32
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LIBERICA

LIBERICA
499 Kč

H0200200PD2
Sada dvou skleněných šálků na
kávu o objemu 90 ml. Hrníčky jsou
dvoustěnné a mají bambusový
podtácek. Dodáváno v dárkové
kartonové krabičce s průhledným
víčkem.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L2, L3
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm
Rozměry: 18,5 × 9,5 × 6 cm
Kartonové množství v ks: 24

90 ml

150 ml

H0600500MA2
Kávová sada skládající se ze
skleněného šálku o objemu 150 ml,
bambusové lžičky a bambusového
podtácku s místem pro lžičku a cukr.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L2, L3
Maximální velikost tisku: 40 × 15 mm
Rozměry: 16,4 × 8,1 × 8,4 cm
Kartonové množství v ks: 18

ARABICA
219 Kč

CAMELLIA
344 Kč

ARABICA

850 ml

CAMELLIA
H0601600PD2
Konvice na čaj z borosilikátového skla
s nerezovým sítkem a bambusovým
víčkem. Borosilákotové sklo je odolnější
proti nárazům a teplotám více než běžné
sklo a je vhodné na studené i horké
nápoje. Objem 850 ml.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: 19 × 13 × 11 cm
Kartonové množství v ks: 20
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RAMPUR
H0100300AJ3
Porcelánový hrnek o objemu 400 ml
s uchem originálního tvaru, do
kterého se vejde pořádná porce čaje
či Vašeho jiného oblíbeného nápoje.
Bez krabičky.
Doporučená technologie tisku:
rotační sítotisk
Maximální velikost tisku: 80 × 30 mm
Rozměry: Ø 8 × 13,3 cm
Kartonové množství v ks: 36

400 ml

RAMPUR
49,50 Kč

MUMBAI
SADA
Porcelánový hrnek o objemu 400 ml
s uchem originálního tvaru, do kterého
se vejde pořádná porce čaje či Vašeho
jiného oblíbeného nápoje. Užijte si
lahodný zelený nebo černý čaj, které
jsou součástí balení. Originální čínský
zelený čaj s jasmínovými květy je velmi
oblíbenou kombinací. Sada je balena
v dárkové krabičce Vanilla Season.
H6100100AJ3 – zelený čaj
H6100101AJ3 – černý čaj
Doporučená technologie tisku:
rotační sítotisk
Maximální velikost tisku: 80 × 30 mm
Rozměry: hrnek Ø 8 × 13,3 cm,
balení 23,8 × 9,4 × 17,6 cm
Kartonové množství v ks: 8
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MUMBAI SADA
185 Kč
400 ml

350 ml

BONE
72 Kč

BONE
Hrnek o objemu 350 ml, vnitřní strana
bílá, jednobarevný povrch.
H0100700PK2 – šedá
H0100701PK2 – modrá
H0100702PK2 – žlutá
H0100703PK2 – oranžová
H0100704PK2 – červená
H0100705PK2 – béžová
H0100708PK2 – tyrkysová
H0100709PK2 – světle modrá
H0100710PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry: Ø 8 × 10,5 cm
Kartonové množství v ks: 48

350 ml

ROBAL
Keramický hrnek v designu
plecháčku o objemu 350 ml.
H0103800MA2 – modrá
H0103801MA2 – červená
H0103802MA2 – bílá
H0103803MA2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, rotační sítotisk
Maximální velikost tisku: 60 × 40 mm
Rozměry: ø 8,9 × 8,2 cm
Kartonové množství v ks: 48

ROBAL
82,50 Kč

DOMÁCNOST
HRNKY
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SANTISO
H0500100AT1
Plecháček pro sublimační tisk
se stříbrným okrajem, 350 ml.
Doporučená technologie tisku: sublimace
Maximální velikost tisku: 50 × 120 mm
Rozměry: Ø 8,5 × 8 cm
Poznámka: Cena je včetně plnobarevného
tisku, minimální množství 30 ks.
Kartonové množství v ks: 48

CHAMELEON
Bílý keramický hrnek s hladkým lesklým
povrchem, 300 ml. Cena obsahuje
sublimační potisk.
Minimální množství: 100 ks.
Doporučená technologie tisku: sublimace
Maximální velikost tisku: 160 × 80 mm
Rozměry: Ø 8 × 9,5 cm
Kartonové množství v ks: 36

DABAHAN
H0100700AJ3
Keramický hrnek s odnímatelným
korkovým dnem na magnet
a plastovým víčkem. Korkové dno
hrnku slouží jako podtácek a zároveň
mu dodává neobyčejný vzhled. Díky
plastovému víčku si svou ranní kávu
můžete vzít s sebou na cestu do práce.
Hrnek je vhodný na sublimační potisk.
Objem 400 ml. Baleno v dárkové
krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:
sublimace.
Maximální velikost tisku: 200 × 50 mm.
Rozměry: Ø 8,8 × 11 cm,
balení 12,1 × 12,1 × 9,5 cm.
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SANTISO
188 Kč

350 ml

300 ml

CHAMELEON
117 Kč

400 ml

DABAHAN
225 Kč

TURKU
1. Espresso směs GoldBlend 100 g
110 Kč
2. Colombia Supremo EP Huila Pitalito 100 Kč
3. India Monsooned Malabar AAA 100 g 128 Kč

Nabízíme Vám 100 g balíčky pražené
kávy z chráněné dílny se svou vlastní
etiketou. Můžete si vybrat ze tří druhů
káv. V ceně je započítaná černobílá
etiketa. Rozměr etikety je 5 × 9 cm.
Další možnosti brandingu na vyžádání.
Minimální odběr je 100 balíčků.
Dodání 1–2 týdny.
1. Espresso směs GoldBlend
Vyvážená směs šesti kávových odrůd
(82% arabica / 18% robusta) pro přípravu
espressa s moderní, hladkou chutí,
střídmou kyselostí a bohatou crémou.
Stupeň pražení "city".
2. Colombia Supremo EP Huila Pitalito
Jednodruhová arabica s mírnou aciditou.
Supremo se vyznačuje střední intenzitou
„těla“ a lehce zvýšenou ovocitostí, někdy
s nádechem citrusů. Přívlastek Supremo
označuje v Kolumbijském slovníku kávu
nejvyšší kvality s největšími zrny.
3. India Monsooned Malabar AAA
Jednodruhová arabika s nulovou aciditou.
Plantážní káva z oblasti Malabar je
unikátní díky specifickému zpracování.
Káva je vystavena po dobu 12—16 týdnů
větru a dešti, čímž ztrácí svou kyselost
a získává vyzrálou chuť.
Zrno má světle zlatavou barvu.

DOMÁCNOST
KÁVA
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PLASTOVÉ
HRNKY
A KELÍMKY

300 ml

Kvalitní plastové hrnky a kelímky
které lze rotačně potisknout až
4 barvami. Hrnky i kelímky lze
objednat i bez tisku.
Evropská výroba. Uvedené ceny
zahrnují potisk jednou barvou.
Minimální počty k objednání jsou
uvedené v tabulce.
Dodání dle počtu kusů 2–3 týdny.
Hrnky s uchem
300 ml, průměr 8,5 × 9 cm
Počet

Cena

50

264,00 Kč

100

161,00 Kč

200

156,00 Kč

300

127,00 Kč
Poznámka: hrnky je možné objednat ve vyznačených barvách v obou tvarech.

375 ml

Kelímek 375 ml
průměr 8,2 × 13,2 cm
Počet

Cena

500

47,00 Kč

1000

43,00 Kč

2000

41,00 Kč

Kelímek 300 ml
průměr 7,5 × 11,7 cm
Počet

Cena

250

58,00 Kč

500

44,50 Kč

1000

40,50 Kč

2000

39,90 Kč
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VO LNÝ Č AS 02

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

GAMA

GAMA
199 Kč

Nerezový cestovní termohrnek
o objemu 400 ml. Je celý z nerezu
a má plastové víčko se zaklapávacím
otvorem na pití. Spodní část je
opatřena gumou proti uklouznutí.
F5100400RB2 – černá
F5100401RB2 – zelená
F5100402RB2 – světle modrá
F5100403RB2 – oranžová
F5100404RB2 – fialová
F5100405RB2 – tmavě modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 7 × 19,5 cm
Kartonové množství v ks: 28

VASCO
Nerezový cestovní termohrnek
o objemu 400 ml. Je celý z nerezu
a má plastové víčko se zaklapávacím
otvorem na pití. Spodní část je
opatřena gumou proti uklouznutí.
F5101600RB2 – modrá
F5101601RB2 – červená
F5101602RB2 – zelená
F5101603RB2 – černá
F5101604RB2 – šedá
F5101605RB2 – oranžová
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 7 × 19,5 cm
Kartonové množství v ks: 28
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400 ml

400 ml

VASCO
199 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BRILON

300 ml

Dvoustěnný cestovní termohrnek
z nerezové oceli o objemu 300 ml
s černým plastovým víčkem a plastovým
vnitřkem. Otvor na pití ve víčku je
zaklapávací.
F5101400PK2 – černá
F5101401PK2 – bílá
F5101402PK2 – modrá
F5101403PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 40 mm
Rozměry: Ø 7,2 × 16,2 cm
Kartonové množství v ks: 48

KAKADU

KAKADU
219 Kč
400 ml

Dvoustěnný cestovní hrnek z nerezové
oceli s černým plastovým víčkem.
Objem 400 ml.
F5101600PD2 – černá
F5101601PD2 – červená
F5101602PD2 – bílá
F5101603PD2 – oranžová
F5101604PD2 – tyrkysová
F5101605PD2 – stříbrná
F5101606PD2 – modrá
F5101607PD2 – růžová
F5101608PD2 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 40 mm
Rozměry: ø 8 × 17,5 cm
Kartonové množství v ks: 24

MULAZZO
380 ml

MULAZZO
237 Kč

Nerezový cestovní termohrnek o objemu
380 ml. Je celý z nerezu a má plastové
víčko s klikacím otvíráním části na pití.
Spodní část je opatřena gumou proti
uklouznutí.
F5101200RB2 – černá
F5101201RB2 – stříbrná
F5101202RB2 – modrá
F5101203RB2 – červená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 40 mm
Rozměry: Ø 6,7 × 18,5 cm
Kartonové množství v ks: 28

VOLNÝ ČAS
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BRILON
110 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

KOHI
Elegantní nerezevý termohrenk ideální
na kávu sebou. Má objem 300 ml
a gumový úchop. Plastové víčko je
dobře těsnící a má odklápěcí část
na pití.
F5101700MA2 – modrá
F5101701MA2 – červená
F5101702MA2 – bílá
F5101703MA2 – žlutá
F5101704MA2 – zelená
F5101800MA2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 40 mm
Rozměry: Ø 8,3 × 14 cm
Kartonové množství v ks: 20

KOHI
275 Kč

300 ml

KANTON

KANTON
189 Kč

Termohrnek o objemu 400 ml,
kov/plast.
F5100700PK2 – černá
F5100701PK2 – modrá
F5100702PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:
rotační sítotisk, laser L1
Maximální velikost tisku: 150 × 80 mm
Rozměry: Ø 8,5 × 12 cm
Kartonové množství v ks: 30

SAGVAN
Dvoustěnný cestovní termohrnek
z nerezové oceli uvnitř i vně, o objemu
380 ml. Má plastové víčko s bezpečným
šroubovacím uzávěrem, tlačítko
OPEN/CLOSE a integrovaný otvor
k pití, gumové dno a poutko na zápěstí.
F5102400RB2 – černá
F5102401RB2 – bílá
F5102402RB2 – šedá
F5102403RB2 – oranžová
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: Ø 7 × 19,5 cm
Kartonové množství v ks: 28
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380 ml

SAGVAN
199 Kč

400 ml

CIBUS
385 Kč

LIARD
249 Kč

CIBUS

300 ml

F4912200AJ3
Termoska na jídlo z řady Schwarzwolf
o objemu 550 ml vám umožní vzít
si sebou na výlet do přírody nebo
i do zaměstnání vaše oblíbené jídlo
a udrží je horké či studené po dlouhý
čas. V létě je výborná na zmrzlinu.
Termoska je doplněna skládací lžičkou
umístěnou v uzávěru. Snadno se
udržuje a má moderní design. Baleno
v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: Nerezová ocel
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměr: Ø 9,5 cm × 16,5 cm
Kartonové množství v ks: 25

360 ml

LIARD
Nerezový termohrnek značky
Schwarzwolf o objemu 360 ml. Pokud
si rádi vychutnáte studené či horké
nápoje, bude tento termohrnek
skvělým pomocníkem během Vašich
cest do práce. Baleno v dárkové
krabičce Schwarzwolf. Objem 360 ml.
Materiál nerezová ocel, plast.
F5100100AJ3 – bílá
F5100101AJ3 – černá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 8,8 × 16,4 cm
Kartonové množství v ks: 24

VOLNÝ ČAS
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POLLY
350 ml

Plastový hrnek o objemu 350 ml
s barevným silikonovým páskem
a víčkem.
H0300200PK2 – oranžová
H0300201PK2 – červená
H0300202PK2 – světle zelená
H0300203PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, laser L2
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry: Ø 9,2 × 11,2 cm
Kartonové množství v ks: 72

ORURO
Ekologický hrnek na kávu
o objemu 280 ml vyrobený
z rostlinných materiálů (PLA) se
silikonovým úchopem zabraňujícím
popálení. Pasuje pod většinu
kávovarů. Bezpečný až do 100 °C,
100 % bez melaminu.
H1100600RX2 – černá
H1100601RX2 – šedá
H1100602RX2 – červená
H1100603RX2 – královská modrá
H1100604RX2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, laser L2
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry: Ø 8,6 × 8,6 cm
Kartonové množství v ks: 48

280 ml

SENORA
Keramický hrnek se silikonovým
víčkem a silikonovým proužkem pro
uchopení. Objem 400 ml. Nevhodné
do mikrovlnné trouby.
H0100100PD2 – černá
H0100101PD2 – modrá
H0100102PD2 – červená
H0100103PD2 – šedá
H0100104PD2 – oranžová
H0100105PD2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, laser L2
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry: ø 9 × 12 cm
Kartonové množství v ks: 20
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400 ml

ORURO
187 Kč

SENORA
163 Kč

POLLY
57,50 Kč

CESTOVNÍ
HRNKY
NA MÍRU
Tyto plastové hrnky mají nespočetnou
možnost variací barev, velikostí a typu
hrnků a víček, které je možné kombinovat
dle Vašich představ a tím si vytvořit svůj
originál. Na silikonový kroužek je možné
tisknout jednou barvou a na tělo hrnku
rotačně až čtyřmi barvami. Nebo můžete
mít plnobarevnou epoxy samolepku
na víčko či velice efektivní celoplošný
plnobarevný potisk hrnku. Minimální počet
pro objednání je 50 kusů. Dodání dle počtu
objednaných kusů 2–3 týdny. Výroba
v Evropě. Pro detailní kalkulace prosím
kontaktujte náš obchodní tým.

1. vyberte si typ hrnku

Novinkou je plastový hrnek o objemu
350 ml, dodávaný pouze v bílé barvě,
který obsahuje antimikrobiální technologii
Biomaster. Ta poskytuje ochranu před
množením škodlivých mikroorganismů
na povrchu hrnku. Hrnek je balený
v kompostovatelném sáčku. Eko variantou
je tmavě modrý nebo černý hrnek
o objemu 350 ml, který je vyrobený ze
100% recyklovaného plastu. Můžete si
zkombinovat také se stejně barevným
víčkem ze stejného materiálu nebo z dalších
standardních barevných víček. Hrnek
je balený v kompostovatelném sáčku.
O objemu 350 ml jsou hrnky, které můžete
mít celobarevné nebo s celoplošným
potiskem a možností přidání ucha v bílé
nebo černé barvě. V objemu 300 ml
a 200 ml můžete mít celobarevné nebo
celoplošně potištěné hrnky. Pruhledné
plastové hrnky jsou v objemu 300 ml.

2. vyberte si typ víčka

šroubovací
nasazovací
šroubovací s víčkem proti rozlití

3. vyberte si silikonový pásek

barevné variace s místem na potisk
pásek v designu pneumatiky

VOLNÝ ČAS

CESTOVNÍ HRNKY
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PUTNIK
Nerezová dvoustěnná termoska se
sítkem na čaj a digitálním displejem.
Displej po dotyku zobrazí teplotu
nápoje. Termoská má objem 450 ml.
F4906800PK2 – černá
F4906801PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 6,3 × 23 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek
Poznámka: dodáváme včetně
knoflíkové baterie CR2032
Kartonové množství v ks: 50

450 ml

PUTNIK
299 Kč

500 ml

RANDUR
Nerezová dvoustěnná termoska
s karabinou. Termoska má objem
500 ml. Plastové víčko slouží i jako
hrníček na pití.
F4904200PK2 – modrá
F4904201PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 7,3 × 32,5 cm
Kartonové množství v ks: 24

RANDUR
287 Kč

600 ml

TRAVELER
Nerezová dvoustěnná termoska
s hrníčkem. Termoska má objem
600 ml a matný povrch. Plastové víčko
je zároveň šálek s ouškem a poskytuje
tak pohodlené pití.
F4900700RX2 – černá
F4900701RX2 – bílá
F4900703RX2 – modrá
F4900704RX2 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 40 mm
Rozměry: Ø 7,5 × 24,5 cm
Kartonové množství v ks: 30
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1000 ml

ALPY
285 Kč

URAL
152 Kč

Vakuová termoska o objemu 1 l,
nerezová ocel.
F4900400PK2 – stříbrná
F4900402PK2 – modrá
F4900403PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 90 mm
Rozměry: Ø 8 × 33 cm
Kartonové množství v ks: 24

URAL

500 ml

Vakuová termoska o objemu 500 ml,
nerezová ocel.
F4900600PK2 – stříbrná
F4900601PK2 – bílá
F4900602PK2 – modrá
F4900603PK2 – oranžová
F4900604PK2 – červená
F4900606PK2 – černá
F4900607PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 80 mm
Rozměry: Ø 6,9 × 24,4 cm
Kartonové množství v ks: 24

500 ml

JARING
1 132 Kč

JARING
F4909700RX2
Nerezová dvoustěnná sterilizační
termoska o objemu 500 ml. Tato lahev
čistí obsah od bakterií za pomocí UV-C
LED technologie. Termoska má dobíjecí
180 mAh Li-polymer baterii, která
umožňuje vyčistit obsah až 14 × na
jedno nabití.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 7,2 × 24,3 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek
Kartonové množství v ks: 25

VOLNÝ ČAS
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ALPY

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

VULKAN
F4900200SA3
Značková vakuová termoska
Schwarzwolf o objemu 0,5 l,
v neoprenovém termoobalu,
s popruhem přes rameno. Dodávaná
v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál nerezová ocel.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3, laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 8 × 25 cm
Kartonové množství v ks: 25

SILVANUS
F4900100SA3
Značková vakuová termoska
Schwarzwolf o objemu 0,75 l,
v neoprenovém termoobalu,
s popruhem přes rameno. Dodávaná
v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál nerezová ocel.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3, laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 8,5 × 30,5 cm
Kartonové množství v ks: 25

500 ml

VULKAN
399 Kč

750 ml

SILVANUS
499 Kč

1000 ml

RANGES
F4900400AJ3
Dvoustěnná nerezová vakuová
termoska značky Schwarzwolf
o objemu 1 litr, která udrží Váš
nápoj dlouho teplý. Má elegantní
design. Baleno v dárkové krabičce
Schwarzwolf. Materiál nerezová ocel.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 8,5 × 30 cm
Kartonové množství v ks: 24
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RANGES
325 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

500 ml

500 ml

MONILEA
310 Kč

500 ml

ISMAEL
263 Kč

LACUS
Nerezová dvoustěnná termoska
z kolekce Impact. Láhev má objem
500 ml. Z prodeje produktů této
kolekce jsou věnovány 2 % organizaci
Water.org, která pomáhá zemím se
špatným přístupem k pitné vodě.
F4909100RX2 – stříbrná
F4909101RX2 – černá
F4909102RX2 – šedá
F4909103RX2 – modrá
F4909104RX2 – hnědá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 7,4 × 22,5 cm
Kartonové množství v ks: 6

MONILEA
Dvoustěnná vakuová termoska
z nerezové oceli, objem 500 ml.
Obsahuje bambusové víčko a držátko.
F4905100PD2 – černá
F4905101PD2 – modrá
F4905102PD2 – červená
F4905103PD2 – stříbrná
F4905104PD2 – bílá
F4905105PD2 – zelená
F4905106PD2 – oranžová
F4905107PD2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: ø 7 × 21 cm
Kartonové množství v ks: 25

ISMAEL
Nerezová sportovní láhev s dvojitou
vakuovou stěnou o objemu 500 ml,
s brčkem a víčkem, dodáváno v bílé
dárkové krabičce.
F4901300PK2 – bílá
F4901301PK2 – červená
F4901302PK2 – modrá
F4901303PK2 – zelená
F4901304PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry: 7,1 × 27,5 cm
Kartonové množství v ks: 30

VOLNÝ ČAS
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LACUS
367 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

DOMINIKA
F4900500AJ3
Multifunkční láhev na nápoje 4v1 značky
Schwarzwolf. Láhev se skládá z nerezového
termohrnku s plastovým víčkem, které je
možné vyměnit za plastový nástavec a vytvořit
z hrnku sportovní láhev. Vložením sítka
vytvoříte láhev nebo termohrnek s infuzérem.
Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Objem termohrnek – 400 ml,
láhev s infuzérem – 600 ml.
Materiál nerezová ocel, plast.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry:
základní černá část – Ø 7,2 × 17,3 cm,
s maximální nastavitelnou
částí – Ø 7,2 × 31,3 cm
Kartonové množství v ks: 24

400 ml

600 ml

DOMINIKA
329 Kč

VANDA
Tritanová láhev na vodu a jiné nápoje.
Má objem 800 ml a bambusové víčko
s praktickým úchopem z nerezu. Je
bez obsahu BPA.
F4912300PB2 – transparentní
F4912301PB2 – červená
F4912302PB2 – modrá
F4912303PB2 – zelená
F4912304PB2 – černá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, UV tisk UV2
Maximální velikost tisku: 30 × 60 mm
Rozměry: Ø 7,3 × 26,2 cm
Kartonové množství v ks: 24

800 ml

VANDA
220 Kč

RAFIK
Láhev na pití vyrobená
z recyklovaných PET lahví (RPET),
o objemu 500 ml.
F4907200PD2 – transparentní
F4907201PD2 – tyrkysová
F4907202PD2 – červená
F4907203PD2 – šedá
F4907204PD2 – oranžová
F4907205PD2 – královská modrá
F4907206PD2 – zelená
F4907207PD2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 25 mm
Rozměry: Ø 6 × 20,5 cm
Kartonové množství v ks: 60
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500 ml

RAFIK
79 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

LERIK
155 Kč

F4902500RB2
Dvoustěnná skleněná láhev na pití.
Má objem 280 ml a obsahuje sítko na
šaj. Víčko je z nerezu. Je vyrobena
z borosilikátového skla.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: Ø 6,5 × 18,3 cm
Kartonové množství v ks: 24

INDAUR

550 ml

F4900300AJ3
Skleněná láhev na vodu z borosilikátového
skla s korkovým rukávem, který
chrání láhev při pádu a ekologickým
víčkem z bambusu. Díky vlastnostem
borosilikátového skla, které lépe odolává
teplotám, můžete do láhve nalít studené
i teplé nápoje. Láhev je vyrobena
v krásném elegantním designu, který Vás
bude lákat k napití a využít ji můžete třeba
na cestu do práce. Objem 550 ml. Baleno
v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2 na obal, laser L2 na víčko
Maximální velikost tisku:
obal 30 × 30 mm, víčko 25 × 25 mm
Rozměry: Ø 6,8 × 24,4 cm,
balení 7,5 × 25,1 × 7,5 cm
Kartonové množství v ks: 30

INDAUR
285 Kč

350 ml

ASTARA
399 Kč

ASTARA
F4904400MA2
Nerezová láhev na pití se sítkem na čaj.
Má objem 350 ml a bambusový povrch.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L2
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 6,5 × 19,6 cm
Kartonové množství v ks: 30

VOLNÝ ČAS
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280 ml

LERIK

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ADOFO
Plastová láhev na vodu o objemu
750 ml se silikonovým uzávěrem.
Součástí je šálek na pití.
F4902700PK2 – černá
F4902701PK2 – oranžová
F4902702PK2 – červená
F4902703PK2 – modrá
F4902704PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: Ø 7,3 × 24,5 cm
Kartonové množství v ks: 60

750 ml

ADOFO
128 Kč

SALISA
Tritanová transparentní láhev na pití
o objemu 700 ml s brčkem. Na těle
láhve jsou 4 silikonové kroužky pro
snadné držení.
F4905100PK2 – bílá
F4905101PK2 – žlutá
F4905102PK2 – červená
F4905103PK2 – světle zelená
F4905104PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 7,4 × 23,2 cm
Kartonové množství v ks: 50

700 ml

SALISA
115 Kč

MISURATA
Plastová láhev o objemu 650 ml
s průhledným tělem a barevným
víčkem.
F4904000PK2 – bílá
F4904001PK2 – modrá
F4904002PK2 – oranžová
F4904003PK2 – červená
F4904004PK2 – růžová
F4904005PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 40 mm
Rozměry: Ø 6,8 × 25,8 cm
Kartonové množství v ks: 60
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650 ml

MISURATA
65 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

420 ml

400 ml

DUNCAN
19,50 Kč

Hliníková sportovní láhev o objemu
400 ml, součástí víčka je karabinka.
F4901800PK2 – černá
F4901801PK2 – červená
F4901802PK2 – modrá
F4901803PK2 – zelená
F4901804PK2 – stříbrná
F4901805PK2 – bílá
F4901806PK2 – žlutá
F4901807PK2 – oranžová
F4901808PK2 – růžová
F4901809PK2 – světle modrá
F4901810PK2 – fialová
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 70 mm
Rozměry: 6,5 × 17,2 cm
Kartonové množství v ks: 48

DUNCAN
Rolovací plastová láhev s klipem o objemu
420 ml, průhledná.
F4901900PK2 – bílá
F4901901PK2 – žlutá
F4901902PK2 – oranžová
F4901903PK2 – červená
F4901904PK2 – růžová
F4901905PK2 – světle modrá
F4901906PK2 – světle zelená
F4901907PK2 – stříbrná
F4901908PK2 – tmavě modrá
F4901909PK2 – černá
F4901910PK2 – tmavě zelená
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: 26,5 × 11,9 × 3,1 cm
Kartonové množství v ks: 400

KIBO
800 ml

KIBO
259 Kč

F4900200AJ3
Sportovní tritanová láhev Schwarzwolf
v šedé barvě s příjemným pogumovaným
povrchem, černým víčkem a poutkem
pro zavěšení. Láhev neobsahuje BPA, a tedy
podporuje zdravý životní styl. Láhev je
vhodná pro studené i horké nápoje od -10°C
do 80°C. Ve spodní části láhve je umístěn
silikonový proužek s logem Schwarzwolf.
Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Objem 0,8 l. Materiál tritan.
Doporučená technologie tisku:
laser L2 na kroužek, UV tisk UV3 na láhev
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 7,3 × 27 cm
Kartonové množství v ks: 60

VOLNÝ ČAS
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KYLBAHA

KYLBAHA
55 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BREDY
F5000100MA2
Nerezové likérové kalíšky v černém
pouzdře, 4 ks.
Doporučená technologie tisku:
uv tisk UV3, laser L1
Maximální velikost tisku: 15 × 15 mm
Rozměry: 6,5 × 4 × 4 cm
Kartonové množství v ks: 100

BREDY
98 Kč

237 ml

OLYMPOS
238 Kč

OLYMPOS
F5000100AJ3
Praktická značková lahvička
Schwarzwolf v jednoduchém černém
designu o objemu 0,237 l. Baleno
v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál nerezová ocel.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: 14,6 × 9,5 × 2,2 cm
Kartonové množství v ks: 100

237 ml

MADONIE
F5000200AJ3
Lahvička o objemu 0,237 l značky
Schwarzwolf v jednoduchém černém
designu z nerezové oceli, se čtyřmi
kalíšky v černém pouzdře a nálevkou.
Dodávaná v dárkové krabičce
Schwarzwolf. Materiál nerezová ocel.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: lahvička 14,6 × 9,5 × 2,2 cm
Kartonové množství v ks: 100
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MADONIE
399 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

170 ml

ALKOL
139 Kč

240 ml

DERON
107 Kč

220 ml

F5001000MA2
Nerezová likérka s dřevěným
povrchem. Má objem 170 ml.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L2
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: 9,5 × 2 × 9,5 cm
Kartonové množství v ks: 100

DERON
F5000400PK2
Nerezová likérka o objemu 240 ml
se šroubovacím víčkem.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 35 × 20 mm
Rozměry: 13,8 × 9,5 × 2,1 cm
Kartonové množství v ks: 100

EDORAS
265 Kč

EDORAS
F5000200PK2
Kapesní likérka, 220 ml, se 4 kalíšky
o objemu 30 ml a trychtýřkem. Baleno
v dárkové krabičce.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 80 mm
Rozměry: 18 × 16 × 4,7 cm
Kartonové množství v ks: 40

VOLNÝ ČAS
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ALKOL

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

CROSSET
F4800300SA3
Outdoorová souprava značky Schwarzwolf,
třídílná, v černém neoprenovém pouzdře.
Zavírací nůž s pojistkou a klipem na opasek,
dalekohled s centrálním zaostřením,
s ochrannou antireflexní úpravou, optikou
10 × 25 a multifunkční šátek BANDANA.
Dodáváno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3, tampontisk T3, laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm
Rozměry: 8 × 13 × 5 cm
Kartonové množství v ks: 25

CROSSET
955 Kč

TRIVOR
F4801600AJ3
Dalekohled značky Schwarzwolf s optikou
10x25, zorné pole v 1000m: 101, zorný úhel
5,8°, průměr výstupní pupily 11mm, nejkratší
ostřící vzdálenost 3 m. Dalekohled je balen
v neoprenovém pouzdře se šňůrkou na krk
a v krabičce Schwarzwolf
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm
Rozměry: 11 × 11,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 50

TRIVOR
580 Kč

DENALI
F4800400AJ3
Sada 2 ks teleskopických značkových holí
Schwarzwolf. Hole jsou vyrobeny z Duraluminu,
díky čemuž jsou lehké a zároveň dostatečně
pevné. Jsou trojdílné, mají odnímatelné
koncovky na sníh a Speed-Lock systém, který
umožňuje rychle přenastavit jejich délku.
Rukojeti jsou ergonomicky tvarované a jejich
prodloužení umožňuje rychlé přehmátnutí
v těžším terénu. Hole obsahují snadno
nastavitelná poutka na zápěstí. Součástí balení
je svorka na sepnutí holí dohromady. Baleno
v praktickém polyesterovém vaku. Hmotnost
460g/set bez obalu. Materiál Duralumin, EVA,
cork, polyester.
Doporučená technologie tisku:
laser L1, sítotisk S3 na obal
Maximální velikost tisku: 150 × 80 mm
Rozměry: délka ve složeném stavu 64 cm,
v otevřeném stavu max. 135 cm
Kartonové množství v ks: 20
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DENALI
995 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

MARTY
1780 Kč

MOTUS
F3501200RQ1
Fitness náramek měří a počítá fyzickou zátěž –
počet učiněných kroků, ušlou vzdálenost a spálené
kalorie, hlídá optimální kvalitu spánku a měří srdeční
tep PPG metodou. Navíc měří krevní tlak, saturaci
organismu kyslíkem a dokáže stanovit úroveň únavy
nositele. Aplikace nové generace poskytuje užitečné
upozornění na příliš dlouhé sezení, několik nastavení
budíků a upozorní na příchozí telefonické hovory,
došlé SMS apod. Aplikace také dokáže pomocí GPS
modulu mobilního telefonu zanášet běžecké trasy do
mapy a sdílet své sportovní výkony s přáteli. Hodinky
jsou vodovzdorné a prachotěsné dle normy IP67.
Používají Bluetooth 4.2, baterie 90 mAh – 5–7 dnů
výdrž. Jsou kompatibilní s iOS (iPhone) i Android.
Rozměr: 245 × 20mm
Poznámka: Barevná varianta modrá a červená na
vyžádání, minimální odběr 50 kusů.

MARTY
F5301300RQ1
Chytré hodinky s plně dotykovým displejem, na jehož
pozadí si lze nahrát vlastní tapetu. Mezi hlavní funkce
patří měření srdečního tepu, krevního tlaku, kyslíku
v krvi. Díky zabudovanému handsfree umožňují
telefonování, dále nabízí notifikace, ovláání hudby,
mají aplikaci pro počasí, multi-sport režim. Hodinky
používají Bluetooth 4.2, baterii 200 mAh – 7–10 dnů
výdrž. Jsou kompatibilní s iOS (iPhone) i Android.
Rozměr: 240/45 × 38 × 13,5mm
Poznámka: Růžová barva na vyžádání, minimální
odběr 50 kusů.

DRUTY

DRUTY
1110 Kč

F5301400RQ1
Sportovní chytré hodinky s prodyšným páskem
na ruku. Mezi jejich hlavní funkce patří měření
srdečního tepu, krevního tlaku, kyslíku v krvi. Dále
umožňují přijímat notifikace, monitorovat spánek
a spálené kalorie, multi-sport režim. Hodinky mají
bluetooth 4.2, baterii 180 mAh – 5–7 dnů výdrž.
Jsou kompatibilní s iOS (iPhone) i Android. další
barvy červená, modrá, zelená jsou na vyžádání
s minimálním odběrem 50 kusů.
Rozměr: 250/45 × 12 mm
Poznámka: barvy červená, modrá, zelená jsou na
vyžádání s minimálním odběrem 50 kusů.

VOLNÝ ČAS
FITNESS NÁRAMKY
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MOTUS
769 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

SABANA

SABANA
345 Kč

F5200200AJ3
Kompaktní cyklistická brašna značky
Schwarzwolf s kapsou na mobilní
telefon. Taška obsahuje dvě boční kapsy
uzavíratelné na zip a horní průhlednou
kapsu taktéž uzavíratelnou na zip, která
je určena pro mobilní telefon. Lze ji
snadno odepnout a vzít s sebou. Její
vnitřní prostor má rozměr 8 × 16,5 × 2 cm.
Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál polyester.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: rozložená 31,5 × 18,5 × 4,5 cm,
složená a zavěšená na kolo
12,5 × 18,5 × 13,5 cm
Kartonové množství v ks: 25

TIBESTI
F5200100AJ3
Praktická sada nářadí pro cyklisty
značky Schwarzwolf. Sada obsahuje
imbusový klíč (7 velikostí), šroubovák,
křížový šroubovák a torx. Baleno
v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál nerezová ocel,
chrom-vanadová ocel, hliník.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 3 mm
Rozměry: rozložená: 12,7 × 3,8 × 2 cm,
složená: 7,3 × 3,8 × 2 cm
Kartonové množství v ks: 100

TIBESTI
115 Kč

ALAT
F5200100MA2
Sada nářadí na kolo v nylonovém
pouzdře. Obsahuje multifunkční
nářadí, montpáky a lepící sadu
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry: 8,2 × 4,4 × 10,9 cm
Kartonové množství v ks: 25
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ALAT
243 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

4 ALL
595 Kč

F1500100SA3
Všestranné sluneční brýle značky Schwarzwolf
s vyměnitelnými zorníky. Sada obsahuje 5 párů zorníků
v barvách – kouřová, čirá, REVO modrá, REVO žlutá,
REVO červená, které Vám zajistí snadné přizpůsobení
aktuálním slunečním podmínkám. Revo zorníky jsou
komplex 6–18 vrstev zrcadlových filtrů nanesených
na polykarbonátu, které způsobují celospektrální odraz
škodlivého slunečního záření. Brýle s těmito zorníky jsou
vhodné při velmi intenzivním slunečním záření a výborné
při přechodech z ostrého slunce do stínu. Červená barva
je vhodná pro lyžaře, redukuje ostrou záři odrážející se od
sněhu, modrá pro vodní sporty, chrání proti odrazům
z vody, žlutá zase pro řidiče, zlepšuje optický kontrast.
Brýle jsou v černém sáčku z mikrovlákna a celá sada pak
v pevném praktickém pouzdře. UV 400. Testováno dle
evropských norem. Materiál obrouček plast.
Materiál čoček polykarbonát.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, sítotisk 1 barva S3
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm
Rozměry: pouzdro 12 × 7 × 18,5 cm,
brýle 15 × 6 × 4 cm
Kartonové množství v ks: 48

DAPER
Přívěsek s hadříkem na čištění brýlí, plast.
F6000100PK2 – černá
F6000101PK2 – modrá
F6000103PK2 – oranžová
F6000104PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3 – 1 barva, sítotisk na hadřík
Maximální velikost tisku: 25 × 15 mm
Rozměry: 7,2 × 5,7 × 2 cm,
hadřík cca 11,5 × 12 cm
Kartonové množství v ks: 500

DAPER
31,50 Kč

KENSAR
KENSAR
49,50 Kč

Pohotovostní světlo na kolo
s 2 LED diodami a silikonovým
páskem pro snadné uchycení.
F5200600PK2 – bílá
F5200601PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 15 × 8 mm
Rozměry: 10,5 × 4 × 1,5 cm
Kartonové množství v ks: 500
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

TADOUL
Plastové sluneční brýle s UV400
ochranou.
F1500400PK2 – černá
F1500401PK2 – bílá
F1500402PK2 – modrá
F1500403PK2 – žlutá
F1500404PK2 – červená
F1500405PK2 – stříbrná
F1500406PK2 – oranžová
F1500407PK2 – růžová
F1500408PK2 – světle zelená
F1500409PK2 – fialová
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 6 mm
Rozměry: 14,1 × 13,8 × 4,6 cm
Kartonové množství v ks: 250

ARUBA
Sluneční brýle s bambusovými
nožičkami, plastovými obroučkami
a barevnými zrcadlovými skly
F1501400PD2 – modrá
F1501401PD2 – žlutá
F1501402PD2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm
Rozměry: 14 × 4,5 × 14 cm
Kartonové množství v ks: 300

KRALO
Plastové sluneční brýle s UV400
ochranou a olejovými skly
a barevnými nožičkami.
F1501100PK2 – žlutá
F1501101PK2 – oranžová
F1501102PK2 – červená
F1501103PK2 – zelená
F1501104PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm
Rozměry: 15,2 × 14,5 × 4,7 cm
Kartonové množství v ks: 500

66

VOLNÝ ČAS
SLUNEČNÍ BRÝLE

TADOUL
21,50 Kč

ARUBA
125 Kč

KRALO
41,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

Hadřík na brýle z mikrovlákna
185g/m2 s ozubenými okraji. V ceně je
CMYK potisk na jednu stranu. Baleno
individuálně v sáčku se samolepící
klopou. Rozměr je 18 × 17 cm.
Možnost oboustranného potisku, cena
na vyžádání.
Dodání 1–2 týdny.
Počet
50 ks
100 ks
300 ks
500 ks

Cena
29,50 Kč
27,00 Kč
26,50 Kč
26,00 Kč

SLUNEČNÍ BRÝLE
NA MÍRU
Sluneční brýle na míru dle Vašich požadavků. Brýle mají plastové
klasické černé čočky s UV4000. Nebo si je můžete změnit na
moderní barevné zrcadlové čočky za příplatek 6,5 Kč/ks.
Poté si vyberte z možností potisku:
- Nožičky brýlí ve Vámi určené pantone s předním rámem
v barvě vybrané ze stávajících barev – možnost tisku loga
na nožičky až třemi barvami.
- Celoplošně plnobarevně potištěné nožičky brýlí
s Vaším vlastním designem a přední rám v barvě
vybrané ze stávajících barev
- Celoplošně plnobarevně potištené nožičky
i přední rám Vaším designem.
Termín dodání záleží od vybrané techniky a počtu kusů.
Termíny se pohybují od 3–6 týdnů.
500 ks

1000 ks

2500 ks

78,00 Kč

69,00 Kč 59,00 Kč

128,00 Kč 93,00 Kč

73,00 Kč 60,00 Kč

celopotištěný přední rám +
nožičky standartní barva

102,00 Kč 79,00 Kč

65,00 Kč 54,00 Kč

celopotištěné

148,00 Kč 105,00 Kč 81,00 Kč 67,00 Kč

obroučky v pantone + síto 1/0 93,00 Kč
celopotištěné nožičky +
přední rám standartní barva

standardní
barvy rámů

barva
čoček

BÍLÁ

ČERNÁ

YELOW 108 C

ORANGE
164 C

GREEN
361 C

GREEN
361 C

PINK 214 C

RED 186 C

PURPLE 268 C

BLUE 299 C

ROYAL 287 C

NAVY 282 C

Na vyžádání je možné dodat brýle v celoplošně
plnobarevně potištěném microfiber stahovacím
pytlíku. Rozměr pyrlíku je 9 × 17 cm.

SMOKED
RED
MIRRORED

GOLD
MIRRORED

BLUE
MIRRORED

GREEN
MIRRORED

SILVER
MIRRORED

PURPLE
MIRRORED

5000 ks

pytlík

500 ks

1000 ks

2500 ks

5000 ks

33,00 Kč

26,00 Kč

21,00 Kč

18,00 Kč
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SENOVIL

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

REST
F4500300SA3
Cestovní samonafukovací sedák
Schwarzwolf v nylonovém pouzdře
se stahovací šňůrkou. Váha 145 g.
Materiál červená vrchní strana
210T polyester, černá spodní strana
75D polyester.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm
Rozměry: sedák 40 × 30 × 2 cm
Kartonové množství v ks: 20

REST
295 Kč

KINABALU
F4800100AJ3
Pohodlný a lehký spací pytel
Schwarzwolf. Je vyroben ze 190T
polyesteru, naplněn 210T mikrovláknem
250 g/m2. Má tvar mumie, prošívání
zabraňující pohybu vnitřní výplně
a stahovací kapuci. Komfortní teplota
11° C, extrémní teplota -7° C.
Dodáváno v kompresním obalu.
Hmotnost 1,32 kg. Materiál
190T polyester, 210T mikrovlákno.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm
Rozměry: délka 220 cm, šířka v nejširší
části 80 cm, šířka v nejužší části 55 cm
Kartonové množství v ks: 10
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KINABALU
845 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

F4510300AJ3
Vak Schwarzwolf KASAI může být
příjemným doplňkem karimatky SAJAMA.
Umožní její rychlé nafouknutí bez námahy.
Tento vak bude také nenahraditelný
společník při kempování. Můžete ho využít
jako nepromokavý pytel pro uchování
vašich věcí v suchu při nepříznivém počasí
nebo při vodáckých sportech. Dá se využít
i jako jednoduchý polštář pod hlavu. Stačí
vložit oblečení a uzavřít. Pokud jej naplníte
vodou a zavěsíte na strom, budete mít
provizorní sprchu. Baleno v dárkové
krabičce Schwarzwolf.
Hmotnost: 106 g
Materiál: 40D Nylon + TPU
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm
Rozměr: 36 × 61 cm
Kartonové množství v ks: 50

SAJAMA
795 Kč

SAJAMA
F4510200AJ3
Nafukovací karimatka značky
Schwarzwolf s integrovaným polštářem
zabalena v praktickému nylonovém
pouzdře se stahovací šňůrkou bude
jistě nepostradatelným pomocníkem při
stanování a kempování. Zabere minimum
místa v zavazadle díky malému rozměru
a nízké hmotnosti 620 g. Je vybavena
dvěma ventily pro snadné nafukování,
polštáře a podložky zvlášť. Napomáhá
tepelné izolaci a poskytuje komfortní
odpočinek. Materiál je voděodolný.
Nafouklá matrace má délku 190 cm,
takže umožní pohodlné ležení i vyšším
osobám. Pro ještě jednodušší nafukování
je vhodné doplnit nafukovacím vakem
Schwarzwolf KASAI.
Hmotnost: 620 g
Materiál: 40D Nylon + TPU
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku:
100 × 50 cm na obal
Rozměr balení: 11 × 27 cm
Rozměr karimatky: 190 × 65 × 6,5 cm
Kartonové množství v ks: 20
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KASAI

KASAI
175 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

LOBOS
F5300200AJ3
Značkový outdoorový ručník
Schwarzwolf z mikrovlákna, lehký,
rychleschnoucí, vysoká absorpce
potu. Baleno v nylonovém pouzdře
se stahovací šňůrkou.
Materiál: 80% polyester, 20% polyamid.
Doporučená technologie tisku:
výšivka, sítotisk na obal S3
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: ručník 42 × 83 cm,
pouzdro 11 × 16 cm
Kartonové množství v ks: 100

LOBOS
115 Kč

CITAS
F5300200SA3
Značkový outdoorový ručník
Schwarzwolf ideální pro sport
a cestování. Má vysokou absorpční
schopnost a nízkou váhu. Je také
antibakteriální a rychleschnoucí. Baleno
v polyesterovém pouzdře. Hmotnost
300 g/m2. Materiál 80% polyester,
20% polyamid.
Doporučená technologie tisku:
výšivka, sítotisk na obal S3
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm
Rozměry: ručník 60 × 120 cm
Kartonové množství v ks: 40
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CITAS
149 Kč

LANAO
Značkový outdoorový chladící ručník
Schwarzwolf, který je ideální pro Vaše
sportovní aktivity. Je rychleschnoucí
a poskytuje příjemné ochlazení, které
oceníte při vysokých teplotách, v případě
poranění nebo spálení od slunce. Použití:
namočit ručník do vody, vyždímat
a 3–5× napnout. Poté začne chladit
bez pocitu mokra. Baleno v pytlíku
z polyesteru se síťovinou.
Materiál: 55% polyester, 45% polyamid
F5300400AJ3 – šedá
F5300401AJ3 – modrá
F5300402AJ3 – zelená
F5300403AJ3 – bílá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3, bílý sublimace
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm
Rozměry: 100 × 30 cm
Kartonové množství v ks: 200

LANAO
85 Kč

MALAREN

MALAREN
225 Kč

F5300500AJ3
Outdoorový ručník Schwarzwolf v šedé
barvě s oranžovým lemováním, který
je ideální pro sport i cestování. Je
rychleschnoucí, lehký a skladný, takže
se vejde do každého zavazadla. Díky své
hebkosti a hladkému povrchu je velmi
příjemný k pokožce. Ručník obsahuje velmi
praktické odepínací poutko na zavěšení
s logem Schwarzwolf. Díky jeho rozměru jej
můžete použít také jako podložku na ležení.
Písek nebo trávu z něj snadno vytřepete.
Baleno v pytlíku z polyesteru se síťovinou.
Materiál 100% polyester.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: 65 × 140 cm
Kartonové množství v ks: 60
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

MORELLO

MORELLO
399 Kč

Nylonová chladicí taška
s nastavitelným popruhem a dvěma
uchy, 420 D polyester, PVC.
F4300200PK2 – bílá
F4300201PK2 – žlutá
F4300202PK2 – červená
F4300203PK2 – modrá
F4300204PK2 – světle modrá
F4300205PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2 – 1 barva
Maximální velikost tisku: 90 × 40 mm
Rozměry: 36,5 × 28 × 20,5 cm
Poznámka: Dodáváme bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 20

LUSAMBO
Polyesterová 600D chladicí
taška s poutkem na uchopení
a nastavitelným ramenním popruhem.
Taška má hlavní oddíl a přední kapsu
na suchý zip.
F4302000PK2 – bílá
F4302001PK2 – žlutá
F4302002PK2 – červená
F4302003PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 60 × 40 mm
Rozměry: 22 × 30,5 × 15 cm
Poznámka: Dodáváme bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 12
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LUSAMBO
326 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

Chladící taška s popruhem přes rameno.
Má dvě přihrádky a nastavitelný popruh.
Je vyrobena z 600D polyesteru.
F4302100PD2 – černá
F4301801PD2 – červená
F4301803PD2 – oranžová
F4301804PD2 – královská modrá
F4301805PD2 – světle zelená
F4301800PD2 – modrá
F4301802PD2 – bílá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměry: 30 × 20 × 25 cm
Kartonové množství v ks: 25

FLORENT
199 Kč

SKIVE
Chladící taška s popruhem přes
rameno vyrobená z recyklovaných PET
lahví. Má dvě přihrádky, přední kapsu
a nastavitelný ramenní popruh. Materiál
600D RPET, izolační materiál 0,15 mm
PEVA + 3 mm pěna.
F4302900PD2 – černá
F4302901PD2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměry: 30 × 20 × 25 cm
Kartonové množství v ks: 25

SKIVE
192 Kč
DRAGOR
565 Kč

DRAGOR
Chladící batoh o objemu 10l. Batoh má
prostorný hlavní oddíl a pohotovstní
přední kapsu. Materiál polyester.
F4302200RX2 – černá
F4302201RX2 – šedá
F4302202RX2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm
Rozměry: 22 × 15 × 38 cm
Kartonové množství v ks: 10
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FLORENT

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

LATEMAR
F4800300AJ3
Multifunkční příborová lžička značky
Schwarzwolf. Po rozložení v sobě lžička
zahrnuje zároveň nůž a její konec se zoubky
lze využít jako vidličku.
Dohromady ji lze použít jako příbor, který se
stane nedílnou součástí pro Vaše kempování.
Dodáváno v sáčku a baleno v dárkové krabičce
Schwarzwolf. Materiál ocel S/S 2CR14.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 25 × 7 mm
Rozměry: ve složeném stavu 15 cm,
v rozloženém stavu 21 cm,
lžička a vidlička 6,5 cm, nůž 6 cm
Kartonové množství v ks: 100

LATEMAR
195 Kč

LIPNO
F4200300AJ3
Praktická sada dvou teleskopických
vidliček na opékání značky Schwazwolf,
baleno ve stahovacím pytlíku. Materiál
nerezová ocel, rukojeť PVC.
Doporučená technologie tisku:
laser L1, na obal sítotisk S2
Maximální velikost tisku:
25 × 5 mm / 100 × 40 mm
Rozměry: ve složeném stavu 24,5 cm,
v rozloženém stavu 86 cm
Kartonové množství v ks: 25

SANFORD
H6800200AJ3
Praktický a ekologický dobíjecí zapalovač
značky Schwarzwolf, který bude Vaším
společníkem během výletů do přírody.
Nevytváří plamen, ale elektrický výboj. Nabíjí
se přes mikro USB port připojením k PC nebo
k jinému kompatibilnímu zdroji s výstupním
napětím DV 5V±0,5V a výstupním proudem
pod 3000 mA. Kapacita lithium baterie je
220 mAh. Doba nabíjení zapalovače je 1 až
2 hodiny a na jedno nabití vydrží průměrně
jeden týden nebo 100–200 použití. Dobíjecí
kabel je součástí balení. Baleno v dárkové
krabičce Schwarzwolf. Materiál slitina zinku.
Doporučená technologie tisku:
laser CO2, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 9 × 30 mm
Rozměry: 4,7 × 6,7 × 1,6 cm
Kartonové množství v ks: 10
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SANFORD
375 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

KRATO
775 Kč

F4202300RB2
Kovový skládací přenosný gril ve tvaru
tašky. Rošt je nerezový. Baleno v krabici.
Doporučená technologie tisku:
komplimentka
Rozměry: 45 × 3 × 45 cm
Kartonové množství v ks: 6

ZADAR
F4200600PK2
Grilovací zástěra včetně grilovacího
náčiní. Obsahuje vidličku, obracečku,
kleště, chňapku, solničku a pepřenku.
Zástěra je sbalitelná.
Materiál nylon 600D.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 80 × 50 mm
Rozměry: 60 × 43 × 4,5 cm
Kartonové množství v ks: 12

ZADAR
385 Kč

EMBER
655 Kč

EMBER
Cestovní gril ve tvaru kyblíku.
Obsahuje nerezový rošt se
skládací ručkou, jeden menší rošt,
vyjímatelnou nádobu na uhlí a nožky.
Uhlíková ocel.
F4201700RB2 – černá
F4201701RB2 – oranžová
F4201702RB2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
komplimentka
Rozměry: Ø 26 × 18 cm
Kartonové množství v ks: 6
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KRATO

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ALVERNIA
F5600500AJ3
Skládací pikniková deka značky
Schwarzwolf. Tuto outdoorovou deku
můžete využít během Vašich výletů
do přírody nebo si na ní jednoduše
prostřít piknikové jídlo. Deka má praktické
popruhy, díky kterým ji lze jednoduše
složit a přenášet. Materiál 230D vodotěsné
mikrovlákno, 210D vodotěsný polyester,
výplň – 150g/m duté vlákno polyesteru.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 80 × 50 mm
Rozměry: 170 × 140 cm
Kartonové množství v ks: 25

ALVERNIA
425 Kč

BRISA
F5603600AJ3
Cestovní lehká deka Schwarzwolf se
výborně hodí pro vaše cesty letadlem,
autem, autobusem i vlakem. Je vyrobena
z mikrovlákna, snadno odvádí pot
a dodává vašemu tělu teplotní komfort
a pohodlí. Je sbalena do malého
praktického nylonového pytlíku.
Hmotnost: 281 g
Materiál: 120 g/m2 polyester mikrovlákno
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3, výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměr balení: 15 × 28 cm
Rozměr deky: 170 × 140 cm
Kartonové množství v ks: 24

MENTIRA
F4601500RB2
Fleecová pikniková deka. Spodní
vrstva je opatřena zátěrem proti vlhku.
Je sbalitelná a opatřena uchem
pro snadné přenášení.
Materiál polyester/polyethylen.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 80 × 60 mm
Rozměry: 150 × 125 cm
Kartonové množství v ks: 20
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BRISA
325 Kč

MENTIRA
299 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

AGBARA
175 Kč

CARIBIC
F4600100PJ2
Nylonová pikniková taška pro 4 osoby.
Obsahuje piknikovou deku o rozměru 135
× 113 cm, 4 talíře, sklenice, kovové příbory
a ubrousky. Dále také jeden číšnický nůž.
Hlavní prostor je chladící.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm
Rozměry: 45 × 25 × 24 cm
Kartonové množství v ks: 4

AGBARA
Cestovní deka z měkkého fleecu. Je
sbalená v praktickém pytlíku s poutkem.
F4601400RB2 – černá
F4601401RB2 – šedá
F4601402RB2 – hnědá
F4601403RB2 – modrá
F4601404RB2 – červená
F4601405RB2 – zelená
F4601406RB2 – oranžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 80 × 80 mm
Rozměry: deka: 100 × 115 cm,
pytlík: 33 × 26 cm
Kartonové množství v ks: 30

BÁRA
BÁRA
155 Kč

Fleecová deka s nylonovým popruhem
vhodným pro tisk, 100% polyester
(170–180 gr/m2).
F5600300PK2 – zelená
F5600301PK2 – modrá
F5600302PK2 – oranžová
F5600303PK2 – červená
F5600304PK2 – světle modrá
F5600305PK2 – šedá
F5600306PK2 – růžová
Doporučená technologie tisku:
výšivka, sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 80 × 40 mm
Rozměry: v rozloženém stavu 162 × 125 cm,
ve složeném stavu 30 × 14 × 12 cm
Kartonové množství v ks: 20

VOLNÝ ČAS

DEKY
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CARIBIC
1790 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

CELOPOTIŠTĚNÉ
POLŠTÁŘE

CELOPOTIŠTĚNÉ
POLŠTÁŘE
od 263 Kč

Nabízíme celoplošně potištěné polštáře, na kterých
se skvěle bude vyjímat barevný design. Polštář může
být kulatý o průměru 40 cm nebo čtvercový
40 × 40 cm. Polštáře jsou ušité z měkkého a hebkého
microfibru (12% polyamid a 88% polyester,
205 g/m2) a jsou vyplněny měkkou polyesterovou
vatou. Polštáře jsou dodávány baleny po jednom
kuse v sáčku. Uvedené ceny jsou za oboustranný
potisk. Dodání 2–3 týdny.
Počet

Cena

50–100 ks

279,00 Kč

100–300 ks

273,00 Kč

300–500 ks

269,00 Kč

500–1 000 ks

263,00 Kč

VASKO
Cestovní polštář s celoplošným
oboustranným potiskem. Výplň může
být měkká polyesterová vata nebo
polyesterové kuličky.
Termín dodání 2–3 týdny.
Počet

Cena

100 ks

327,00 Kč

200 ks

317,00 Kč

500 ks

303,00 Kč

1 000 ks

284,00 Kč
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VASKO
od 284 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

TIŠTĚNÉ DEKY
JEDNOVRSTVÉ DEKY
Celoplošně tištěné fleecové deky o rozměru
120 × 150 cm, 180 gsm. Deky jsou z jedné
strany bílé a z druhé strany je celoplošný
digitální tisk. Deky jsou dodávány v
nylonovém přebalu s uchem. Nebo je
možné jej vyměnit za celoplošně tištěný
papírový přebal bez příplatku. Za příplatek
je možné přidat výšivku, vytkávaný label
nebo potištění nylonového přebalu. Termín
dodání je 4–5 týdnů.
Počet

Cena

250 ks

544,00 Kč

500 ks

481,00 Kč

1000 ks

429,00 Kč

DVOUVRSTVÉ DEKY

DVOUVRSTVÉ
DEKY
od 907 Kč

Celoplošně plnobarevné tištěné flísové deky je
možné mít v rozměru 145 × 125 cm, 145 × 160 cm,
145 × 180 cm, 145 × 200 cm. Deky je možné
potisknout z jedné nebo z obou stran. Pro
detailní kalkulace kontaktujte náš obchodní
tým. Deky jsou vyrobeny ze 100% polyesteru
360 g/m2 a jsou dodávány baleny po jednom
v plastovém sáčku. Dodání 2–3 týdny dle
objednaného množství.
Počet

1 strana

2 strany

50 ks

962,00 Kč

1 324,00 Kč

100 ks

939,00 Kč

1 292,00 Kč

300 ks

928,00 Kč

1 278,00 Kč

500 ks

907,00 Kč

1 249,00 Kč

VOLNÝ ČAS

DEKY
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JEDNOVRSTVÉ
DEKY
od 429 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

MAGO
F5600102AJ3
Každodenní chvíle pohody a odpočinku
si jistě více užijete s výjimečně měkkou
a hřejivou dekou Vanilla Season Mago.
Pocit luxusu umocňuje imitace ovčí vlny,
která je na spodní straně přikrývky.
Deka je vyrobena z mikrovlákna. Baleno
se stuhou ve vinylovém obalu se zipem.
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: deka 130 × 180 cm,
balení 38 × 31 × 14,5 cm
Kartonové množství v ks: 5

MAGO
590 Kč

MANGAIA
Za chladných zimních večerů jistě
oceníte hebkou značkovou deku
s jemnými proužky, která je velmi
příjemná na dotek. Vyrobená z materiálu
colar fleece, převázaná stuhou. Baleno
v dárkové krabici Vanilla Season nebo ji
lze zakoupit i bez krabice.
F5600300AJ3 – béžová (v krabici)
F5600301AJ3 – šedá (v krabici)
F5600302AJ3 – vínová (v krabici)
F5600400AJ3 – béžová (bez krabice)
F5600401AJ3 – šedá (bez krabice)
F5600402AJ3 – vínová (bez krabice)
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: 130 × 180 cm,
krabice 32,5 × 12 × 35,5 cm
Kartonové množství v ks: 20
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MANGAIA
v krabici 410 Kč
bez krabice 345 Kč

KALEBA
Kvalitní, velice pohodlný župan
s kapucí, s luxusním lemováním.
Vyroben ze 100% bavlny s vysokou
absorpcí. Gramáž 420 g/m2.
Doporučená technologie tisku: výšivka
Kartonové množství v ks: 8

KALEBA
819 Kč

SPRING
399 Kč

SPRING
Exkluzivní designový froté ručník značky
The One, který je vyrobený ze 100% česané
bavlny, 600 g/m2. Po celém svém povrchu
je zdoben vetkáváním, podtrhujícím jeho
kvalitu. Má vysoce absorpční schopnost a je
velmi příjemný k pokožce těla. Je dodáván
pouze jako set na plastovém dvoj-věšáku.
F1003501NE2 – lososová
F1003503NE2 – šedá
Doporučená technologie tisku: výšivka
Rozměry: ručník: 30 × 50 cm,
osuška: 60 × 110 cm
Kartonové množství v ks: 25

VOLNÝ ČAS
ŽUPANY, RUČNÍKY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ONE CLASIC
Kvalitní ručníky a osušky ze 100% česané
bavlny, vysoce absorpční a měkké.
Textilní ouško na pověšení v barvě
ručníku nebo osušky. Široká škála
barev. Jsou vyrobeny ze zdravotně
nezávadných materiálů a mají certifikát
Oeko-Tex. Dostupné v 27 barvách.
Materiál 100% bavlna. Gramáž 450 g/m2.
Do kolekce Classic jsou také zařazeny
rozměry 60 × 110 cm, 30 × 50 cm,
100 × 180 cm a žínky. Další barvy
a rozměry můžete najít na webových
stránkách.
Doporučená technologie tisku: výšivka
Rozměry:
ručník 50 × 100 cm, osuška: 70 × 140 cm
Kartonové množství v ks:
ručník – 50, osuška – 25

ONE DELUX
Kvalitní ručníky a osušky
ze 100% česané bavlny, vysoce
absorpční a měkké. Textilní ouško
na pověšení v barvě ručníků nebo
osušky. Široká škála barev. Jsou
vyrobeny ze zdravotně nezávadných
materiálů a mají certifikát Oeko-Tex.
Gramáž 550 g/m2. Do kolekce Delux
jsou také zařazeny rozměry 60 × 110 cm,
100 × 180 cm. Další barvy a rozměry
můžete najít na webových stránkách.
Doporučená technologie tisku: výšivka
Rozměry: ručník 50 × 100 cm,
osuška 70 × 140 cm
Kartonové množství v ks:
ručník – 50, osuška – 25
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ONE CLASIC
ručník bílý
110 Kč
ručník barevný 119 Kč
osuška bílá
230 Kč
osuška barevná 242 Kč

ONE DELUX
ručník bílý
134 Kč
ručník barevný 145 Kč
osuška bílá
271 Kč
osuška barevná 288 Kč

VETKÁVANÉ OSUŠKY
od 431 Kč

VETKÁVANÉ
A RELIÉFNÍ RUČNÍKY
Vetkávané či reliéfní ručníky a osušky jsou praktickým, designovým
dárkem, který ponese Vaše logo po dlouhá léta a bude jistě
potěšením pro každého. Ručníky o rozměru 50 × 100 cm se dají
objednat v minimálním množství 500 kusů. Ručníky i osušky jsou
nabízeny také v různých gramážích. Pro širší nabídku a podrobné
kalkulace kontaktujte náš obchodní tým.
Příplatek za dvoubarevný vetkávaný štítek – 4,50 Kč.
Vetkávané osušky 70 × 140 cm
Počet

RELIÉFNÍ OSUŠKY
od 342 Kč

Cena

250 ks

511,00 Kč

500 ks

469,00 Kč

1000 ks

431,00 Kč

Reliéfní osušky 70 × 140 cm
Počet

Cena

250 ks

465,00 Kč

500 ks

388,00 Kč

1000 ks

342,00 Kč

TIŠTĚNÉ RUČNÍKY
TIŠTĚNÉ
RUČNÍKY
od 140 Kč

Levnější, ale stejně efektivní variantou jsou celoplošně
tištěné ručníky. Možnosti rozměrů tištěných ručníku jsou
30 × 50 cm, 50 × 100 cm, 70 × 140 cm, 80 × 150 cm,
100 × 200 cm a nebo kulaté ručníky v průměru 150 cm, či
ve vlastním tvaru. Pro detailní kalkulace prosím kontaktujte
náš obchodní tým. Ručníky jsou vyrobeny z bavlny 60%
a polyesteru 40%, 360 g/m2. Termín dodání je 2–3 týdny.
Uvedené ceny jsou za rozměr 50 × 100 cm.
Počet

Cena

50 ks

251,00 Kč

100 ks

242,00 Kč

300 ks

237,00 Kč

500 ks

234,00 Kč

VOLNÝ ČAS
RUČNÍKY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ILONA

ILONA
11 Kč

Balzám na rty, plast.
F0600200PK2 – černá
F0600201PK2 – bílá
F0600202PK2 – modrá
F0600203PK2 – žlutá
F0600204PK2 – oranžová
F0600205PK2 – červená
F0600206PK2 – zelená
F0600207PK2 – světle modrá
F0600208PK2 – fialová
F0600209PK2 – růžová
F0600210PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm
Rozměry: Ø 1,9 × 6,3 cm
Kartonové množství v ks: 480

AVATAR

AVATAR
149 Kč

F0603300PD2
Šumivé koule do koupele, 5 ks, balené
v bavlněném pytlíku. Koule má průměr
4 cm a vůni oceánu.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 80 × 100 mm
Rozměry: 10 × 17 cm
Kartonové množství v ks: 50

ZOE
Balzám na rty v ekologickém obalu
ze směsy pšeničné slámy a plastu.
F0803700PB2 – černá
F0803701PB2 – mátová
F0803702PB2 – béžová
F0803703PB2 – růžová
F0803704PB2 – šedá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 15 × 15 mm
Rozměry: Ø 3,8 × 3,8 cm
Kartonové množství v ks: 400
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ZOE
31,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

Cestovní kosmetická taška s poutkem.
Materiál Oxford polyester a polyuretan.
F0701400MA2 – černá
F0701401MA2 – modrá
F0701402MA2 – červená
F0701403MA2 – bílá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm
Rozměry: 27,5 × 6,5 × 13,5 cm
Kartonové množství v ks: 50

CHLOE
CHLOE
59,50 Kč

AVIONO
59,50 Kč

Cestovní krém na opalování v praktické
plastové tubě s karabinou. Díky
karabině jej budete mít vždy po ruce.
Objem 60 ml, UV 30.
F0601000PK2 – žlutá
F0601001PK2 – červená
F0601002PK2 – zelená
F0601003PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 15 mm
Rozměry: 4,7 × 2,2 × 12,7 cm
Kartonové množství v ks: 200

AVIONO
F0901500PK2
Cestovní sada lahviček na kosmetiku
v toaletní tašce. Taška i lahvičky jsou
průhledné a mají objem schválený na
palubu letadla. Sada obsahuje dvě
100 ml lahvičky, dvě 50 ml lahvičky, dvě
10 ml dózy a malou stěrku.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm
Rozměry: 20,5 × 18 × 4 cm
Kartonové množství v ks: 100

VOLNÝ ČAS
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OLIVIA
59,50 Kč

OLIVIA

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

TINKA
Cestovní manikúra v koženém
pouzdře s drukem. Obsahuje kvalitní
nástroje – pilník značky Solingen,
nůžky a pinzetu značky Profesional.
F0501400KL1 – béžová
F0501401KL1 – černá
F0501402KL1 – modrá
F0501403KL1 – červená
F0501404KL1 – žlutá
F0501405KL1 – zelená
F0501406KL1 – fialová
F0501407KL1 – oranžová
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, ražba
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm
Rozměry: 10,5 × 3,3 × 1,5 cm

SELMAK

TINKA
399 Kč

SELMAK
64 Kč

F0500100KL1
Skleněný pilník vysoké kvality
v plastovém černém pouzdře.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 10 mm
Rozměry: 12,5 × 1,5 × 0,5 cm
Kartonové množství v ks: 500

BRUNO
F0500400RX2
Manikúra v praktickém PU pouzdře
na zip. Obsahuje nůžky, kleště,
pilník, pinzetu a čistič na nehty.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm
Rozměry: 4 × 8 × 12 cm
Kartonové množství v ks: 100
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BRUNO
159 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

TORAN
599 Kč

KENVARA
699 Kč

LANTAS
399 Kč

F0500400KL1
Kvalitní kožená manikúra v oválném
pouzdře na zip, obsahuje pilník, 2 nůžky,
kleště, pinzetu a manikúrní špičku.
Pilník značky Solingen, ostatní nástroje
značka Profesional.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, ražba
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm
Rozměry: 10,5 × 6 × 2 cm

KENVARA
F0501200KL1
Kvalitní kožená manikúra v pouzdře
na zip s ozdobnou lištou. Obsahuje
pilník Solingen, 2 nůžky, kleště, pinzetu
a manikúrní špičku značky Profesional.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální rozměry tisku: 35 × 25 mm
Rozměry: 11 × 7,5 × 2 cm

LANTAS
F0500200KL1
Malá kožená manikúra v černém
designu, 4 nástroje, pilník značky
Solingen, ostatní nástroje značky
Profesional. Pinzeta zdobená kamínkem.
Nadruženo ve 4 barvách kamínků, bez
možnosti výběru. Zapínání na druk.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, ražba
Maximální velikost tisku: 20 × 35 mm
Rozměry: 5,5 × 10 × 1,5 cm

VOLNÝ ČAS
MANIKÚRY
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TORAN

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

LIMPIO
F0801900RB2
Automatický dávkovač mýdla
s pohybovým čidlem. Objem 350 ml.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 50 × 10 mm
Rozměry: 12,5 × 8 × 19,5 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek
Poznámka: Baterie (4 × AAA) nejsou
součástí
Kartonové množství v ks: 20

LIMPIO
299 Kč

TOBÍK
F0801200PK2
Dezinfekční mycí gel na ruce
v cestovním balení 15 ml. Obsahuje
zvlhčovač a vitamin E.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku:
10 × 10 na víčko
Rozměry: 6,3 × 3 × 1,8 cm
Kartonové množství v ks: 500

TOBÍK
12,50 Kč

HALDIR
Vlhčené ubrousky, 10 ks,
v uzavíratelném barevném obalu.
F0800401PK2 – bílá
F0800402PK2 – červená
F0800403PK2 – modrá
F0800404PK2 – zelená
F0800405PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3 pouze 1 barva
Maximální velikost tisku: 25 × 40 mm
Rozměry: 15,5 × 7 × 1,6 cm
Kartonové množství v ks: 200
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HYGIENICKÉ POTŘEBY

HALDIR
21,50 Kč

PAPÍROVÉ
KAPESNÍČKY
NA MÍRU
od 22,00 Kč

VLHČENÉ
UBROUSKY
NA MÍRU
od 5,60 Kč

PAPÍROVÉ
KAPESNÍČKY
NA MÍRU
Dvouvrstvé papírové kapesníky v krabičce
s vlastní plnobarevnou celoplošnou grafikou.
Krabička má rozměr 10 × 10 × 10 cm obsahuje
50 kapesníčků. Termín dodání je 4–5 týdnů
dle objednaného množství.
Počet

Cena

50 ks

220,00 Kč

100 ks

181,00 Kč

200 ks

139,00 Kč

300 ks

102,00 Kč

500 ks

88,00 Kč

1 000 ks

65,00 Kč

1 500 ks

56,00 Kč

2 000 ks

49,00 Kč

3 000 ks

43,00 Kč

4 000 ks

36,00 Kč

5 000 ks

30,00 Kč

7 500 ks

26,00 Kč

10 000 ks

25,00 Kč

15 000 ks

24,00 Kč

20 000 ks

22,00 Kč

VLHČENÉ
UBROUSKY
NA MÍRU
Desinfekční vlhčené ubrousky balené po jednom
kuse v sáčku s vlastní grafikou. Rozměr sáčku je
60 × 80 mm. Ubrousky obsahují 80% alkoholu.
počet

2 500 ks 5 000 ks 10 000 ks 20 000 ks

cena

12,90 Kč

8,10 Kč

6,40 Kč

VOLNÝ ČAS

HYGIENICKÉ POTŘEBY

5,60 Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PLASTER
5 ks náplasti v plastové krabičce.
F0800600PK2 – bílá
F0800601PK2 – žlutá
F0800602PK2 – oranžová
F0800603PK2 – červená
F0800604PK2 – modrá
F0800605PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 80 × 35 mm
Rozměry: 4 × 10 × 1 cm
Kartonové množství v ks: 600

PLASTER
9,40 Kč

EVORA
F0802200PK2
Sada první pomoci v plastovém
průhledném obalu. Sada obsahuje:
1× obvaz, 1× houbu z netkané textilie,
5× sterilní bandáž, 1× bandáž PBT,
4× desinfekční polštářky, 2× vlhký
ubrousek, 1× antiseptický ubrousek,
1× lepicí pásku a nůžky.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 40 × 40 mm
Rozměry: 16,5 × 8 × 4 cm
Kartonové množství v ks: 100

FRANCESKA
Praktická cestovní lékárnička v taštičce
se zipem. Obsahuje pinzetu, lepící pásku,
obvaz, 2 lepící sterilní bandáže, alkoholem
napuštěný polštářek, pomůcku pro
ošetření bodnutí hmyzem, antiseptickou
utěrku, nůžky a nepřilnavou podušku.
F0800900PK2 – červená
F0800901PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm
Rozměry: 13,7 × 10 × 2 cm
Kartonové množství v ks: 200
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EVORA
99 Kč

FRANCESKA
48 Kč

nářadí
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BURUNDI
F6000300AJ3
Multifunkční nářadí značky Schwarzwolf
s 10 funkcemi. Obsahuje karabinu,
otvírák na láhve, multifunkční otvírák,
zdrhovací kleště, šroubovák, křížový
šroubovák a klíč na matice (4 velikosti).
Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál nerezová ocel 420.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 15 × 5 mm
Rozměry: 7,5 × 3,5 × 0,7 cm
Kartonové množství v ks: 200

ANTISANA
F6000200AJ3
Multifunkční přívěsek na klíče značky
Schwarzwolf, který lze využít jako
10 druhů nářadí hlavně ve chvílích,
kdy nemáte k dispozici svůj kutilský
kufřík. Baleno v dárkové krabičce
Schwarzwolf. Funkce: centrklíč
(dvě velikosti), magnet, klíč (čtyři
velikosti), karabina, šroubovák, křížový
šroubovák. Materiál: ocel S/S 420.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 15 × 3 mm
Rozměry: 5,5 × 3,4 cm
Kartonové množství v ks: 200

BURUNDI
115 Kč

ANTISANA
58 Kč

ATACAMA
F6000100AJ3
Multifunkční přívěsek na klíče značky
Schwarzwolf, který lze využít jako
13 druhů nářadí hlavně ve chvílích,
kdy nemáte k dispozici svůj kutilský
kufřík nebo otvírák. Baleno v dárkové
krabičce Schwarzwolf. Funkce: držák
na bity, centrklíč (dvě velikosti),
magnet, pravítko, nástroj k vytažení
hřebíků, klíč (šest velikostí), otvírák.
Materiál: ocel S/S 420.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 6 mm
Rozměry: 7,4 × 2,4 cm
Kartonové množství v ks: 200
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ATACAMA
58 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

F1900100PK2
Multifunkční kapesní nůž,
7 nástrojů, kov.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 8 mm
Rozměry: 9,3 × 2,4 × 1,4 cm
Kartonové množství v ks: 160

HELER
52,50 Kč

PELAT
F2400200AJ3
Multifunkční nůž značky Schwarzwolf.
Obsahuje 9 nástrojů, které jistě
využijete během Vašich výletů
do přírody. Baleno v pouzdře
a dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: ocel S/S 2CR13.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 22 × 5 mm
Rozměry: v zavřeném stavu
10 × 1,5 × 2 cm
Kartonové množství v ks: 100

PELAT
155 Kč

HUNTER
129 Kč

HUNTER
F2400700SA3
Značkový kapesní nůž Schwarzwolf,
9 nástrojů, baleno v dárkové krabičce
Schwarzwolf.
Materiál nerezová ocel/dřevo.
Doporučená technologie tisku:
laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm
Rozměry:
v zavřeném stavu 9,3 × 2,5 × 1,7 cm
Kartonové množství v ks: 200

NÁŘADÍ

KAPESNÍ NOŽE
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HELER

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ARMADOR
BLACK NEW

ARMADOR
BLACK NEW
265 Kč

F2400500AJ3
Luxusní značkové kombinované nářadí
Schwarzwolf, 15 nástrojů, které obsahují
pojistku, v černém neoprenovém
pouzdře. Baleno v dárkové krabičce
Schwarzwolf. Materiál nerezová ocel,
hliníková rukojeť s protiskluzovým
povrchem.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm
Rozměry: v zavřeném stavu 10 × 4,5 cm
Kartonové množství v ks: 40

NOBLE
F2405700AJ3
Multifunkční nářadí značky Schwarzwolf.
Obsahuje 11 nástrojů – nůž, otvírák na pivo,
otvírák na plechovky, kleště, štípačky,
pilku, šroubovák, křížový šroubovák, pilník,
odizolovací nůž, vytahovač hřebíků. Nářadí
má karabinu a je baleno v neoprenovém
pouzdře. Baleno v krabičce Schwarzwolf.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm
Rozměry: v zavřeném stavu 10,5 × 4 × 2 cm
Kartonové množství v ks: 40
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NOBLE
355 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

Značkové kombinované nářadí
Schwarzwolf, 13 nástrojů, v černém
neoprenovém pouzdře. Baleno v dárkové
krabičce Schwarzwolf. Materiál nerezová
ocel, hliníková rukojeť s protiskluzovým
povrchem.
F2400300AJ3 – šedá
F2400301AJ3 – zelená
F2400302AJ3 – oranžová
F2400303AJ3 – červená
F2400304AJ3 – modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 5 mm
Rozměry: v zavřeném stavu 6,8 cm
Kartonové množství v ks: 100

PONY NEW
159 Kč

ARMADOR NEW
235 Kč

ARMADOR
NEW
Značkové kombinované nářadí
Schwarzwolf, 15 nástrojů, které obsahují
pojistku, v černém neoprenovém pouzdře.
Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál nerezová ocel, hliníková rukojeť
s protiskluzovým povrchem.
F2400400AJ3 – šedá
F2400401AJ3 – zelená
F2400402AJ3 – oranžová
F2400403AJ3 – červená
F2400404AJ3 – modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm
Rozměry: v zavřeném stavu 10 cm
Kartonové množství v ks: 40

NÁŘADÍ

SCHWARZWOLF

95

nářadí

PONY NEW

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

STYX
F1900900SA3
Značkový zavírací nůž Schwarzwolf
s pojistkou a klipem na opasek. Baleno
v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál kov, plast.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm
Rozměry: v zavřeném stavu
11,4 × 3,6 × 1,2 cm
Kartonové množství v ks: 120

STYX
115 Kč

YERGER
F1900300SA3
Značkový zavírací nůž Schwarzwolf
s pojistkou a klipem na opasek, baleno
v dárkové krabičce. Materiál kov.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm
Rozměry: v zavřeném stavu
11,2 × 3 × 1,8 cm
Kartonové množství v ks: 120

YERGER
245 Kč

JUNGLE
F1900600SA3
Značkový zavírací nůž Schwarzwolf
s pojistkou a dřevěnou rukojetí. Baleno
v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál kov/dřevo.
Doporučená technologie tisku: laser L1, L2
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm
Rozměry: v zavřeném stavu 10,3 × 3 × 1,7 cm
Kartonové množství v ks: 120
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JUNGLE
245 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

MATRIX
175 Kč

Značkový zavírací nůž Schwarzwolf
s pojistkou a klipem na opasek.
Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál hliník/nerezová ocel.
F1901000SA3 – červená
F1901001SA3 – oranžová
F1901002SA3 – modrá
F1901003SA3 – šedá
F1901004SA3 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 28 × 5 mm
Rozměry: v zavřeném stavu
11,5 × 3,1 × 1,6 cm
Kartonové množství v ks: 120

JAGUAR
Značkový zavírací nůž Schwarzwolf
s pojistkou a dřevěnou rukojetí. Baleno
v dárkové Schwarzwolf krabičce.
Materiál nerezová ocel/dřevo.
F1900100AJ3 – střední
F1900700SA3 – velký
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku:
střední – 30 × 5 mm,
velký – 30 × 10 mm
Rozměry:
střední – v zavřeném stavu 11 cm,
velký – v zavřeném stavu 12,5 cm
Kartonové množství v ks: 80

JAGUAR
střední 139 Kč
velký 175 Kč

RAY
RAY
219 Kč

F1900100SA3
Značkový zavírací nůž Schwarzwolf
s pojistkou a dřevěnou rukojetí. Baleno
v dárkové Schwarzwolf krabičce.
Materiál nerezová ocel/dřevo.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm
Rozměry:
v zavřeném stavu 13,3 × 3 × 1,4 cm
Kartonové množství v ks: 60
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MATRIX

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

GARMISCH
F1901200SA3
Značkový mazací nůž Schwarzwolf.
Vzhledem k tomu, že je skládací, je
ideální na cesty. Můžete si tak i během
Vaší cesty pohodlně namazat máslo,
paštiku či sýr. Baleno v dárkové
krabičce Schwarzwolf.
Materiál nerezová ocel,
rukojeť dřevo Pakka.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 6 mm
Rozměry: v otevřeném stavu 21,7 cm,
v zavřeném stavu 12,1 cm
Kartonové množství v ks: 100

GARMISCH
215 Kč

PILZ
F1900200SA3
Značkový houbařský
nůž Schwarzwolf, balený
v neoprénovém pouzdře a dárkové
Schwarzwolf krabičce. Materiál
dřevo/nerezová ocel.
Doporučená technologie tisku:
laser L1, L2
Maximální velikost tisku: 20 × 5 mm
Rozměry:
nůž v zavřeném stavu 11 cm
Kartonové množství v ks: 72
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PILZ
259 Kč

??? Kč
Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

Čelovka s 5 LED diodami, plast.
F2300100PK2 – černá
F2300101PK2 – zelená
F2300102PK2 – červená
F2300103PK2 – královská modrá
F2300104PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 32 × 7 mm
Rozměry: 5,8 × 4,1 × 3,8 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterie.
Kartonové množství v ks: 120

NORDKAP
98 Kč

ZIKO

ZIKO
91 Kč

Výklopná čelovka s osmi silnými
COB LED diodami, s nastavitelnou
gumou.
F2304400PK2 – černá
F2304401PK2 – modrá
F2304402PK2 – zelená
F2304403PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm
Rozměry: 5,1 × 4,2 × 3,8 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterií
3 × AAA Kartonové množství: 100 ks

NÁŘADÍ
ČELOVKY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

MINO

MINO
279 Kč

F2300900AJ3
Dobíjecí čelovka značky Schwarzwolf
s XPE diodou. Čelovka má senzor
a 5 režimů svícení: silné, slabé, blikající,
červené a červené blikající. Obsahuje
šedou gumičku s logem Schwarzwolf
a vstup pro USB mikro kabel, kterým se
dobíjí. Díky dobíjení také šetří životní
prostředí. Při plném dobití baterie svítí
až 7 hodin. USB mikro kabel je součástí
balení. Baleno v dárkové krabičce
Schwarzwolf. Svítivost 120 lumenů.
Hmotnost 50 g. Materiál ABS.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 15 × 10 mm
Rozměry: 6 × 4 × 3,2 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 60

TRONADOR
F2300600AJ3
Čelovka značky Schwarzwolf s COB
diodou. Čelovka má tři režimy svícení:
slabší, silné a blikající. Obsahuje
gumičku s logem Schwarzwolf. Baleno
v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Svítivost 120 lumenů.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm
Rozměry: 6,5 × 4 × 4,5 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváno včetně baterií 3
× AAA.
Kartonové množství v ks: 100
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TRONADOR
75 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

F3000100AJ3
Multifunkční značková powerbanka
Schwarzwolf s kapacitou 1400 mAh.
Obsahuje 1 W LED svítilnu s funkcí
přerušovaného svícení a silného světla,
nabíječku do auta, kontrolku plnosti
baterie, magnet pro uchycení, bezpečnostní
kladívko a nůž na bezpečnostní pás.
DC vstup (nabíječka do auta): 12V~24V,
DC vstup (USB): 5V/800mA, DC výstup
(nabíječka do auta): 5V/2A, DC výstup
(powerbanka): 5V/1,5A. Powerbanku
můžete zpětně dobíjet v autě, ze sítě
(za použití vlastního kabelu) nebo
notebooku přes USB konektor. Dodáváno
s USB kabelem v dárkové krabičce. Svítivost
140 lumenů. Materiál hliník/ABS.
Doporučená technologie tisku:
laser L1, tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 18 × 7 mm
Rozměry: 14,5 × 3 × 3 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Obsahuje Li-ion baterii 18500.
Kartonové množství v ks: 50

BIWA

BIWA
355 Kč

F2300800AJ3
Značková kovová outdoorová svítilna
značky Schwarzwolf. Obsahuje Cree
XPE diodu a výsuvnou COB diodu,
která umožňuje velmi intenzivní
osvětlení. Na konci svítilny je magnet
a háček na její případné zavěšení.
Balena v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Svítivost Cree XPE dioda 130 lumenů,
COB dioda 180 lumenů.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm
Rozměry: 16,7 × 4 cm,
délka při vysunutí 22,8 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterie
4 × AAA.
Kartonové množství v ks: 50
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BENGO

BENGO
499 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ANTELAO

ANTELAO
159 Kč

F2300700AJ3
Značková kovová outdoorová
svítilna se šňůrkou na zápěstí značky
Schwarzwolf. Svítilna obsahuje Osram
P8 LED diodu a díky její výsuvné hlavici
lze regulovat zaostření a přepínání
světla. Balená v dárkové krabičce
Schwarzwolf. Svítivost 260 lumenů.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 5 mm
Rozměry: 13,5 × 3,5 cm, délka při
vysunutí 16 cm, délka šňůrky 21 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterie
3 × AAA.
Kartonové množství v ks: 50

DELGADA
F2301000AJ3
Dobíjecí kovová outdoorová svítilna
se šňůrkou na zápěstí značky
Schwarzwolf. Svítilna obsahuje T6 diodu
a díky její výsuvné hlavici lze regulovat
zaostření a přepínání světla. Má 5 režimů
svícení: slabý, střední, silný, blikající a SOS
režim. Dobíjecí baterie o kapacitě 2200
mAh a mikro USB kabel jsou součástí
balení. Balená v dárkové krabičce
Schwarzwolf. Svítivost 270 lumenů.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 5 mm
Rozměry: svítilna 14,7 × 3,5 cm, délka při
vysunutí 16,5 cm, délka šňůrky 21 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 50
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DELGADA
360 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

LUCA
129 Kč

F2300700SA3
Důmyslné kempinkové světlo značky
Schwarzwolf se třemi módy svícení.
Slabé, silné a přerušované světlo. Je
možno rozložit na praktickou lucernu
nebo použít pro svícení v zavřeném
stavu. Dodáváno v dárkové krabičce
Schwarzwolf. Svítivost 60 lumenů.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 50 × 8 mm
Rozměry:
v rozloženém stavu ø 8,5 × 13,5 cm,
ve složeném stavu ø 8,5 × 5 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně
baterie 3 × AA.
Kartonové množství v ks: 50

BOHDANA

BOHDANA
128 Kč

Dobíjecí svítlna s LED diodou. Dobíjí
se přes USB konektor a má přívěsek
na klíče. Materiál ABS plast.
F2301100PB2 – černá
F2301101PB2 – modrá
F2301102PB2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm
Rozměry: Ø 2 × 5 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství: 400 ks

NÁŘADÍ

SCHWARZWOLF

103

nářadí

LUCA

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

HERMOLISO
F2307600RX2
Multifunkční pracovní světlo s 1W LED diodou
a dodatečným COB světlem. COB disponuje
nastavitelným kloubem umožňujícím ideální
osvětlení pracovního prostoru. Svítilna
obsahuje magnet na zadním konci pro své
upevnění na kovové plochy a vysouvací
teleskop s magnetem pro sběr drobných
kovových předmětů. LED světlo má 80
lumenů a svítivost na vzdálenost až 50 m.
COB světlo má 230 lumenů.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm
Rozměry: 21,5 × 6 × 3 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterií.
Kartonové množství v ks: 10

HERMOLISO
527 Kč

TULURO
F2306800PK2
Plastové pracovní magnetické světlo
s COB diodou.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 15 × 10 mm
Rozměry: 5 × 4,3 × 16 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterií.
Kartonové množství v ks: 60

TULURO
99,50 Kč

PULLER
Přenosné závěsné světlo ve tvaru žárovky.
Zapíná se zatažením za šňůrku. Obsahuje
1W LED žárovku. Materiál ABS plast.
Dodáváno v dárkové krabičce.
F2304200PK2 – černá
F2304201PK2 – červená
F2304202PK2 – růžová
F2304203PK2 – modrá
F2304204PK2 – zelená
F2304205PK2 – tmavě modrá
F2304206PK2 – žlutá
F2304207PK2 – oranžová
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 10 × 10 mm
Rozměry: 5,5 × 15,7 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterií.
Kartonové množství v ks: 120
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PULLER
72 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

F2304900PK2
Multifunkční kovová svítilna s řezákem na
bezpečnostní pásy, nouzovým kladivem
a bezpečnostním světlem.
Na dolním konci je kapesní nůž.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 25 × 8 mm
Rozměry: 3,9 × 14,7 × 4,2 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterií.
Kartonové množství v ks: 50

BIRNA
299 Kč

BENJI

BENJI
139 Kč

REDMAN
237 Kč

Teleskopická ohebná hliníková svítilna
s třemi LED diodami a magnetem
na konci.
F2300900PK2 – černá
F2300901PK2 – modrá
F2300902PK2 – stříbrná
F2300903PK2 – červená
F2300904PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 4 mm
Rozměry: 2 × 57 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterie.
Kartonové množství v ks: 100

REDMAN
Sada hliníkové teleskopické svítilny
se 3 LED a šroubováku s 8 výměnnými
bity. Dodáváno v černé dárkové
krabičce.
F2304700PK2 – černá
F2304701PK2 – šedá
F2304702PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm
Rozměry: 19,9 × 8 × 2,8 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterie.
Kartonové množství v ks: 50

NÁŘADÍ
SVÍTILNY
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BIRNA

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PENTOOL
Šroubovák ve tvaru pera s 8 výměnnými
bity a klipem, kov.
F2400100PK2 – šedá
F2400101PK2 – modrá
F2400102PK2 – červená
F2400103PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 6 mm
Rozměry: 2,2 × 10,8 cm
Kartonové množství v ks: 200

PENTOOL
46 Kč

MAWYEN
Sada hliníkové svítilny a šroubováku
ve tvaru pera s výměnnými bity.
Dodáváno v černé dárkové krabičce.
F2100600PK2 – černá
F2100601PK2 – červená
F2100602PK2 – modrá
F2100603PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 8 mm
Rozměry: 7 × 13,5 × 3,2 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterií.
Kartonové množství v ks: 100

KUTIL
F2403400RX2
Sada nářadí v plastovém boxu
s průhledným víčkem. Sada obsahuje
šroubovák s nástavcem na bity
a 36 kusů bitů.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 20 × 50 mm
Rozměry: 13,2 × 2,2 × 8,8 cm
Kartonové množství: 40 ks
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MAWYEN
138 Kč

KUTIL
299 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

F2402600PK2
Osmidílná sada nářadí. Obsahuje:
svinovací metr (3 m), velký křížový
šroubovák, 4 malé šroubováky, řezací
nůž a vodováhu.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 50 × 25 mm
Rozměry: 28 × 19 × 4,5 cm
Kartonové množství v ks: 12

KUMAN
499 Kč

RYS
Řezák na papír s výsuvnou odlamovací
čepelí, transparentní plast/kov.
F2000100PK2 – černá
F2000101PK2 – zelená
F2000102PK2 – modrá
F2000103PK2 – žlutá
F2000104PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 55 × 10 mm
Rozměry: 15 × 2,5 × 1,4 cm
Kartonové množství v ks: 480

RYS
9,50 Kč

SKARO
299 Kč

SKARO
F2100200PK2
Dvaceti šesti dílná sada nářadí
se šroubovákem s vyměnitelnými bity
a kleštěmi v kovovém pouzdře na zip.
Materiál hliník, železo a EVA.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm
Rozměry: 13,5 × 20 × 2,9 cm
Kartonové množství v ks: 24

NÁŘADÍ
SADY NÁŘADÍ
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KUMAN

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

SOYA

SOYA
145 Kč

F2401900PK2
Sada dvaceti kusů nářadí v textilním
pouzdře z 600D Oxford materiálu
se suchým zipem a karabinkou. Sada
obsahuje: 1 šroubovák, 3 ks šestihranného
klíče, 4 ks kapes na drobnosti, 10 ks bitů,
1 sáček na nářadí, 1 ks nástavce. Materiál
hliník, kov, plast, polyester.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm
Rozměry: 29 × 23,5 × 2 cm
Kartonové množství: 48 ks

STOLAŘ
F2200100DB1
2m skládací metr z bukového dřeva,
bílý, skryté plastové spoje s aretací
180°.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, uv tisk UV1
Maximální velikost tisku: 200 × 30 mm
Rozměry: 24 × 3,5 × 1,6 cm
Kartonové množství v ks: 200

STOLAŘ
82 Kč

JOINER
Dřevěná tesařská tužka, neořezaná.
B0500100RX2 – bílá
B0500101RX2 – červená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm
Rozměry: 25 × 1,1 × 0,8 cm
Poznámka: Dodáváme neořezané.
Kartonové množství v ks: 1400
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JOINER
14,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

Plastový svinovací metr o délce
3m nebo 5m. Má hodnoty uvedené
v palcích i centimetrech. Součástí je
klip na opasek a šňůrka na zápěstí.
F2202300PK2 – 3m
F2202200PK2 – 5m
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm
Rozměry: 3m – 7,3 × 6,2 × 3,7 cm,
5m – 8,4 × 7,5 × 3,6 cm
Kartonové množství v ks:
3m – 120, 5m – 60

HOBIT
3m 69 Kč
5m 81,50 Kč

DORNO
49,50 Kč

DORNO
Svinovací metr, 3m, s karabinou
a šňůrkou na zápěstí.
F2201500RB2 – žlutá/černá
F2201501RB2 – bílá/šedá
F2201502RB2 – červená/černá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: ø 35 mm
Rozměry: 6,5 × 6,4 × 3,2 cm
Kartonové množství v ks: 100

TECHNIK
TECHNIK
85 Kč

Svinovací metr, 5m, s poutkem
a klipem na opasek, plast/kov.
F2200200RB2 – šedá/modrá
F2200201RB2 – černá/žlutá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 15 × 15 mm
Rozměry: ø 8,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 120

NÁŘADÍ
METRY

109

nářadí

HOBIT

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

LIMOGRES
F3000600RX2
Multifunkční měřič pneumatik
v plastovém pouzdře se všemi
nezbytnými bezpečnostními funkcemi.
Umožňuje změřit tlak v pneumatikách
a vyfouknout je, rozříznout
bezpečnostní pás, rozbít okno
a osvětlit okolí.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm
Rozměry: 19,5 × 6 × 2,8 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Obsahuje Li-ion baterii.
Kartonové množství v ks: 80

SALVA
F2401100MA2
Multifunkční nářadí do auta balené
v nylonovém pouzdře. Obsahuje
bezpečnostní kladívko, řezák na pásy,
LED světlo, šroubovák s náhradními
bity, nůž, otvírák a pilku.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2, laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm
Rozměry: 15,1 × 5,6 × 2,3 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně dvou
knoflíkových baterií
Kartonové množství: 18 ks

VIDAS
Kapesní multifunkční nůž do auta.
Obsahuje nůž, řezák na pásy
a bezpečnostní kladívko.
F1900200RB2 – modrá
F1900201RB2 – zelená
F1900202RB2 – červená
Doporučená technologie tisku:
laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm
Rozměry: 15,3 × 9,5 × 1,1 cm
Kartonové množství: 120 ks
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LIMOGRES
489 Kč

SALVA
499 Kč

VIDAS
199 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

F3000300RX2
Digitální měřič tlaku v pneumatikách
o rozsahu 5–100 PSI, 0,5–7 bar,
50–700 kPa. Součástí je i měrka hloubky
dezénu pneumatik. Dodáváme včetně
dvou baterií.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 35 × 15 mm
Rozměry: 13,8 × 3,8 × 2 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně dvou baterií
Kartonové množství: 120 ks

LASSO
299 Kč

AMENDOLA

AMENDOLA
99,50 Kč

DUANE
239 Kč

F3000700PK2
Nylonová venkovní clona na přední
sklo auta proti námraze o velikosti
200 × 70 cm. Snadno přichytíte uvnitř
auta pomocí přísavek. Je zabalena
v praktickém pouzdře.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 70 × 25 mm
Rozměry: 190 × 69,5 × 0,1 cm
Kartonové množství v ks: 120

DUANE
F3001600RB2
Úložný box do auta, který lze
jednoduše složit, rozděleno na dva
úložné prostory, součástí je i síťová
kapsa a dvě madla pro jednoduché
přenášení. Na spodní části je suchý zip,
který udrží box na svém místě v kufru
Vašeho auta a 4 kovové kroužky pro
jeho bezpečné upevnění. Ve složeném
stavu lze stáhnout elastickou šňůrkou.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 150 × 110 mm
Rozměry: cca 51 × 32 × 26 cm,
ve složeném stavu 32 × 26 × 4 cm
Poznámka: Dodáváme bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 20

NÁŘADÍ
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LASSO

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ŠKRABKA
Trojúhelníková plastová autoškrabka
na led.
F2800400PK2 – bílá
F2800401PK2 – modrá
F2800402PK2 – žlutá
F2800403PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, uv tisk UV1
Maximální velikost tisku: 40 × 40 mm
Rozměry: 11,9 × 10 × 0,2 cm
Kartonové množství v ks: 600

ŠKRABKA
6,50 Kč

VILMA
F2800400MA2
Škrabka na let se smetáčkem na sníh.
Jsou od sebe oddělitelné. Můžete je
používat tedy i samostatně.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 60 × 15 mm
Rozměry: 40,5 × 10 × 7,5 cm
Kartonové množství: 100

BRAIN
F3000500PK2
Teleskopická škrabka na led
se smetáčkem. Možnost roztažení
až na 100 cm.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 12 mm
Rozměry: 113,5 × 16 × 4 cm
Kartonové množství v ks: 20
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VILMA
47 Kč

BRAIN
224 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PARKING
TIMER
F3001100PK2
Parkovací hodiny se škrabkou na led
a třemi plastovými žetony do nákupního
vozíku umístěnými na zadní straně, plast.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 80 × 50 mm
Rozměry: 15,5 × 12 × 0,6 cm
Kartonové množství v ks: 200

MANOPOLA
54 Kč

MANOPOLA
Plastová autoškrabka v rukavici
s fleecovou podšívkou.
F3000300PK2 – červená
F3000301PK2 – modrá
F3000302PK2 – černá
F3000303PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 45 × 45 mm
Rozměry: 36,5 × 15 × 3,8 cm
Kartonové množství v ks: 50

RACLE
39,50 Kč

RACLE
Autoškrabka s rukavicí, nylon/plast.
F3000400PK2 – černá
F3000401PK2 – červená
F3000402PK2 – modrá
F3000403PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 45 × 45 mm
Rozměry: 27 × 16 × 1,7 cm
Kartonové množství v ks: 100

NÁŘADÍ
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PARKING TIMER
28 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

SARGA
F3000900RQ1
Tento QC 3.0 rychlonabíjecí duální
USB autoadaptér umožňuje nabíjet
dvě zařízení současně z CL zásuvky
(autozapalovač). Jeden z výstupů navíc
podporuje rychlonabíjecí technologii
a váš telefon tak bude nabitý během
chvilky. Autoadaptér je také vybaven
praktickým LED displejem. Displej
zobrazuje aktuální napětí proudu
nabíjení. Další barvy červená, modrá,
černá a zlatá jsou na vyžádání,
minimální odběr 50 kusů.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 10 × 10 mm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.

TOGI
F3001000RQ1
Univerzální držák telefonu
do auta s automatickým zavíráním
a bezdrátovým 10W rychlo nabíjením.
Držák má infračervený senzor, který
se po přiložení mobilu automaticky
uzavře na velikost přiloženého
telefonu. Balení obsahuje úchyt
do ventilace a samolepicí úchyt.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 15 × 15 mm
Rozměry: Cena nezahrnuje recyklační
poplatek.
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SARGA
187 Kč

TOGI
759 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

B1103800RB2
Magnetický rotační držák mobilního
telefonu do auta. Držák se připevní
do větrací mřížky, na telefon se nalepí
kovový plíšek. Pomocí magnetu pak
telefon jednoduše připevníte na držák.
Materiál plast, kov.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 12 × 8 mm
Rozměry: 3,6 × 5,2 cm
Kartonové množství v ks: 300

RIBERA

RIBERA
62,50 Kč

F3100100AJ3
Dětská reflexní bezpečnostní
vesta, velikost XS. Na bočních
stranách má gumičky. Splňuje
normu EN 1150:1999. Materiál
100% polyester.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3
Maximální velikost tisku:
200 × 100 mm
Rozměry: 40 × 50 cm
Kartonové množství v ks: 100

EN ISO 20471
EN 1150:1999

VESTA
69,50 Kč

VESTA
F3100100SA2
Reflexní bezpečnostní vesta, polyester,
velikost XL. Zapínání na suchý zip.
Splňuje normu EN ISO 20471.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 250 × 150 mm
Rozměry: 64 × 68 cm
Kartonové množství v ks: 100

NÁŘADÍ
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FLOXO

FLOXO
73,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BELTO
Certifikovaný reflexní pásek svinovací
do náramku. Má retroreflexní
vlastnosti a slouží ke zvýšení
viditelnosti. Splňuje normu EN13356.
F3100100LZ2 – žlutá
F3100101LZ2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 20 × 320 mm
Rozměry: 34 × 3 cm
Kartonové množství v ks: 1000

BELTO
13 Kč

EN13356

BELTINO
Certifikovaný reflexní pásek
svinovací do náramku. Vrchní fólie
má retroreflexní vlastnosti a slouží
ke zvýšení viditelnosti. Spodní vrstva je
v různých barvách a díky vrchní reflexní
fólii jsou barvy mléčné. Splňuje normu
EN13356. Baleno hromadně v kartonu.
F3100200LZ2 – oranžová
F3100201LZ2 – červená
F3100202LZ2 – růžová
F3100203LZ2 – světle modrá
F3100204LZ2 – zelená
F3100205LZ2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 20 × 320 mm
Rozměry: 34 × 3 cm
Kartonové množství v ks: 1000

BELTINO
17,50 Kč

POSO
F2300500AJ3
Malé bezpečnostní světlo značky
Schwarzwolf s COB diodami. Má dva
režimy, svícení a blikání. Možnost
uchycení pomocí kovového kroužku
na klíče nebo praktického plastového
klipu. Baleno v dárkové krabičce
Schwarzwolf. Svítivost 40 lumenů.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm
Rozměry: 6 × 3 × 2 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: dodáváme včetně 2 × 3V
CR2032 knoflíkové baterie.
Kartonové množství v ks: 500
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58,50 Kč

rozdávačky
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

REFLEXNÍ ŠŇŮRKY NA KRK
Dle Vašeho návrhu Vám vyrobíme šňůrky na krk s reflexními prvky. Šňůrky jsou saténové s plnobarevným (CMYK)
sublimačním potiskem. Možnosti rozměrů šňůrek jsou 15 mm a 20 mm a reflexní prvky je možné vyrobit ve třech
variantách. Šnůrky jsou opatřeny karabinkou nebo karabinkou a trojzubcem. Dále je za příplatek možné doplnit
bezpečností sponu za krk nebo poutko na mobil. Doba zhotovení 2–3 týdny dle počtu kusů a obtížnosti zpracování.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 15 × 5 mm
Rozměry: 7,5 × 3,5 × 0,7 cm
Kartonové množství v ks: 200

počet

15mm jednostranná
20mm oboustranná
20mm jednostranná
sublimace našitá na
sublimace a jeden
sublimace a jeden
20mm pásku se dvěma
reflexní proužek
reflexní proužek
reflexními pruhy
karabinka
+
karabinka
+
+
karabinka trojzubec karabinka trojzubec karabinka karabinka
trojzubec

100 ks

42,50 Kč

51,40 Kč

31,50 Kč

40,80 Kč

28,20 Kč

37,10 Kč

300 ks

40,10 Kč

48,50 Kč

29,70 Kč

38,20 Kč

26,50 Kč

34,70 Kč
34,40 Kč

500 ks

39,80 Kč

47,90 Kč

29,30 Kč

37,90 Kč

26,10 Kč

1000 ks

38,40 Kč

46,00 Kč

27,80 Kč

35,70 Kč

24,80 Kč

32,60 Kč

3000 ks

38,10 Kč

45,30 Kč

27,30 Kč

35,20 Kč

24,40 Kč

32,00 Kč

5000 ks

36,90 Kč

45,30 Kč

27,10 Kč

35,00 Kč

24,30 Kč

31,80 Kč

15mm jednostranná sublimace našitá na
20mm pásku se dvěma reflexními pruhy
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příplatky
poutko na mobil

1,50 Kč/ ks

poutko na mobil odepínací

3,50 Kč/ ks

bezpečnostní spona za krk

7,60 Kč / ks

20mm jednostranná sublimace
a jeden reflexní proužek

20mm oboustranná sublimace
a jeden reflexní proužek

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BANDANA
S REFLEXNÍMI PRVKY
počet

cena

50 ks

341 Kč

100 ks

333 Kč

300 ks

329 Kč

500 ks

321 Kč

SATÉNOVÉ ŠŇŮRKY
Dle Vašeho návrhu Vám vyrobíme šňůrky na míru. Šňůrky jsou saténové s plnobarevným (CMYK)
sublimačním oboustranným potiskem. Možnosti rozměrů šňůrek jsou 10 mm, 15 mm a 20 mm.
Šnůrky jsou opatřeny karabinkou nebo karabinkou a trojzubcem. Dále je za příplatek možné doplnit
bezpečností sponu za krk nebo poutko na mobil. Doba zhotovení 2–3 týdny dle počtu kusů a obtížnosti
zpracování. Uvedené ceny jsou za šňůrky s oboustranným potiskem.
příplatky

15 mm

poutko na mobil

20 mm karabinkou

1,50 Kč/ ks

poutko na mobil odepínací

3,50 Kč/ ks

bezpečnostní spona za krk

7,60 Kč / ks

20 mm karabinka a trojzubec

20 mm

počet

karabinka

karabinka +
trojzubec

karabinka

karabinka +
trojzubec

100 ks

19,80 Kč

28,30 Kč

21,60 Kč

30,00 Kč

300 ks

17,30 Kč

24,70 Kč

19,50 Kč

27,60 Kč

500 ks

16,80 Kč

24,20 Kč

19,20 Kč

27,10 Kč

1000 ks

16,30 Kč

23,50 Kč

18,70 Kč

26,40 Kč

3000 ks

14,90 Kč

21,60 Kč

17,30 Kč

24,50 Kč

5000 ks

14,70 Kč

21,40 Kč

17,30 Kč

24,20 Kč

20 mm s karabinkou, trojzubcem
a bezpečnostní sponou za krk

ROZDÁVAČKY
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Tato bandana je vhodná na příklad na běhání. Díky reflexnímu tisku si zvýšíte
Vaši viditelnost. Bandana je vyrobena ze 100% polyesteru, 120 g/m2, rozměru
25 × 50 cm. Reflexní tisk je v rozměru 50 × 3 cm. Baleny jsou po jednom kuse
v plastovém pytlíku s lepící páskou, na kterém jsou natisklé instrukce. Nebo za
příplatek můžete mít eko papírový přebal. Dodání 2 týdny.

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
Možnosti šňůrek, jejich branding, tvar, materiál, přidaných
příslušenství je nespočet a proto Vám jen ukážeme pár možných
variant pro Vaši inspiraci. Můžete si vybrat plnobarevnou sublimaci,
sítotisk, ražbu, reflexní tisk nebo prvky, epoxy samolepky na táhla,
vetkávané, s nášivkou, tisk na karabinky, různé přívěšky, jejich
materiál, velikost či barvu. Také z materiálů je velký výběr. Můžete
mít recyklované RPET, bambusové, polyesterové, bavlněné nebo
korkové. Co se týká tvaru, v nabídce jsou různé tloušťky i délky
šňůrek, mohou být tubulární nebo kulaté. Pro detailní kalkulace
prosím kontaktujte náš obchodní tým.
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

Ekologická RPET šňůrka na krk. Je
vyrobená z recyklovaných PET lahví,
má plastový klip za krkem a kovovou
karabinu.
F6101000PK2 – černá
F6101001PK2 – bílá
F6101002PK2 – zelená
F6101003PK2 – červená
F6101004PK2 – královská modrá
F6101005PK2 – oranžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 300 × 16 mm
Rozměry: 45 × 2 cm
Kartonové množství v ks: 1000

RAMON
19,50 Kč

BENO
F6100900PK2
Bambusová šňůrka na krk s přezkou
vyrobenou z pšeničné slámy
a s kovovou karabinou.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 300 × 16 mm
Rozměry: 50 × 2,5 cm
Kartonové množství v ks: 500

BENO
25 Kč

LACEK
LACEK
22 Kč

Šňůrka na krk s bezpečnostní spojkou
za krkem a s poutkem na mobil,
polyester, PVC.
F6100100PK2 – černá
F6100101PK2 – modrá
F6100102PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm
Rozměry: 50 × 2 cm
Kartonové množství v ks: 500

ROZDÁVAČKY

ŠŇŮRKY NA KRK
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RAMON

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BAMBI
Šňůrka na krk s karabinou, plastovým
trojzubcem a bezpečnostní sponou za
krkem, materiál polyester.
F6100300PK2 – černá
F6100301PK2 – bílá
F6100302PK2 – zelená
F6100303PK2 – žlutá
F6100304PK2 – oranžová
F6100305PK2 – červená
F6100306PK2 – modrá
F6100307PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 300 × 16 mm
Rozměry: 56 × 2,5 × 1,2 cm
Kartonové množství v ks: 500

KARDA
Šňůrka na krk s karabinou, plastovým
trojzubcem a přívěskem na drobnosti.
Materiál polyester.
F6101501PB2 – černá
F6101502PB2 – bílá
F6101503PB2 – námořní modrá
F6101504PB2 – červená
F6101505PB2 – žlutá
F6101506PB2 – oranžová
F6101507PB2 – zelená
F6101508PB2 – modrá
F6101509PB2 – vínová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 300 × 16 mm
Rozměry: 2 × 51 cm
Kartonové množství v ks: 700
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BAMBI
15 Kč

KARDA
14 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

LENTISA
LENTISA
64 Kč

ALVAR
Otvírák na láhve jako přívěsek na klíče,
materiál kov.
F6006500PK2 – černá
F6006501PK2 – modrá
F6006502PK2 – žlutá
F6006503PK2 – oranžová
F6006504PK2 – červená
F6006505PK2 – stříbrná
F6006506PK2 – zelená
F6006507PK2 – růžová
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 6 mm
Rozměry: 5,5 × 1 × 0,9 cm
Kartonové množství v ks: 1000

ALVAR
5,50 Kč

FELPS
FELPS
9,80 Kč

F6007200PK2
Plovoucí přívěsek na klíče z EVA pěny.
Hodí se na dovolenou, na koupaliště,
pro hotely.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, laser L2
Maximální velikost tisku: 25 × 30 mm
Rozměry: 6,3 × 5,4 × 1,3 cm
Kartonové množství v ks: 800

LOCHTE
LOCHTE
10,50 Kč

F6001100PK2
Plovoucí přívěsek na klíče z EVA pěny.
Hodí se na dovolenou, na koupaliště,
pro hotely.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, laser L2
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm
Rozměry: 10 × 3,5 × 1,3 cm
Kartonové množství v ks: 1200

ROZDÁVAČKY

PŘÍVĚSKY
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F6010700PK2
Kovová klíčenka s žetonem do nákupního
vozíku, s širokým kroužkem na klíče.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 10 × 8 mm
Rozměry: 7 × 3,5 × 0,6 cm
Kartonové množství v ks: 500

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

KARBARA

KARBARA
29 Kč

F6007600MA2
Kovová klíčenka s integrovaným
žetonem do nákupního košíku
a otvírákem lahví.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm
Rozměry: 6 × 2,3 × 0,2 cm
Kartonové množství v ks: 500

KUSADA
Kovový žeton velikosti 5 Kč do nákupního
vozíku, s karabinkou a kroužkem na klíče.
Kov s imitací smaltu na přední straně.
F6010800PD2 – černá
F6010801PD2 – červená
F6010802PD2 – bílá
F6010803PD2 – oranžová
F6010804PD2 – modrá
F6010805PD2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku:
laser L1, tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 15 × 15 mm
Rozměry: 2,3 × 8 cm
Kartonové množství v ks: 500

KUSADA
18 Kč

NIELS
F6012600PK2
Bezdotykový kovový přívěsek na klíče.
Pomůže vám na veřejnosti bezpečně
ovládat dotykové displeje a klávesnice.
Praktickou součástí je i žeton do vozíku.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 18 × 15 mm
Rozměr: 6,9 × 2,8 × 0,4 cm
Kartonové množství v ks: 400

NIELS
30 Kč

BIRRA
Kovový přívěsek na klíče s otvírákem
a žetonem do vozíku. Vše potřebné
tedy máte u sebe.
F6012700PK2 – černá
F6012701PK2 – královská modrá
F6012702PK2 – červená
F6012703PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 18 mm
Rozměr: 8,3 × 2,3 × 1 cm
Kartonové množství v ks: 400
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BIRRA
42 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

KLÍČENKA
VE VLASTNÍM TVARU
od 26 Kč

PŘÍVĚSKY NA MÍRU
Klíčenky žetony do košíku jsou stále oblíbeným dárkem pro
každého. Můžete si vybrat klíčenky s vlastním tvarem a velikostí,
žetony do košíku v 3D nebo plnobarevné, s otvírákem, z různých
materiálů, individuálně balené s plnobarevně tištěnou kartou
pro lepší zvyditelnění Vaší reklamy. Výběr je rozsáhlý. Pro
individuální poptávky kontaktujte naše obchodníky. Níže jsem
pro Vás vybrali pár nejrozšířenějších modelů.

Cena je udána dle celkové velikosti kíčenky. V ceně je
započítaný potisk 2 barvami v 3D grafice.

ŽETON DO KOŠÍKU
VE VLASTNÍM TVARU
od 23 Kč

250 ks

500 ks

1000 ks

2500 ks

48,50 Kč

38,60 Kč

32,10 Kč

26,00 Kč

do 35 mm

55,00 Kč

40,60 Kč

33,40 Kč

28,20 Kč

do 40 mm

64,20 Kč

51,70 Kč

42,60 Kč

34,70 Kč

do 45 mm

77,90 Kč

57,60 Kč

46,50 Kč

37,30 Kč

do 30 mm

ŽETON DO KOŠÍKU
VE VLASTNÍM TVARU
Hliníková klíčenka s plnobarevnou epoxy
vrstvou ve vlastním tvaru.

ŽETON DO KOŠÍKU
od 19,50 Kč

500 ks

1000 ks

2500 ks

5000 ks

42,60 Kč

31,40 Kč

26,20 Kč

23,00 Kč

ŽETON DO KOŠÍKU
V ceně je zahrnutý přívěšek na klíček a potisk
jedné strany 2 barvami.
250 ks

500 ks

1000 ks

2500 ks

37,30 Kč

28,20 Kč

24,20 Kč

19,50 Kč

CELOTIŠTĚNÁ KARTIČKA
CELOTIŠTĚNÁ
KARTIČKA
od 5,20 Kč

Plnobarevně oboustranně potištěná kartička,
baleno individuálně do PE sáčku. Rozměr 12 × 6 cm.
250 ks

500 ks

1000 ks

2500 ks

15,70 Kč

9,80 Kč

7,20 Kč

5,20 Kč

ROZDÁVAČKY
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KLÍČENKA VE VLASTNÍM TVARU

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BOCHON
Přívěsek na klíče se světlem, plast.
F6000700PK2 – černá
F6000701PK2 – modrá
F6000702PK2 – červená
F6000703PK2 – stříbrná
F6000704PK2 – zelená
F6000705PK2 – žlutá
F6000706PK2 – bílá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 35 × 12 mm
Rozměry: 6,1 × 2,4 × 0,9 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterie.
Kartonové množství v ks: 1000

BOCHON
11,50 Kč

ARENTA
Svítilna s ABS povrchem, LED diodou
a kroužkem na klíče. Dioda osvítí i Vaše
vylaserované logo.
F6010600PD2 – černá
F6010601PD2 – červená
F6010602PD2 – bílá
F6010603PD2 – zelená
F6010604PD2 – oranžový
F6010605PD2 – stříbrná
F6010606PD2 – modrá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2,
laser L2 do přední části svítilny
Maximální velikost tisku: 20 × 5 mm
Rozměry: Ø 1,3 × 6,5 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterií 3× AG3
Kartonové množství v ks: 500

LEGERO
Hliníková mini svítilna s jedním LED světlem
a s karabinou. Slouží jako přívěsek na klíče.
F6012800PK2 – černá
F6012801PK2 – zelená
F6012802PK2 – červená
F6012803PK2 – stříbrná
F6012804PK2 – královská modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 15 × 5 mm
Rozměry: 13 × 5,1 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: dodáváme včetně baterie
3× knoflíková LR41
Kartonové množství v ks: 400
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ARENTA
25,50 Kč

LEGERO
33,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

KOUZELNÍK

BOBO
BOBO
15,50 Kč

LOGER
18,50 Kč

MIKRON
16,50 Kč

Reflexní přívěsek na klíče ve tvaru
medvídka. Neslouží ke zvýšení
viditelnosti dle normy EN 13356.
F3100100RB2 – modrá
F3100101RB2 – bílá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 15 mm
Rozměry: 12 × 5 × 0,5 cm
Kartonové množství v ks: 1000

LOGER
F2200300PK2
Přívěsek na klíče se svinovacím
metrem ve tvaru domečku. Délka 2m.
Materiál plast ABS a ocel.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry: 5,3 × 4,7 × 1,5 cm
Kartonové množství v ks: 480

MIKRON
F2200400PK2
Přívěsek na klíče se svinovacím metrem.
Délka 1,5m. Materiál plast ABS, kov.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, UV tisk UV2
Maximální velikost tisku: 35 × 25 mm
Rozměry: 6 × 4,3 × 2 cm
Kartonové množství v ks: 500

ROZDÁVAČKY

PŘÍVĚSKY
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KOUZELNÍK
10,50 Kč

F6002500PK2
Přívěsek na klíče, transparentní plast.
Doporučená technologie tisku:
vkládaný papírek s potiskem
o rozměrech 2,9 × 3,9 cm
Rozměry: 9 × 4,2 × 0,6 cm
Poznámka: Cena nezahrnuje papírek
s potiskem.
Minimální odběr 100 ks.
Kartonové množství v ks: 900

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PAPÍROVÉ KRABIČKY
S NÁPLNÍ
Papírová krabička s okýnkem s potiskem na míru. Náplň krabiček 50 g
dle výběru: mandle v čokoládě, čokočočky, čokoládové minipecičky
mléčné s pravou vanilkou, čokoládové minipecičky extra hořké 70%.
Uvedená cena je za 1 ks včetně plnobarevného tisku krabičky.
Rozměr krabičky: 11,2 × 6,5 × 3,5 cm
Minimální množství pro objednání je 50 ks.
počet/typ

50 ks

500 ks

1000 ks

mandle v čokoládě

75,00 Kč

67,00 Kč

63,50 Kč

čokočočky

73,50 Kč

65,50 Kč

62,00 Kč

mléčné minipecičky

71,00 Kč

63,00 Kč

59,50 Kč

hořké minipecičky

71,00 Kč

63,00 Kč

59,50 Kč
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PAPÍROVÉ KRABIČKY S NÁPLNÍ
od 62 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

REKLAMNÍ ČOKOLÁDKY

Množství

Cena Kč/sada

Cena Kč/sada

Cena Kč/sada

8 × 5 g (101 × 96 mm)

12 × 5 g (128 × 96 mm)

18 × 5 g (132 × 127 mm
199,00 Kč

100 sad

×

159,00 Kč

250 sad

99,50 Kč

129,00 Kč

162,00 Kč

500 sad

94,00 Kč

115,00 Kč

145,00 Kč

1000 sad

80,00 Kč

99,50 Kč

114,00 Kč

2000 sad

74,50 Kč

93,00 Kč

107,00 Kč

3000 sad

69,50 Kč

88,00 Kč

99,50 Kč

5000 sad

66,00 Kč

73,00 Kč

94,00 Kč

REKLAMNÍ KULATÁ LÍZÁTKA
REKLAMNÍ
KULATÁ
LÍZÁTKA
od 5,50 Kč

Ovocná lízátka 8g, v průměru 23 mm s potištěným obalem 70 × 90 cm dle vlastního
designu. Lízátka jsou balena po 200 kusech v sáčku. V ceně není zahrnuté grafické
zpracování a tisková příprava. Pro detailní kalkulace prosím kontaktujte náš obchodní tým.
Min. trvanlivost: 12 měsíců. Doba dodání 3–5 týdnů dle objednaného množství.
Množství

Cena 1–3 barvy dle pantone

1000

11,50 Kč

2000

8,50 Kč

3000

7,50 Kč

5000

6,50 Kč

10 000

5,50 Kč

REKLAMNÍ TOČENÉ BONBÓNY
Točené bonbóny s potiskem obalu dle Vašeho designu. Uvedené ceny jsou za bonbony 3,8 g,
které jsou balené do bílé fólie s potiskem 1–3 pantone barvou. Za příplatek je možné mít
metalizovanou fólii + 22,-/kg. V ceně nejsou započítané tiskové matrice. Varianty bonbónů jsou
ovocný mix (pomeranč, citrón, jahoda, jablko, malina), mentol nebo karamel. Minimální trvanlivost
je 12 měsíců. Dodání je do 4 týdnu. Balení je po 5 kg v sáčku a 15 kg v kartónu.

REKLAMNÍ
TOČENÉ
BONBÓNY
od 399 Kč

Množství

Cena za kg

15 kg

627,00 Kč

25 kg

498,00 Kč

35 kg

477,00 Kč

50 kg

442,00 Kč

100 kg

399,00 Kč

ROZDÁVAČKY
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REKLAMNÍ ČOKOLÁDKY
od 66 Kč

Sada 8, 12 ti nebo 18 ti 5 g čokoládek v přebalu dle Vašeho vlastního designu. Čokoládky
jsou naskládány ve dvou vrstvách a jsou baleny v papírové krabičce s plastovým víčkem.
Čokolády mohou být mléčné (33% kakaa) nebo hořké (55% kakaa). Za příplatek je možný
potisk i na krabičku či převázání stuhou a zabalení do zlaté fólie nebo mít exkluzívní mléčnou
čokoládu s vanilkou, extra hořkou, bílou, karamelovou nebo ruby. V ceně není zahrnuté
grafické zpracování a tisková příprava. Pro bližší kalkulace prosím kontaktujte náš obchodní
tým. Min. trvanlivost 12 měsíců. Dodání 20 pracovních dnů pro zakázky do 1000 sad.

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

KAPSÍK
Kovová krabička naplněná
mentolovými bonbony (cca 40 ks).
H5800100PK2 – bílá
H5800101PK2 – červená
H5800103PK2 – modrá
H5800104PK2 – stříbrná
H5800106PK2 – černá
H5800108PK2 – žlutá
Doporučená technologie tisku: laser L1,
tampontisk T3, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: Ø 35 mm
Rozměry: 1,9 × 4,5 cm
Kartonové množství v ks: 576

MINTVAN
Mentolové bonbony v plastové krabičce
ve tvaru nákladního auta, cca 5,5 g.
H5800200PK2 – bílá
H5800202PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 25 × 40 mm
Rozměry: 9 × 5,5 × 0,6 cm
Kartonové množství v ks: 500

KREDITKA
Mentolové bonbonky v plastové krabičce
ve tvaru kreditní karty, cca 6,5 g.
H5800400PK2 – bílá
H5800401PK2 – červená
H5800402PK2 – transparentní
H5800403PK2 – modrá
H5800404PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 25 × 45 mm
Rozměry: 7,8 × 4,7 × 0,5 cm
Kartonové množství v ks: 1000

130

ROZDÁVAČKY
SLADKOSTI

KAPSÍK
19,50 Kč

MINTVAN
14,50 Kč

KREDITKA
15,00 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ELENI
H5800500PK2
Mentolové bonbony bez cukru
v plastovém obalu ve tvaru srdce.
Obsah 8g. Materiál polypropylen.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, UV tisk UV3
Maximální velikost tisku: 25 × 40 mm
Rozměry: 7,5 × 6,5 × 0,5 cm
Kartonové množství v ks: 1000

rozdávačky

ELENI
11,50 Kč

DOMEK
13,50 Kč

SERENITY
10,50 Kč

DOMEK
Mentolové bonbony bez cukru
v plastovém obalu ve tvaru domečku.
Obsah 6,5 g. Materiál polypropylen.
H5800800PK2 – bílá
H5800801PK2 – červená
H5800802PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, UV tisk UV3
Maximální velikost tisku: 25 × 40 mm
Rozměry: 7,3 × 6,3 × 0,6 cm
Kartonové množství v ks: 1000

SERENITY
Cestovní špunty do uší v plastové
krabičce. Materiál PU pěna,
polypropylen.
F5500200PB2 – oranžová
F5500201PB2 – žlutá
F5500202PB2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 15 × 15 mm
Rozměry: 3,3 × 3,5 × 1,5 cm
Kartonové množství v ks: 1000

ROZDÁVAČKY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

MÍČEK
Antistresový a žonglovací míček
vyrobený z imitace kůže.
F6800200PK2 – modrá
F6800201PK2 – žlutá
F6800202PK2 – oranžová
F6800203PK2 – červená
F6800204PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2 jednobarevně
Maximální velikost tisku: 30 × 15 mm
Rozměry: Ø 5 cm
Kartonové množství v ks: 200

BUBÍK
Antistresový míček, PU.
F6800600PK2 – bílá
F6800601PK2 – zelená
F6800603PK2 – žlutá
F6800604PK2 – oranžová
F6800605PK2 – červená
F6800606PK2 – modrá
F6800608PK2 – fialová
F6800609PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2 jednobarevně – horší
přilnavost, laser L2
Maximální velikost tisku: 20 × 25 mm
Rozměry: Ø 6,1 cm
Kartonové množství v ks: 250

KACHNIČKA
Gumová kachnička do vany. Materiál PVC.
F6601200PB2 – žlutá
F6601201PB2 – černá
F6601202PB2 – modrá
F6601203PB2 – červená
Doporučená technologie tisku: tampontisk
T2 jedna barva, horší přilnavost, laser L2
Maximální velikost tisku: 22 × 13 mm
Rozměry: 7 × 9,5 × 6 cm
Kartonové množství v ks: 200
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MÍČEK
18,50 Kč

BUBÍK
18 Kč

KACHNIČKA
27 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BALON
21,50 Kč

SULIBANI
Jednobarevný plastový létající talíř, PP.
F6700101PK2 – bílá
F6700102PK2 – černá
F6700103PK2 – oranžová
F6700105PK2 – zelená
F6700106PK2 – červená
F6700107PK2 – žlutá
F6700108PK2 – světle zelená
F6700109PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: Ø 130 mm
Rozměry: 21 × 2,5 cm
Kartonové množství v ks: 100

BALON
Plážový nafukovací míč, PVC.
F4500100PK2 – zelená
F4500101PK2 – modrá
F4500102PK2 – žlutá
F4500103PK2 – oranžová
F4500104PK2 – červená
F4500105PK2 – fialová
F4500106PK2 – černá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 90 × 40 mm
Rozměry: Ø 25 cm
Kartonové množství v ks: 200

PUDL
11,50 Kč

PUDL
F6600600PK2
Dřevěná hra JO-JO.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L2
Maximální velikost tisku: Ø 45 mm
Rozměry: Ø 5,2 × 2,7 cm
Kartonové množství v ks: 400
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SULIBANI
19,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

HONZIK
Plyšový medvídek v tričku s kapucí.
F6600100PD2 – modrá
F6600101PD2 – červená
F6600102PD2 – bílá
F6600103PD2 – šedá
F6600104PD2 – zelená
F6600105PD2 – oranžová
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 25 × 12 mm
Rozměry: 13 × 16 cm
Kartonové množství v ks: 150

HIPPO
F6600300PK2
Hrošík, plyšové zvířátko ve velikosti
20 cm.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2 na Minitriko, tampontisk
T2 na visačku
Maximální velikost tisku: 10 × 35 mm
Rozměry: 19 × 19 × 12 cm
Poznámka: Minitriko není součástí
plyšáka.
Kartonové množství v ks: 54

HONZIK
119 Kč

HIPPO
110 Kč

MINITRIKO
Tričko pro plyšová zvířátka
o velikosti 20 cm, vhodné
pro potisk, bavlna.
F6600200PK2 – bílá
F6600201PK2 – červená
F6600202PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 50 × 35 mm
Rozměry: 21 × 10 × 5 cm
Kartonové množství v ks: 720
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MINITRIKO
28 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ALVITO
F6607500RB2
Plyšový sedící pes s mašlí, obsahuje
visačku ve tvaru srdíčka. Materiál
polyester.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální rozměry tisku: 25 × 10 mm
Rozměry: cca 16 cm
Kartonové množství: 100

ANTONY
ANTONY
117 Kč

T-REX
117 Kč

F6609400RB2
Plyšová panda s měkkou srstí
a papírovou visačkou ve tvaru srdíčka
vhodnou pro tisk.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 15 mm
Rozměry: cca 14 × 20 cm
Kartonové množství v ks: 100

T-REX
F6609200RB2
Plyšový dinosaurus s hebkou srstí.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 35 × 15 mm
Rozměry: 24 cm
Kartonové množství v ks: 100

PLAMÍNEK
117 Kč

PLAMÍNEK
F6609300RB2
Plyšový plameňák s hebkou srstí.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 35 × 15 mm
Rozměry: 32 cm
Kartonové množství v ks: 100
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ALVITO
99 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

TALKON

TALKON
26 Kč

F3504100PK2
Netkaný (80 gr/m2) dětský stahovací
batůžek s omalovánkou a 4 fixy.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: 29,5 × 26 × 0,2 cm
Kartonové množství v ks: 200

DRÁČEK
59,50 Kč

DRÁČEK
F6700500MA2
Létající drak, kterého si děti mohou
sami vymalovat. Součástí balení
jsou i 4 voskovky. Drak je vyrobený
z polyesteru.
Doporučená technologie tisku:
samolepka na obal
Maximální velikost tisku: 50 ×50 mm
Rozměry: 50,5 × 39 × 0,4 cm
Kartonové množství v ks: 200

MRÁČEK
Létající drak, kterého si děti mohou
sami vymalovat. Součástí balení jsou
i 4 barevné fixy. Drak je vyrobený
z polyesteru.
F6701300PK2 – modrá
F6701301PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:
samolepka na obal
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: 50,5 × 39 × 0,4 cm
Kartonové množství v ks: 200

PAPUL
F3504300RB2
Stahovací batůžek s designem
omalovánek k vybarvení. Dodáváno
včetně 4 barevných fixů na textil.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 150 × 50 mm
Rozměry: 29 × 25,5 × 0,7 cm
Kartonové množství v ks: 200
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MRÁČEK
59,50 Kč

PAPUL
29,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

REMMY
F6500100PK2
Souprava her (5 kostek a 52 karet),
v dřevěné krabičce, papír/dřevo.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L2
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm
Rozměry: 10,7 × 9,7 × 3,9 cm
Kartonové množství v ks: 72

DOMINO
DOMINO
27,50 Kč

F6500700PK2
Klasická hra domino balená
v dřevěné krabičce.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L2
Maximální velikost tisku: 60 × 20 mm
Rozměry: 14,6 × 4,9 × 2,5 cm
Kartonové množství v ks: 120

TAND

TAND
58 Kč

F6500500RB2
Dřevěná hra zvaná věž, která
podporuje naši zručnost. Vhodná pro
celou rodinu. Baleno v krabičce.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L2
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry: 16 × 5 × 5 cm
Kartonové množství v ks: 50

KUBKA
KUBKA
37 Kč

F6601000MA2
Dřevěný hlavolam kostka. Baleno
v bavlněném pytlíku.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L2, sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 70 × 50 mm
Rozměry: hlavolam 4,5 × 4,5 × 4,5 cm,
pytlík 15,5 × 10 cm
Kartonové množství v ks: 30

ROZDÁVAČKY
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REMMY
65 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

REKLAMNÍ
KANASTOVÉ
KARTY

REKLAMNÍ
KANASTOVÉ KARTY
od 11,50 Kč

Sada obsahuje dvě sady hracích karet po 54 kusech a dvě
prázdné karty. Přední strana jsou dvouhlavé hrací karty
a zadní strana je potisknuta dle Vašeho designu. Karty jsou
vyrobené z 350 g křídového papíru, oboustranně lakované
a jsou dodávané v krabičce s potiskem dle Vašeho designu.
Minimální odběr 100 kusů. Termín dodání 2–3 týdny.
kusy

potisk
karet 2/0

potisk
karet 4/0

potisk
krabiček 2/0

potisk
krabiček 4/0

100

431,00 Kč

587,00 Kč

40,00 Kč

55,50 Kč

200

261,00 Kč

338,00 Kč

32,50 Kč

48,00 Kč

300

201,00 Kč

252,00 Kč

28,00 Kč

44,00 Kč

400

179,00 Kč

217,00 Kč

25,00 Kč

40,00 Kč

500

155,00 Kč

185,00 Kč

20,00 Kč

32,50 Kč

1000

129,00 Kč

137,00 Kč

16,50 Kč

25,00 Kč

2000

122,00 Kč

134,00 Kč

16,00 Kč

19,50 Kč

5000

92,00 Kč

97,00 Kč

9,50 Kč

11,50 Kč

BLESKIT
od 139 Kč

BLESKIT
Sada hracích karet, obsahuje 58 ks, včetně návodů. Karty mají
průměr 9 cm, včetně krabičky. Cena zahrnuje plnobarevný
oboustranný potisk karet i krabičky. Karty jsou vyrobeny
z matného křídového papíru 350 g a jsou oboustranně
lakované. Minimální odběr je 100 kusů.
Termín dodání 2–3 týdny.
počet
4+4

100 ks

200 ks

361,00 Kč 273,00 Kč

300 ks

400 ks

223,00 Kč

500 ks

193,00 Kč 177,00 Kč

1000 ks

2000 ks

153,00 Kč 139,00 Kč

PEXESO
Formát archu pexesa je 297 × 420 mm, materiál lesklá křída 300 g. Počet
párů pexesa záleží na zadání Vaší grafiky. Potisk je oboustranný plnobarevný
s možností lesklé či matné laminace. Minimální odběr je 100 kusů.
Termín dodání 2–3 týdny.
počet
4+4
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100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

45,00 Kč 41,00 Kč 39,00 Kč 32,00 Kč 27,00 Kč
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1000 ks

2000 ks

17,00 Kč

13,00 Kč

PEXESO
od 13 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

F7000300PD2
Hrací karty z recyklovaného papíru,
54 ks. Jsou zabalené v krabičce také
z recyklovaného papíru.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry: 6 × 9 × 2 cm
Kartonové množství v ks: 200

JOKER
31,50 Kč

POUZDRO
S VLASTNÍM
POTISKEM

POUZDRO
S VLASTNÍM
POTISKEM
od 93 Kč

Pouzdro na pastelky s vlastním celoplošným
potiskem. Velikost pouzdra je 19 × 10 × 5 cm.
Barevnost zipu lze sladit s designem pouzdra.
Pouzdra jsou vyrobeny ze 100% polyesteru,
200 g/m2 a jsou baleny po jednom
v igelitovém sáčku. Termín dodání 2–3 týdne
dle počtu objednaných kusů.
počet
cena

50 ks

100 ks

300 ks

500 ks

99,00 Kč 96,00 Kč 95,00 Kč 93,00 Kč
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JOKER

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

HONZA
6 pastelek a ořezávátko v papírové
tubě, plast/dřevo.
B0600200PK2 – červená
B0600201PK2 – modrá
B0600202PK2 – žlutá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1
Maximální velikost tisku: 40 × 12 mm
Rozměry: Ø 2,7 × 10,6 cm
Kartonové množství v ks: 480

HONZA
10 Kč

TIRA
B0500100PK2
Tužka se zvířátkem, nadruženo
z 5 variant bez možnosti výběru,
dřevo. Uvedená cena je za 1 ks.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1
Maximální velikost tisku: 5 × 60 mm
Rozměry: 0,7 × 20,3 cm
Poznámka: Dodáváme neořezané.
Kartonové množství v ks: 500

TIRA
15 Kč

DESKRIPT
Sada školních pomůcek v plastovém
pouzdře. Obsahuje kružítko, dvě
pravítka, úhelník, tužku, mirkotužku
a náhradní náplně (10 × 0,5), gumu
a ořezávátko.
B3502000PB2 – transparentní
B3502001PB2 – modrá
B3502002PB2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, UV tisk UV3
Maximální velikost tisku: 120 × 50 mm
Rozměry: 16,5 × 6,8 × 2,5 cm
Kartonové množství v ks: 96
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DESKRIPT
99,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

VÝKRES

KRESLÍK
10,50 Kč

NÁKRES 6
od 17,50 Kč

B0600100PK2
Souprava 6 pastelek v kartonové
krabičce.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, uv tisk UV1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: 9 × 4,5 × 0,8 cm
Kartonové množství v ks: 960

KRESLÍK
B0600700PK2
Souprava 12 pastelek v kartonové
krabičce z recyklovaného papíru.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, uv tisk UV1
Maximální velikost tisku: 50 × 25 mm
Rozměry: 9 × 8,5 × 0,8 cm
Kartonové množství v ks: 400

NÁKRES 6
Souprava 6 dřevěných pastelek
v kartonové krabičce s vlastním
plnobarevným designem.
Minimální odběr: 500 ks
Rozměry: 4,5 × 9 × 0,9 cm
Kartonové množství v ks: 960

NÁKRES 12
od 25,50 Kč

počet

500 ks

1000 ks

2000 ks

cena

19,00 Kč

18,00 Kč

17,50 Kč

NÁKRES 12
Souprava 12 dřevěných pastelek
v kartonové krabičce s vlastním
plnobarevným designem.
Minimální odběr: 500 ks
Rozměry: 9 × 8,6 × 1 cm
Kartonové množství v ks: 400
počet

500 ks

1000 ks

2000 ks

cena

27,50 Kč

27,00 Kč

25,50 Kč

ROZDÁVAČKY

PASTELKY
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VÝKRES
4,20 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

VERNICE

VERNICE
157 Kč

Eko sada na kreslení. Obsahuje 10 ks pastelek
a omalovánky. Pastelky jsou vyrobené
ze 100% recyklovaných novin, v krásných
barvách, jednoduché ořezávání, krabička
je z přírodního kartonu. Omalovánky
s obrázky, 20 listů, materiál 100 g ofset
papír, přebal z přírodního kartonu. Možnost
vlastního plnobarevného potisku na obálku
omalovánek i na krabičku od 50 ks. Cena na
vyžádání.
B0600300IT2 – omalovánky pro dospělé
B0600301IT2 – omalovánky pro děti
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry: omalovánky – 15 × 18 cm,
krabička na pastelky – 7,5 × 18 × 0,8 cm

PLANT
B0600400IT2
Tužky jsou vyrobené z recyklovaného papíru,
na jejich konci je pouzdro se semínkem
(rajče, koriandr nebo chilli). Skvělé psaní,
jednoduché ořezávání a hlavně nelámavost,
to jsou přednosti těchto eko tužek. Možnost
vlastního plnobarevného potisku s Vaší
grafikou krabičky od 50 ks.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry: krabička 3 – 19,5 × 4 × 0,8 cm,
krabička 5 – 18 × 3,8 × 0,8 cm
Cena na vyžádání.

PLANT
110 Kč

PLANT COLOR 5
B0600500IT2
Sada 5 ks pastelek se semínky, v krabičce
z přírodního kartonu. Pastelky jsou vyrobené
ze 100% recyklovaných novin, na jejich konci je
pouzdro se semínky rajčete, hořčice, pískavice
řecké, koriandru a chilli. Skvělé psaní, jednoduché
ořezávání a hlavně
nelámavost, to jsou přednosti těchto eko tužek.
Možnost vlastního plnobarevného potisku s Vaší
grafikou krabičky od 50 ks. Cena na vyžádání.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry: krabička 18 × 3,8 × 0,8 cm
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PLANT COLOR 5
175 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PLANT 1

PLANT 1
od 42 Kč

EKO BLOK
S RECYKLOVANOU TUŽKOU
od 86 Kč

počet

cena

50

64,00 Kč

100

54,00 Kč

200

49,50 Kč

300

47,00 Kč

400

46,00 Kč

500

45,50 Kč

1000

44,00 Kč

2000

42,00 Kč

EKO BLOK
S RECYKLOVANOU
TUŽKOU
Blok ve formátu A5 je vyrobený z recyklovaného hnědého
kartonu o gramáži 255g, listy jsou z recyklovaného 80 g papíru.
Zadní strana bloku je delší a přehnutá s okem pro tužku. Blok je
dodáván s tužkou z recyklovaného papíru a na jejím konci jsou
semínka (rajče, chili, koriander). Tužku je tedy možné po použití
zasadit. V ceně bloku je potisk přední strany až 4 barvami nebo
CMYK. Samotné listy lze potisknout 1–4 barvami viz cenová
tabulka. Blok obsahuje 50 listů. Pro jiný formát nebo jiný počet
listů prosím kontaktuje náš obchodní tým. Dodání 2 týdny.

1+0

50 ks

100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

1500 ks

2000 ks

183,00 Kč

142,00 Kč

124,00 Kč

114,00 Kč

100,00 Kč

97,00 Kč

89,00 Kč

88,00 Kč

86,00 Kč

2+0

197,00 Kč

132,00 Kč

126,00 Kč

117,00 Kč

102,00 Kč

98,00 Kč

90,00 Kč

89,00 Kč

87,00 Kč

3+0

256,00 Kč

188,00 Kč

141,00 Kč 144,00 Kč

113,00 Kč

108,00 Kč

99,00 Kč

96,00 Kč

93,00 Kč

4+0

271,00 Kč

191,00 Kč

142,00 Kč 138,00 Kč

117,00 Kč

110,00 Kč

100,00 Kč

96,00 Kč

95,00 Kč

ROZDÁVAČKY

KRESLÍCÍ POTŘEBY
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Oblíbené tužky z recyklovaného papíru nyní
nabízíme v balení po jednom. Možnosti semínek
jsou rajčata, koriandr nebo chili. V ceně je
celoplošně potištěná krabička s vlastním designu.
Rozměr krabičky je 30 × 195 mm. Dodání 2 týdny.

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

MAGNETKY
S VLASTNÍ
GRAFIKOU

MAGNETKY
S VLASTNÍ
GRAFIKOU
od 9,50 Kč

Plnobarevné vinylové měkké magnetky
jsou vyorbeny z magnetické fólie
o tloušťce 0,45 mm. Uveden magnetky
jsou ve výseku s oblým rohem o změru
50 × 50 cm. Na vyžádání je možné mít
magnetky v jiných rozměrech nebo
i ve vlastním tvaru. Magnetky jsou
dodávány baleny po 50 kusech v tavné
fólii. Dodání 2 týdny.
počet

100 ks

300 ks

500 ks

1000 ks

cena

28,50 Kč

17,00 Kč

12,50 Kč

9,50 Kč

MAGNETICKÉ
ZÁLOŽKY
Magnetické záložky jsou skvělým médiem
pro Vaši reklamu a zároveň velmi praktické.
Záložky jsou standartně v obdélníkovém tvaru
ale na vyžádání je možné mít i ve vlastním
tvaru či rozměru. Jsou vytobeny z 0,45 mm
magnetické fólie a v rozměru 30 × 150 mm
s lesklou laminací. Dodání 2 týdny.
počet

200 ks

500 ks

1000 ks

cena

32,50 Kč

18,00 Kč

13,50 Kč

MAGNETKY S OTVÍRÁKEM
od 24,50 Kč

MAGNETKY
S OTVÍRÁKEM
Kulaté magnetky na ledničku s přidanou
funkcí otvíráku na lahve. Magnetky jsou
velké o průměru 58 mm a jsou celoplošne
plnobarevně potisklé. Uvedená cena je
včetně potisku. Dodání 2 týdny.
počet
cena

100 ks

200 ks

300 ks

500 ks

1000 ks

36,50 Kč 30,00 Kč 27,50 Kč 26,00 Kč 24,50 Kč
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MAGNETKICKÉ
ZÁLOŽKY
od 13,50 Kč

psací
potřeby

P SAC Í P OTŘ EBY 0 5

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

IMBRE
B0135900PB2
Hliníkové kuličkové pero
s rozprašovačem. Rozprašovač
lze naplnit alkoholem nebo jinou
tekutinou pro kapesní dezinfekci
rukou nebo povrchů. Objem nádobky
jsou 3 ml. Pero má modrou náplň.
Dezinfekce není součástí dodávky.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm
Rozměry: Ø 1,2 × 15 cm
Kartonové množství: 500

IMBRE
46,50 Kč

FESA
B0116500PD2
Plastové kuličkové pero
s antibakteriálním povrchem
a rozprašovačem. Rozprašovač lze
naplnit tekutinou pro dezinfekci rukou
nebo povrchu. Splňuje ISO 22196
(antimikrobiální účinnost). Pero má
modrou náplň. Dezinfekce není součástí
dodávky. Materiál plast ABS.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, UV tisk UV2
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm
Rozměry: Ø 1,4 × 15,9 cm
Kartonové množství: 1000

FESA
10,50 Kč

SOJI
B0135000PB2
Antibakteriální plastové kuličkové pero
s přísadou stříbrného nano prášku,
který omezuje růst mikroorganismů
na povrchu pera. Ideální kuličkové pero
pro použití na místech, jako jsou školy,
hotely, sportovní kluby, bary, kanceláře,
nemocnice, banky a další. Testováno
v souladu s ISO 22196 (antimikrobiální
účinnost). Pero má modrou náplň.
Materiál plast ABS.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, UV tisk UV2
Maximální velikost tisku: 35 × 5 mm
Rozměry: Ø 0,8 × 13,5 cm
Kartonové množství: 1000
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SOJI
11,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

SAFTA

SAFTA
10,50 Kč

CELINA
12,50 Kč

DERREN
89,50 Kč

CELINA
B0116400PD2
Hliníkové kuličkové pero
s antibakteriálním povrchem
a otočným mechanismem. Testováno
v souladu s ISO 22196 (antimikrobiální
účinnost). Pero má modrou náplň.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 5 mm
Rozměry: Ø 0,7 × 13,6 cm
Kartonové množství: 1000

DERREN
Hliníkové pero bez klasické náplně
s dlouhou životností. Pero píše špičkou
z kovové slitiny. Barva psaní je světle
šedá a ovlivněná povrchem papíru.
B0116800PD2 – černá
B0116801PD2 – bílá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 5 mm
Rozměry: Ø 1 × 16,8 cm
Kartonové množství: 500

PSACÍ POTŘEBY
ANTIBAKTERIÁLNÍ PERA
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B0116300PD2
Plastové kuličkové pero
s antibakteriálním povrchem
s přísadou stříbrného nano prášku,
který omezuje růst mikroorganismů
na povrchu pera. Testováno v
souladu s ISO 22196 (antimikrobiální
účinnost). Pero má modrou náplň.
Materiál plast ABS.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, UV tisk UV2
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm
Rozměry: Ø 1,3 × 14 cm
Kartonové množství: 1000

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

DESPINA
Ekologické kuličkové pero s otočným
klipem o 360 stupňů. Díky tomuto klipu
jej snadno připevníte k bloku. Pero je
vyrobeno z RPET (z recyklovaných
lahví). Má modrou náplň.
B0116700PD2 – šedá
B0116701PD2 – červená
B0116702PD2 – modrá
B0116703PD2 – transparentní
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, UV tisk UV2
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm
Rozměry: Ø 1 × 13,9 cm
Kartonové množství: 1000

DESPINA
10,50 Kč

KINTON
Ekologické kuličkové pero s tlačítkovým
mechanismem. Materiál 50% drcená
sláma a 50% PP. Modrá náplň.
B0114100PD2 – černá
B0114101PD2 – modrá
B0114102PD2 – červená
B0114103PD2 – zelená
B0114104PD2 – oranžová
B0114105PD2 – béžová
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, uv tisk UV1
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm
Rozměry: ø 1 × 13,9 cm
Kartonové množství v ks: 1000

KINTON
7,50 Kč

BANAMBO
B0126700PK2
Kuličkové pero vyrobené z pšeničné
slámy a plastu s kovovými doplňky,
obsahuje modrou náplň.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm
Rozměry: Ø 1,5 × 13,9 cm
Kartonové množství v ks: 1000

148

PSACÍ POTŘEBY
EKOLOGICKÁ PERA

BANAMBO
6,90 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

HORBAL

HORBAL
8,50 Kč

psací
potřeby

Ekologické kuličkové pero vyrobené
z pšeničné slámy (60 %) a ABS plastu
(40 %). Strukturované tělo propisky
s hladkým velkým klipem vhodným
pro tisk. Pero má modrou náplň.
B0110400VM1 – modrá
B0110401VM1 – béžová
B0110402VM1 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm
Rozměry: Ø 1,2 × 14 cm
Kartonové množství: 1000

DELIA
11,50 Kč

DELIA
Ekologické kuličkové pero vyrobené
z pšeničné slámy a ABS plastu. Horní
část klipu slouží i jako stojánek na
mobil. Pero má modrou náplň.
B0133700PB2 – černá
B0133701PB2 – modrá
B0133702PB2 – zelená
B0133703PB2 – krémová
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm
Rozměry: Ø 1,1 × 14,5 cm
Kartonové množství: 1000

PSACÍ POTŘEBY
EKOLOGICKÁ PERA
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

JENAGO
Pero z recyklovaného papíru
s barevnými plastovými doplňky
a modrou náplní.
B0116100MA2 – modrá
B0116101MA2 – červená
B0116102MA2 – zelená
B0116103MA2 – bílá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm
Rozměry: Ø 1 × 14,3 cm
Kartonové množství v ks: 50

JENAGO
4,50 Kč

GABIN
Ekologické kuličkové pero
vyrobené z kartonu. Zajímavý
uzávěr ve tvaru plochého štětce.
Pero má modrou náplň.
B0118700MA2 – béžová
B0118701MA2 – černá
B0118702MA2 – modrá
B0118703MA2 – červená
B0118704MA2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1
Maximální velikost tisku: 35 × 5 mm
Rozměry: Ø 0,7 × 13,9 cm
Kartonové množství: 50
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GABIN
6,20 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BANGO
Kuličkové pero s pryžovou rukojetí,
modrá náplň, ledový plast.
B0100900PK2 – bílá
B0100901PK2 – zelená
B0100902PK2 – modrá
B0100903PK2 – žlutá
B0100904PK2 – oranžová
B0100905PK2 – červená
B0100906PK2 – růžová
B0100907PK2 – fialová
B0100908PK2 – černá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1
Maximální velikost tisku: 50 × 5 mm
Rozměry: Ø 0,9 × 14,3 cm
Kartonové množství v ks: 1000

psací
potřeby

BANGO
3,90 Kč

BANKER

BANKER
4,60 Kč

Plastové kuličkové pero s kovovým
klipem, modrá náplň.
B0101300PK2 – černá
B0101301PK2 – zelená
B0101302PK2 – modrá
B0101303PK2 – žlutá
B0101304PK2 – oranžová
B0101305PK2 – červená
B0101306PK2 – světle modrá
B0101307PK2 – světle zelená
B0101308PK2 – fialová
B0101309PK2 – růžová
B0101310PK2 – vínová
B0101311PK2 – tmavě modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm
Rozměry: Ø 1,3 × 13,9 cm
Kartonové množství v ks: 1000

PSACÍ POTŘEBY
PLASTOVÁ PERA
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

GRUMAN
Plastové kuličkové pero s barevným
gumovým úchopem, modrá náplň.
B0116200PK2 – černá
B0116201PK2 – zelená
B0116202PK2 – modrá
B0116203PK2 – oranžová
B0116204PK2 – červená
B0116205PK2 – růžová
B0116206PK2 – světle modrá
B0116207PK2 – světle zelená
B0116208PK2 – fialová
B0116209PK2 – žlutá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm
Rozměry: Ø 1,1 × 13,9 cm
Kartonové množství v ks: 1000

GRUMAN
4,60 Kč

JORGE
Plastové kuličkové pero s kovovým
klipem a pogumovanou rukojetí,
modrá náplň.
B0101400PK2 – černá
B0101401PK2 – zelená
B0101402PK2 – modrá
B0101403PK2 – žlutá
B0101404PK2 – oranžová
B0101405PK2 – červená
B0101406PK2 – bílá
B0101407PK2 – fialová
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm
Rozměry: Ø 1,3 × 13,9 cm
Kartonové množství v ks: 1000

152

PSACÍ POTŘEBY
PLASTOVÁ PERA

JORGE
4,60 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

VALTR

psací
potřeby

VALTR
6,90 Kč

Plastové kuličkové pero s kovovým
klipem, černá náplň.
B0101700PK2 – bílá
B0101701PK2 – modrá
B0101702PK2 – žlutá
B0101703PK2 – oranžová
B0101704PK2 – červená
B0101705PK2 – černá
B0101707PK2 – stříbrná
B0101706PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 50 × 6 mm
Rozměry: Ø 1,1 × 13,4 cm
Kartonové množství v ks: 1000

FRIDA
FRIDA
11,50 Kč

Plastové kuličkové pero kovového
vzhledu se stříbrnými detaily,
modrá náplň.
B0100700PK2 – černá
B0100701PK2 – červená
B0100702PK2 – modrá
B0100703PK2 – zelená
B0100704PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm
Rozměry: Ø 1 × 14 cm
Kartonové množství v ks: 1000

PSACÍ POTŘEBY

PLASTOVÁ PERA
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

HADAS

HADAS
7,10 Kč

Plastové kuličkové pero s otočným
mechanismem. Má bílé tělo, stříbrný
hrot a barevné detaily. Modrá náplň.
Materiál ABS.
B0121300PK2 – černá
B0121301PK2 – modrá
B0121302PK2 – oranžová
B0121303PK2 – červená
B0121304PK2 – světle modrá
B0121305PK2 – fialová
B0121306PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, uv tisk UV1
Maximální velikost tisku: 25 × 6 mm
Rozměry: Ø 1,1 × 14,1 cm
Kartonové množství v ks: 1000

DESIDERIUS
Plastové kuličkové pero s gumovou
rukojetí pro snadné držení. Pero má
modrou náplň. Materiál ABS plast.
B0132100PB2 – černá
B0132103PB2 – bílá
B0132101PB2 – modrá
B0132102PB2 – červená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, UV tisk UV2
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm
Rozměry: Ø 1 × 14,3 cm
Kartonové množství: 1000
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DESIDERIUS
8,30 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

CELESTIN

psací
potřeby

CELESTIN
6,60 Kč

Plastové kuličkové pero s barevným
tělem a černým gumovým úchopem
a klipem, modrá náplň.
B0100600PK2 – zelená
B0100601PK2 – modrá
B0100602PK2 – žlutá
B0100603PK2 – oranžová
B0100604PK2 – růžová
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1
Maximální velikost tisku: 35 × 6 mm
Rozměry: Ø 0,9 × 14,2 cm
Kartonové množství v ks: 1000

EUSEBIUS
EUSEBIUS
10,50 Kč

Transparentní plastové kuličkové
pero s gumovou rukojetí pro
snadné držení. Pero má modrou
náplň. Materiál ABS plast.
B0134600PB2 – modrá
B0134601PB2 – červená
B0134602PB2 – zelená
B0134603PB2 – oranžová
B0134604PB2 – žlutá
B0134605PB2 – fialová
B0134606PB2 – růžová
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, UV tisk UV2
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm
Rozměry: Ø 1 × 14,3 cm
Kartonové množství: 1000

PSACÍ POTŘEBY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BEA
Plastové štíhlé kuličkové pero
s kovovým klipem, modrá náplň.
B0111900MA2 – černá
B0111901MA2 – modrá
B0111902MA2 – bílá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm
Rozměry: ø 0,8 × 13,4 cm
Kartonové množství v ks: 50

BEA
6,90 Kč

SANCTUS
Plastové elegantní kuličkové pero
s kovovým klipem. Tělo pera je
v různých variantách příjemných
živých barev. Pero má modrou náplň.
B0118200MA2 – vínová
B0118201MA2 – černá
B0118202MA2 – modrá
B0118203MA2 – červená
B0118204MA2 – bílá
B0118205MA2 – žlutá
B0118206MA2 – zelená
B0118207MA2 – oranžová
B0118208MA2 – růžová
B0118209MA2 – fialová
B0118210MA2 – tyrkysová
B0118211MA2 – světle modrá
B0118212MA2 – světle zelená
B0118213MA2 – tmavě modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, UV tisk UV2
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm
Rozměry: Ø 1 × 14 cm
Kartonové množství: 50
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SANCTUS
9,60 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

SAMANO
15 Kč

Kuličkové pero vyznačující se
jedinečným diamantovým vzorem
s černým tělem a barevným klipem.
Nová verze s povrchovou úpravou
smooth touch pro mimořádně
komfortní psaní. Německá náplň
s modrým inkoustem Dokumental®
pro psaní až 1 200 m textu.
B0106500RX2 – transparentní
B0106501RX2 – černá
B0106502RX2 – červená
B0106503RX2 – modrá
B0106504RX2 – žlutá
B0106505RX2 – zelená
B0106506RX2 – oranžová
B0106507RX2 – růžová
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, uv tisk UV1
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm
Rozměry: ø 1 × 14 cm
Kartonové množství v ks: 1000

LANDRY

LANDRY
9,90 Kč

Plastové kuličkové pero s lesklými
efekty v úchopu, modrá náplň.
B0100100MA2 – hnědá
B0100101MA2 – černá
B0100102MA2 – modrá
B0100103MA2 – červená
B0100104MA2 – bílá
B0100105MA2 – šedá
B0100106MA2 – zelená
B0100107MA2 – oranžová
B0100108MA2 – růžová
B0100109MA2 – fialová
B0100110MA2 – světle modrá
B0100111MA2 – světle zelená
B0100112MA2 – zlatá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 40 × 7 mm
Rozměry: ø 0,8 × 14 cm
Kartonové množství v ks: 50

PSACÍ POTŘEBY
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SAMANO

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ARIAS
Plastové atraktivní pero s kovovou
špičkou a pogumovaným jemným
povrchem. Pero má kvalitní německou
modrou náplň Dokumental, která
napíše až 1200m textu a má TC
kuličku pro opravdu příjemné hladké
psaní. Materiál ABS.
B0108700RX2 – růžová
B0108701RX2 – černá
B0108702RX2 – šedá
B0108703RX2 – bílá
B0108704RX2 – červená
B0108705RX2 – tmavě modrá
B0108706RX2 – žlutá
B0108707RX2 – světle zelená
B0108708RX2 – oranžová
B0108709RX2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, UV tisk UV2
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm
Rozměry: Ø 1,1 × 14 cm
Kartonové množství: 50

ARIAS
17 Kč

LOKAR
Jedinečné plastové kuličkové pero
s kovovou sponou a designovým
diamantovým vzorem. Obsahuje
německou náplň Dokumental®
pro zhruba 1 200 m textu, s kuličkou
z karbidu wolframu pro nádherně
plynulé psaní.
B0106100RX2 – růžová
B0106101RX2 – černá
B0106102RX2 – bílá
B0106103RX2 – modrá
B0106104RX2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm
Rozměry: ø 1 × 14 cm
Kartonové množství v ks: 1000
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LOKAR
18,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

FUNGUS
Kovové kuličkové pero se třemi
ergonomickými pryžovými úchopy,
modrá náplň.
B0102100PK2 – černá
B0102101PK2 – červená
B0102102PK2 – modrá
B0102103PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm
Rozměry: Ø 1 × 14 cm
Kartonové množství v ks: 500

psací
potřeby

FUNGUS
21,50 Kč

ENANOR
ENANOR
18,50 Kč

Kovové kuličkové pero luxusního
vzhledu a s metalickým povrchem.
Pero má kvalitní německou modrou
náplň Dokumental, která napíše až
1200m textu a má TC kuličku pro
opravdu příjemné hladké psaní.
B0108800RX2 – šedá
B0108801RX2 – černá
B0108802RX2 – stříbrná
B0108803RX2 – modrá
B0108804RX2 – hnědá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm
Rozměry: Ø 1,1 × 14 cm
Kartonové množství: 50

PSACÍ POTŘEBY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

TEZIMIN
Kuličkové pero s barevným
pogumovaným povrchem a tmavě
šedými doplňky. Pod barevným tělěm
má pero lesklý povrch, díky kterému
na něm bude zářit vylaserovné logo.
Modrá náplň.
B0124700PK2 – černá
B0124701PK2 – šedá
B0124702PK2 – modrá
B0124703PK2 – oranžová
B0124704PK2 – červená
B0124705PK2 – hnědá
B0124706PK2 – bílá
B0124707PK2 – zelená
B0124708PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku:
laser L1, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm
Rozměry: 13,8 × 0,9 cm
Kartonové množství v ks: 500

TEZIMIN
18,50 Kč

CHRISTEL
99,50 Kč

CHRISTEL
Psací sada kuličkového pera s černou
náplní a mikrotužky. Dodávané v PU
pouzdře zavíraném na magnet.
B0402700PK2 – černá
B0402701PK2 – bílá
B0402702PK2 – modrá
B0402703PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, laser L1
Maximální velikost tisku: 60 × 15 mm
Rozměry: 15 × 4,5 × 2,5 cm
Kartonové množství v ks: 200
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MENTAN
18 Kč

Kovové kuličkové pero s barevným
stylusem, modrá náplň.
B0116800PK2 – černá
B0116801PK2 – bílá
B0116802PK2 – červená
B0116803PK2 – modrá
B0116804PK2 – stříbrná
B0116805PK2 – žlutá
B0116806PK2 – oranžová
B0116807PK2 – světle zelená
B0116809PK2 – zelená
B0116808PK2 – růžová
Doporučená technologie tisku:
laser L2
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm
Rozměry: Ø 0,9 × 12,5 cm
Kartonové množství v ks: 500

RUBBY

RUBY
12,50 Kč

Hliníkové kuličkové pero s otočným
mechanismem, se stylusem,
modrá náplň.
B0111500PK2 – černá
B0111501PK2 – vínová
B0111502PK2 – modrá
B0111503PK2 – stříbrná
B0111504PK2 – tyrkysová
B0111505PK2 – růžová
B0111506PK2 – světle zelená
B0111507PK2 – fialová
B0111508PK2 – červená
B0111509PK2 – bílá
B0111510PK2 – středně modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm
Rozměry: Ø 0,8 × 13,5 cm
Kartonové množství v ks: 1000

PSACÍ POTŘEBY
MULTIFUNKČNÍ PERA
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MENTAN

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

NILES
Kuličkové pero se stříbrnými doplňky,
modrá náplň, hliník.
B0101100PK2 – černá
B0101101PK2 – bílá
B0101102PK2 – žlutá
B0101103PK2 – oranžová
B0101104PK2 – červená
B0101105PK2 – modrá
B0101106PK2 – zelená
B0101107PK2 – stříbrná
B0101108PK2 – šedá
B0101109PK2 – růžová
B0101110PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm
Rozměry: Ø 1 × 13,5 cm
Kartonové množství v ks: 500

NILES
9,90 Kč

ROGLO
Hliníkové kuličkové pero
s pogumovaným povrchem
a se stříbrnými doplňky. Pero
obsahuje modrou náplň.
B0124200PK2 – černá
B0124201PK2 – bílá
B0124202PK2 – šedá
B0124203PK2 – žlutá
B0124204PK2 – oranžová
B0124205PK2 – červená
B0124206PK2 – růžová
B0124207PK2 – světle modrá
B0124208PK2 – kobaltově modrá
B0124209PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm
Rozměry: Ø 1,3 × 13,7 cm
Kartonové množství v ks: 500
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ROGLO
17 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

Hliníkové kuličkové pero
s pogumovaným povrchem
a stylusem pro kapacitní displeje.
Pero má stříbrné plastové doplňky
a modrou náplň.
B0124800PK2 – černá
B0124801PK2 – zelená
B0124802PK2 – královská modrá
B0124803PK2 – červená
B0124804PK2 – bílá
B0124805PK2 – žlutá
B0124806PK2 – oranžová
B0124807PK2 – růžová
B0124808PK2 – tyrkysová
B0124809PK2 – světle zelená
B0124810PK2 – fialová
Doporučená technologie tisku:
laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm
Rozměry: Ø 1,4 × 14,3 cm
Kartonové množství v ks: 500

KARIOLO
19,50 Kč

SÁRA
SÁRA
19 Kč

Hliníkové kuličkové pero se stříbrnými
plastovými detaily, modrá náplň.
B0117500PK2 – černá
B0117501PK2 – bílá
B0117502PK2 – modrá
B0117503PK2 – červená
B0117504PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm
Rozměry: Ø 0,9 × 13,5 cm
Kartonové množství: 1000

PSACÍ POTŘEBY
KOVOVÁ PERA
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KARIOLO

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIRANO
Hliníkové kuličkové pero s UV
povrchem a se stříbrnými doplňky.
Pero obsahuje modrou náplň.
B0120500PK2 – šedá
B0120501PK2 – zelená
B0120502PK2 – modrá
B0120503PK2 – žlutá
B0120504PK2 – oranžová
B0120505PK2 – červená
B0120506PK2 – světle modrá
B0120507PK2 – černá
B0120508PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm
Rozměry: Ø 1 × 13,5 cm
Kartonové množství v ks: 500

SERAK
Hliníkové kuličkové pero se stříbrnými
kroužky na úchopu a modrou náplní.
B0102500PK2 – černá
B0102502PK2 – modrá
B0102503PK2 – světle šedá
B0102504PK2 – zelená
B0102505PK2 – stříbrná
B0102506PK2 – žlutá
B0102507PK2 – středně modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 5 mm
Rozměry: Ø 0,8 × 14 cm
Kartonové množství v ks: 1000
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PIRANO
11,50 Kč

SERAK
15,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

LANELI

BUSABI
265 Kč

psací
potřeby

LANELI
69,50 Kč

Hliníková sada kuličkového
pera a mikrotužky v kombinaci
se stříbrnými detaily. Sada je balena
v kovové krabičce v barvě per. Pero
obsahuje černou náplň.
B0401600PK2 – černá
B0401601PK2 – červená
B0401602PK2 – modrá
B0401603PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser
L1, tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm
Rozměry: 16 × 5,4 × 1,9 cm
Kartonové množství v ks: 100

BUSABI
B0403400PK2
Psací sada v korkové krabičce. Sada
obsahuje kuličkové pero a roller
vyrobené v kombinaci korku a kovu.
Obě pera mají modrou náplň.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 5 cm
Rozměry: 18 × 5,6 × 3,1 cm
Kartonové množství v ks: 100

PSACÍ POTŘEBY
PSACÍ SADY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
Hauser je známá německá značka
s dlouholetou tradicí ve výrobě psacích
potřeb, všechny jejich produkty jsou známé
díky vysokým německým standardům
a vysoce kvalitním psacím vlastnostem.

HAUSER
QUICK

HAUSER QUICK
4,90 Kč

Značkové plastové kuličkové pero
Hauser s bílým klipem, jednoduchý
design, modrá náplň Acu-flow a mikro
hrot 0,7 mm.
B0100700SC3 – modrá
B0100701SC3 – červená
B0100702SC3 – šedá
B0100703SC3 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, uv tisk UV1
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm
Rozměry: 13,5 × 0,8 cm
Kartonové množství v ks: 1200

HAUSER
EZEE QUICK
Kuličkové pero značky Hauser s bílým
plastovým tělem a barevným klipem,
modrá náplň Acu-flow a mikro hrot
0,7 mm.
B0100800SC3 – modrá
B0100801SC3 – červená
B0100802SC3 – zelená
B0100803SC3 – oranžová
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, uv tisk UV1
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm
Rozměry: 14 × 0,8 cm
Kartonové množství v ks: 100
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HAUSER
EZEE QUICK
3,90 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
Systém Acu-flow je výsledkem let zkušeností
a nepřetržitého vývoje. Jde o nejhladší a nejplynulejší
systém, který se podařilo vyvinout až do dnešních
dní. Nízká viskozita inkoustu a extra odolný hrot, které
společnost Hauser dodává, jsou perfektními komponenty
zaručujícími nespoutaný a nepřerušovaný zážitek ze psaní.

HAUSER
WRITE-O-METER
18 Kč

HAUSER AXIS
27 Kč

HAUSER
CRYSTAL
7,30 Kč

Značkové kuličkové pero Hauser s nerezovým mikro
hrotem 0,6 mm, plastové tělo s uzávěrem a kovovým
klipem, kvalitní modrá náplň Acu-flow, kterou lze
napsat až 12 500 metrů. Náplň vložená do pera
ukazuje množství již napsaných metrů.
B0101000SC3 – modrá
B0101001SC3 – bílá
B0101002SC3 – šedá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm
Rozměry: 14 × 0,8 cm
Kartonové množství v ks: 1152

HAUSER AXIS
B0101200SC3
Značkové kuličkové pero HAUSER s černým
plastovým tělem a stříbrnými doplňky. Pero obsahuje
kvalitní modrou náplň s hrotem 0,7 mm, která
zajišťuje velmi pohodlné psaní.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 40 × 60 mm
Rozměry: Ø 1 × 13,9 cm
Kartonové množství v ks: 500

HAUSER CRYSTAL
Značkové kuličkové pero Hauser s bílým plastovým
tělem a barevnými detaily. Pero obsahuje kvalitní
modrou náplň. Toto pero je skvělým reklamním předmětem,
po kterém zákazník vždy sáhne, protože bude, díky své
délce, mezi ostatními tužkami ve stojánku vyčnívat.
B0101100SC3 – červená
B0101101SC3 – zelená
B0101102SC3 – oranžová
B0101103SC3 – modrá
B0101104SC3 – černá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, uv tisk UV1
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm
Rozměry: 15,5 × 1,1 cm
Kartonové množství v ks: 100

PSACÍ POTŘEBY

HAUSER
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HAUSER
WRITE-O-METER

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIERRE
CARDIN ROI
Kuličkové pero a roller značky Pierre Cardin.
Pera mají velmi elegantní tvar a jemné rytí po
celém provrchu. Kuličkové pero má otočný
mechanismus a obsahuje kvalitní náplň
v modré barvě s hrotem 1 mm. Roller obsahuje
německou náplň značky Schmidt v modré
barvě s hrotem 0,6 mm. Obojí je dodáváno
s náhradní černou náplní v luxusní krabičce
Pierre Cardin s certifikátem pravosti.
B0113500IP3 – kuličkové pero stříbrné
B0113501IP3 – kuličkové pero gunmetal
B0303200IP3 – roller stříbrný
B0303201IP3 – roller gunmetal
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 35 × 5 mm
Rozměry: kuličkové pero Ø 1,2 × 14 cm
roller Ø 1,2 × 14 cm
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20

PIERRE CARDIN
ROI SET
Sada kuličkového pera a rolleru značky Pierre
Cardin. Pera mají velmi elegantní tvar a jemné
rytí po celém provrchu. Kuličkové pero má
otočný mechanismus a obsahuje kvalitní náplň
v modré barvě s hrotem 1 mm. Roller obsahuje
německou náplň značky Schmidt v modré barvě
s hrotem 0,6 mm. Obojí je dodáváno s náhradní
černou náplní v luxusní krabičce Pierre Cardin
s certifikátem pravosti.
B0409000IP3 – sada stříbrná
B0409001IP3 – sada gunmetal
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 35 × 5 mm
Rozměry: kuličkové pero Ø 1,2 × 14 cm
roller Ø 1,2 × 14 cm
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20
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PIERRE CARDIN ROI
KP stříbrné
415 Kč
KP gunmetal
485 Kč
roller stříbrný 455 Kč
roller gunmetal 525 Kč

PIERRE CARDIN
ROI SET
sada stříbrná 675 Kč
sada gunmetal 820 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIERRE CARDIN
MARIGNY SET
1 110 Kč

PIERRE CARDIN
MARIGNY
Značkový kovový roller a kuličkové pero jsou
navrženy v bílém a černém provedení. Spodní část
jejich těla je zdobena luxusním rytím v gunmetalové
barvě. Kuličkové pero má otočný mechanismus, hrot
rolleru je chráněn krytem. Roller obsahuje značkovou
německou náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem
0,6 mm a náhradní černou náplň. Kuličkové pero má
kvalitní náplň v modré barvě s hrotem 1 mm a taktéž
obsahuje náhradní černou náplň. Roller i kuličkové
pero jsou baleny v luxusní krabičce Pierre Cardin
s přiloženým certifikátem pravosti.
B0101500IP3 – kuličkové pero bílá
B0101501IP3 – kuličkové pero černá
B0300900IP3 – roller bílá
B0300901IP3 – roller černá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 35 × 6 mm
Rozměry: kuličkové pero 1,2 × 13,8 cm
roller 1 × 13,7 cm
balení 17,5 × 6,7 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20

PIERRE CARDIN
MARIGNY SET
Značková sada kovového rolleru a kuličkového pera,
jejichž spodní část těla v gunmetalové barvě zdobí
luxusní rytí, je navržena v bílém a černém provedení.
Kuličkové pero má otočný mechanismus, hrot rolleru je
chráněn krytem. Roller obsahuje značkovou německou
náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem 0,6 mm
a náhradní černou náplň. Kuličkové pero má kvalitní
náplň v modré barvě s hrotem 1 mm a taktéž obsahuje
náhradní černou náplň. Sada je balena v luxusní
krabičce Pierre Cardin s přiloženým certifikátem
pravosti.
B0400800IP3 – sada kuličkového pera a rolleru bílá
B0400801IP3 – sada kuličkového pera a rolleru černá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 35 × 6 mm
Rozměry: kuličkové pero 1,2 × 13,8 cm
roller 1 × 13,7 cm
balení 17,5 × 6,7 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20
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PIERRE CARDIN
MARIGNY
KP
655 Kč
roller 730 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIERRE CARDIN
DIDIER

PIERRE CARDIN DIDIER
KP
455 Kč
roller 535 Kč
sada 799 Kč

Značkový kovový roller a kuličkové pero Pierre
Cardin, které lze zakoupit zvlášť nebo v sadě.
Spodní část je v černém provedení, vrchní stříbrná
část je zdobená jemným rytím na povrchu.
Kuličkové pero má otočný mechanismus, hrot
rolleru je chráněn stříbrným vrškem. Roller
obsahuje značkovou německou náplň Schmidt®
v modré barvě s hrotem 0,6 mm, kuličkové pero
kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm. Přiložena je
i náhradní náplň v černé barvě. Baleno v luxusní
krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem
pravosti.
B0100800IP3 – kuličkové pero
B0300500IP3 – roller
B0400500IP3 – sada
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm
Rozměry: kuličkové pero 1,1 × 13,7 cm;
roller 1,1 × 13,8 cm;
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20

PIERRE CARDIN
CHRISTOPHE

Luxusní kovové psací potřeby značky Pierre Cardin
v masivním designu. Kombinace stříbrné a černé
barvy s jemným rytím na těle. Hrot je chráněn
krytem v černé barvě. Roller obsahuje značkovou
německou náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem
0,6 mm, kuličkové pero kvalitní modrou náplň
s hrotem 1 mm a plnicí pero 1 ks inkoustu v modré
barvě. Roller a kuličkové pero jsou dodávány
s náhradní černou náplní. Baleno v luxusní krabičce
Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.
B0100700IP3 – kuličkové pero
B0300400IP3 – roller
B0200100IP3 – plnicí pero
B0400400IP3 – sada kuličkového a plnicího pera
B0400401IP3 – sada rolleru a plnicího pera
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm
Rozměry: kuličkové pero 1 × 13,7 cm;
plnicí pero 1 × 13,7 cm; roller 1 × 13,7 cm;
balení 17,5 × 6,7 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20
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PIERRE CARDIN
CHRISTOPHE
KP
620 Kč
roller
620 Kč
plnící pero 665 Kč
sada KP
a plnící pero
sada roller
a plnící pero

965 Kč
965 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIERRE CARDIN
MONTMARTRE

psací
potřeby

PIERRE CARDIN
MONTMARTRE
995 Kč

B0101200IP3
Designové kovové kuličkové pero v barvě
gunmetal značky Pierre Cardin s výrazným
šachovnicovým rytím na povrchu a prodlouženým
hladkým úchopem. Obsahuje kvalitní náplň
v modré barvě s hrotem 1 mm. Dodáváno
s náhradní černou náplní. Baleno v luxusní
krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem
pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm
Rozměry:
kuličkové pero 1 × 13,7 cm
balení 17,5 × 6,7 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20

PIERRE CARDIN
JACQUES
KP
635 Kč
plnící pero 685 Kč
sada
995 Kč

PIERRE CARDIN
JACQUES
Značkové kovové psací potřeby Pierre Cardin.
Výrazná kombinace černého těla a stříbrného
krytu s osobitým tmavým rytím latinky do
povrchu. Kuličkové pero obsahuje kvalitní modrou
náplň s hrotem 1 mm a náhradní černou náplň.
Plnicí pero obsahuje 1 ks inkoustu v modré barvě.
Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno
s certifikátem pravosti.
B0100900IP3 – kuličkové pero
B0200200IP3 – plnicí pero
B0400600IP3 – sada
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm
Rozměry:
kuličkové pero 1 × 14 cm
plnicí pero 1 × 14 cm
balení 17,5 × 6,7 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIERRE CARDIN
MATIGNON
Luxusní kovové kuličkové pero Pierre Cardin,
které je navrženo v elegantně hladkém designu.
Poutá svým atypickým tvarem a velmi pohodlně
se používá. Kuličkové pero má kvalitní náplň
v modré barvě s hrotem 1 mm a balení obsahuje
i náhradní černou náplň. Je nabízeno ve třech
barevných provedeních a baleno v luxusní
papírové krabičce Pierre Cardin. Dodáváno
s certifikátem pravosti.
B0101600IP3 – červená
B0101601IP3 – modrá
B0101602IP3 – černá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 27 × 6 mm
Rozměry:
kuličkové pero 1,2 × 13,7 cm
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20

PIERRE CARDIN
MATIGNON
450 Kč

PIERRE CARDIN
EVOLUTION
Luxusní kovové kuličkové pero Pierre Cardin má
poutavý design elegantně hladkého povrchu,
na němž vyniká nápaditá rytina v gunmetalové
barvě umístěná v horní části těla. Kuličkové
pero má kvalitní náplň v modré barvě s hrotem
1 mm a balení obsahuje i náhradní černou náplň.
Je nabízeno ve třech barevných provedeních
a baleno v luxusní papírové krabičce Pierre
Cardin. Dodáváno s certifikátem pravosti.
B0101400IP3 – modrá
B0101401IP3 – červená
B0101402IP3 – černá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 6 mm
Rozměry:
kuličkové pero 1,2 × 13,8 cm
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20
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PIERRE CARDIN
EVOLUTION
495 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIERRE CARDIN
ESPACE
Značkové kovové kuličkové pero Pierre Cardin
s otočným mechanismem. Tělo pera je zdobeno
šachovnicovým rytím, obsahuje kvalitní náplň
v modré barvě s hrotem 1 mm. Dodáváno
s náhradní černou náplní. Baleno v luxusní
krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem
pravosti.
B0100100IP3 – stříbrná
B0100101IP3 – černá
B0100102IP3 – gunmetal
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 3 mm
Rozměry: kuličkové pero 1 × 13,7 cm
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20
psací
potřeby

PIERRE CARDIN
ESPACE
stříbrná 425 Kč
černá
475 Kč
gunmetal 525 Kč

PIERRE CARDIN
AURELIE
389 Kč

PIERRE CARDIN
AURELIE
B0100400IP3
Elegantní kuličkové pero značky Pierre Cardin
v bílém provedení se stříbrnými detaily. Pero
má otočný mechanismus a obsahuje kvalitní
náplň v modré barvě s hrotem 1 mm, přiložena je
i náhradní černá náplň. Baleno v luxusní krabičce
Pierre Cardin. Dodáváno s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm
Rozměry: kuličkové pero 1,2 × 13,5 cm
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIERRE CARDIN
LAURENCE
Značkový roller a kuličkové pero Pierre Cardin.
Pera jsou kovová v masivním provedení. Jejich
těla mají jemné rytí po celé délce povrchu.
Kuličkové pero má otočný mechanismus, roller
šroubovací vršek chránící jeho hrot. Roller
obsahuje značkovou německou náplň Schmidt®
v modré barvě s hrotem 0,6 mm, kuličkové pero
kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm. V balení
je pak i náhradní černá náplň. Baleno v luxusní
krabičce Pierre Cardin s přiloženým certifikátem
pravosti.
B0100600IP3 – kuličkové pero stříbrné
B0300300IP3 – roller stříbrný
B0100601IP3 – kuličkové pero gunmetal
B0300301IP3 – roller gunmetal
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm
Rozměry: kuličkové pero 1,3 × 14 cm
roller 1,3 × 13,5 cm
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20

PIERRE CARDIN
LAURENCE SET
Značková sada rolleru a kuličkového pera Pierre
Cardin. Pera jsou kovová v masivním provedení.
Jejich těla mají jemné rytí po celé délce povrchu.
Kuličkové pero má otočný mechanismus, roller
šroubovací vršek chránící jeho hrot. Roller
obsahuje značkovou německou náplň Schmidt®
v modré barvě s hrotem 0,6 mm, kuličkové pero
kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm. V balení je
pak i náhradní černá náplň. Celá sada je balena
v luxusní krabičce Pierre Cardin s přiloženým
certifikátem pravosti.
B0400300IP3 – sada stříbrná
B0400301IP3 – sada gunmetal
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm
Rozměry: kuličkové pero 1,3 × 14 cm
roller 1,3 × 13,5 cm
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20
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PIERRE CARDIN
LAURENCE
KP stříbrné
460 Kč
KP gunmetal
550 Kč
roller stříbrný 535 Kč
roller gunmetal 655 Kč

PIERRE CARDIN
LAURENCE SET
sada stříbrná 845 Kč
sada gunmetal 895 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIERRE CARDIN
FESTIVAL
B0102200IP3
Luxusní kovové kuličkové pero Pierre Cardin
s otočným mechanismem, jehož tělo je po
celé délce povrchu zdobeno elegantním rytím.
Obsahuje kvalitní náplň v modré barvě s hrotem
1 mm a je dodáváno s náhradní černou náplní.
Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno
s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 2 mm (na klip)
Rozměry:
kuličkové pero 1,1 × 13,9 cm
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20

psací
potřeby

PIERRE CARDIN
FESTIVAL
325 Kč

PIERRE CARDIN
ELODIE
495 Kč

PIERRE CARDIN
ELODIE
B0100300IP3
Luxusní kovové kuličkové pero Pierre Cardin,
které má velmi výrazný design svého povrchu.
Na stříbrném těle vyniká hluboká rytina a černé
zdobení. Obsahuje kvalitní náplň v modré barvě
s hrotem 1 mm, dodáváno s náhradní černou
náplní. Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin,
dodáváno s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 4 mm
Rozměry:
kuličkové pero 1,1 × 14,4 cm
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIERRE CARDIN
MANCHE
B0101300IP3
Značkové kuličkové pero Pierre Cardin
v masivním kovovém provedení. Pero je navrženo
s prodlouženým úchopem ve stříbrné barvě
a černým tělem se stříbrným klipem, otočný
mechanismus. Obsahuje kvalitní náplň v modré
barvě s hrotem 1 mm a náhradní černou náplň.
Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno
s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm
Rozměry:
kuličkové pero 1 × 14 cm
balení 17,5 × 6,7 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20

PIERRE CARDIN
OLIVIER
B0100200IP3
Kovové kuličkové pero značky Pierre Cardin
s otočným mechanismem. Tělo je výrazně
zdobeno rytím, elegantním stříbrným klipem
a dalšími detaily ve stříbrné barvě. Obsahuje
kvalitní náplň v modré barvě s hrotem 1 mm,
dodáváno s náhradní náplní v černé barvě. Baleno
v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno
s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 25 × 4 mm
Rozměry:
kuličkové pero 1,3 × 14,4 cm
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20
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PIERRE CARDIN
MANCHE
629 Kč

PIERRE CARDIN
OLIVIER
525 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIERRE CARDIN
RENEE
Značkový roller, kuličkové pero a mikrotužka Pierre
Cardin. Kovové tělo psacích potřeb má jemné rytí
po celé délce povrchu, hrot rolleru je chráněn vrškem,
kuličkové pero a mikrotužka jsou navrženy s otočným
mechanismem. Roller obsahuje značkovou německou
náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem 0,6 mm,
kuličkové pero kvalitní náplň v modré barvě s hrotem
1 mm, mikrotužka tuhu 0,5 mm. Roller i kuličkové pero
jsou dodávány s náhradní černou náplní. Baleno v luxusní
krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.
B0100500IP3 – kuličkové pero stříbrné
B0300200IP3 – roller stříbrný
B0500300IP3 – mikrotužka stříbrná
B0100501IP3 – kuličkové pero gunmetal
B0300201IP3 – roller gunmetal
B0500301IP3 – mikrotužka gunmetal
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 25 × 4 mm
Rozměry:
kuličkové pero 1,2 × 14,2 cm
roller 1,2 × 14 cm
mikrotužka 1,2 × 14,2 cm
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20

PIERRE CARDIN
RENEE SET

PIERRE CARDIN RENEE SET
sada KP a rolleru stříbrná
740 Kč
sada KP a rolleru gunmetal
930 Kč
sada KP a mikrotužky stříbrná 695 Kč
sada KP a mikrotužky gunmetal 859 Kč

Sada značkového kuličkového pera a rolleru nebo mikrotužky
Pierre Cardin. Kovové tělo psacích potřeb má jemné rytí po celé
délce povrchu, hrot rolleru je chráněn vrškem, kuličkové pero
a mikrotužka jsou navrženy s otočným mechanismem. Roller
obsahuje německou náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem
0,6 mm, kuličkové pero kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm,
mikrotužka tuhu 0,5 mm. Roller i kuličkové pero jsou dodávány
s náhradní černou náplní. Baleno v luxusní krabičce Pierre
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.
B0400200IP3 – sada kuličkového pera a rolleru stříbrná
B0400201IP3 – sada kuličkového pera a rolleru gunmetal
B0400900IP3 – sada kuličkového pera a mikrotužky stříbrná
B0400901IP3 – sada kuličkového pera a mikrotužky gunmetal
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 25 × 4 mm
Rozměry:
kuličkové pero 1,2 × 14,2 cm
roller 1,2 × 14 cm
mikrotužka 1,2 × 14,2 cm
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20
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PIERRE CARDIN RENEE
KP stříbrná
415 Kč
KP gunmetal
485 Kč
roller stříbrný
485 Kč
roller gunmetal
595 Kč
mikrotužka stříbrná 440 Kč
mikrotužka gunmetal 530 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIERRE CARDIN
ADELINE
B0101100IP3
Elegantní kuličkové pero Pierre Cardin s otočným
mechanismem, černé matné kovové tělo se stříbrným
klipem a stylusem, obsahuje kvalitní modrou náplň
s hrotem 0,7 mm. Baleno v luxusní kapse Pierre
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 4 mm
Rozměry: kuličkové pero 0,6 × 13,5 cm
balení 5,5 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60

PIERRE CARDIN
AMOUR

PIERRE CARDIN
ADELINE
75 Kč

PIERRE CARDIN
AMOUR
KP
95 Kč
mikrotužka 95 Kč

Luxusní kuličkové pero a mikrotužka Pierre
Cardin ve stříbrné barvě. Mají hliníkové tělo
s jednoduchým klipem, jemné rytí na povrchu
ve výši úchopu, kuličkové pero obsahuje kvalitní
modrou náplň s hrotem 1 mm, mikrotužka tuhu
0,5 mm. Baleno v luxusní kapse Pierre Cardin,
dodáváno s certifikátem pravosti.
B0101000IP3 – kuličkové pero
B0500200IP3 – mikrotužka
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 5 mm
Rozměry: kuličkové pero 0,7 × 14 cm
mikrotužka 0,7 × 14 cm
balení 5,5 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60

PIERRE CARDIN
AMOUR SET
B0400700IP3
Luxusní sada kuličkového pera a mikrotužky
Pierre Cardin ve stříbrné barvě, hliníkové tělo
s jednoduchým klipem, jemné rytí na povrchu
ve výši úchopu, kuličkové pero obsahuje kvalitní
modrou náplň s hrotem 1 mm, mikrotužka tuhu
0,5 mm. Baleno v luxusní kapse Pierre Cardin,
dodáváno s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 5 mm
Rozměry: kuličkové pero 0,7 × 14 cm
mikrotužka 0,7 × 14 cm
balení 7 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60
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PIERRE CARDIN
AMOUR SET
175 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIERRE CARDIN
TRIOMPHE
135 Kč

PIERRE CARDIN
VENDOME
135 Kč

PIERRE CARDIN
LUBERON
B0102500IP3
Elegantní kuličkové pero Pierre Cardin s otočným
mechanismem. Pero má kovové tělo v matném
celo-černém provedení s lesklým klipem
a doplňky. Obsahuje kvalitní modrou náplň
s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní kapse Pierre
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm (na tělo pera)
Rozměry:
kuličkové pero 1,1 × 13,5 cm
balení 5,5 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60

PIERRE CARDIN
TRIOMPHE
B0102400IP3
Luxusní kuličkové pero Pierre Cardin s otočným
mechanismem. Pero má kovové tělo v matném
celo-černém provedení s lesklým klipem.
Obsahuje kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm.
Baleno v luxusní kapse Pierre Cardin, dodáváno
s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm (na tělo pera)
Rozměry: kuličkové pero 1,1 × 13,5 cm
balení 5,5 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60

PIERRE CARDIN
VENDOME
B0102300IP3
Luxusní kovové kuličkové pero Pierre Cardin
se stylusem a otočným mechanismem. Tělo pera
je vyrobeno v celo-černém elegantním designu
s jemnými červenými proužky. Pero obsahuje kvalitní
modrou náplň s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní kapse
Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm (na tělo pera)
Rozměry:
kuličkové pero 1 × 14,2 cm
balení 5,5 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60

PSACÍ POTŘEBY
PIERRE CARDIN
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PIERRE CARDIN
LUBERON
165 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIERRE CARDIN
CLAUDIE KP
Luxusní kuličkové pero Pierre Cardin s hliníkovým tělem
a gumovou povrchovou úpravou, která je velmi příjemná
na dotek. Pero má stříbrné detaily, obsahuje stylus
a kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní
kapse Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.
B0102000IP3 – bílá
B0102001IP3 – černá
Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm
Rozměry: kuličkové pero 1 × 14 cm,
balení 5,5 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60

PIERRE CARDIN
CLAUDIE ROLLER

Luxusní roller Pierre Cardin s hliníkovým tělem
a gumovou povrchovou úpravou, která je velmi příjemná
na dotek. Roller má stříbrné detaily, nacvakávací vršek
chránící hrot pera a stylus, obsahuje modrou náplň
značky Schneider® s hrotem 0,5 mm. Baleno v luxusní
kapse Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.
B0300800IP3 – bílá
B0300801IP3 – černá
Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm
Rozměry: roller 1 × 13,5 cm,
balení 5,5 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60

PIERRE CARDIN
CLAUDIE KP
99 Kč

PIERRE CARDIN
CLAUDIE ROLLER
125 Kč

PIERRE CARDIN
CLAUDIE SET

Luxusní sada rolleru a kuličkového pera Pierre Cardin
s hliníkovým tělem a gumovou povrchovou úpravou,
která je velmi příjemná na dotek. Pera mají stříbrné
detaily a stylus. Roller obsahuje modrou náplň značky
Schneider® s hrotem 0,5 mm, kuličkové pero kvalitní
modrou náplň s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní kapse
Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.
Pero i roller mají registrovaný design.
B0401200IP3 – bílá
B0401201IP3 – černá
Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm
Rozměry: roller 1 × 13,5 cm,
kuličkové pero 1 × 14 cm,
balení 7 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60
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PIERRE CARDIN
CLAUDIE SET
199 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIERRE CARDIN
CELEBRATION KP
99 Kč

Luxusní kuličkové pero Pierre Cardin v módních
barvách s hliníkovým tělem a gumovou povrchovou
úpravou, která je velmi příjemná na dotek. Pero má
černé detaily, stylus a obsahuje kvalitní modrou náplň
s hrotem 0,7 mm. Baleno v luxusní kapse Pierre Cardin,
dodáváno s certifikátem pravosti.
B0101700IP3 – žlutá
B0101701IP3 – oranžová
B0101702IP3 – růžová
B0101703IP3 – červená
B0101704IP3 – fialová
B0101705IP3 – světle modrá
B0101706IP3 – tmavě modrá
B0101707IP3 – zelená
B0101708IP3 – šedá
Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm
Rozměry:
kuličkové pero 1 × 14 cm
balení 5,5 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60

PIERRE CARDIN
CELEBRATION
ROLLER

PIERRE CARDIN
CELEBRATION ROLLER
125 Kč

Luxusní roller Pierre Cardin v módních barvách
s hliníkovým tělem a gumovou povrchovou úpravou,
která je velmi příjemná na dotek. Roller má černé
detaily, vršek chránící hrot pera a stylus, obsahuje
modrou náplň značky Schneider® s hrotem 0,5 mm.
Baleno v luxusní kapse Pierre Cardin, dodáváno
s certifikátem pravosti.
B0300600IP3 – žlutá
B0300601IP3 – oranžová
B0300602IP3 – růžová
B0300603IP3 – červená
B0300604IP3 – fialová
B0300605IP3 – světle modrá
B0300606IP3 – tmavě modrá
B0300607IP3 – zelená
B0300608IP3 – šedá
Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm
Rozměry:
roller 1 × 13,5 cm
balení 5,5 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60

PSACÍ POTŘEBY
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PIERRE CARDIN
CELEBRATION KP

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIERRE CARDIN
CELEBRATION
SET
Luxusní sada rolleru a kuličkového pera Pierre
Cardin v módních barvách s hliníkovým tělem
a gumovou povrchovou úpravou, která je velmi
příjemná na dotek. Pera mají černé detaily a stylus.
Roller obsahuje modrou náplň značky Schneider®
s hrotem 0,5 mm, kuličkové pero kvalitní modrou
náplň s hrotem 0,7 mm. Baleno v luxusní kapse
Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.
B0401000IP3 – žlutá
B0401001IP3 – oranžová
B0401002IP3 – růžová
B0401003IP3 – červená
B0401004IP3 – fialová
B0401005IP3 – světle modrá
B0401006IP3 – tmavě modrá
B0401007IP3 – zelená
B0401008IP3 – šedá
Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm
Rozměry:
roller 1 × 13,5 cm
kuličkové pero 1 × 14 cm
balení 7 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60

PIERRE CARDIN
OPERA
B0500100IP3
Luxusní sada 3 černých tužek Pierre Cardin
s krystalem Swarovski v červené, modré a zelené
barvě. Baleno v luxusní kapse Pierre Cardin,
dodáváno s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, UV tisk
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm
Rozměry:
tužka 0,7 × 18 cm
balení 5 × 18 cm
Kartonové množství v ks: 60
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PIERRE CARDIN
CELEBRATION SET
199 Kč

PIERRE CARDIN
OPERA
165 Kč

kancelář

KANCELÁŘ 06

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIERRE
CARDIN
TRIANON

PIERRE CARDIN
TRIANON
795 Kč

B3500800IP3
Luxusní sada klíčenky a kovového
kuličkového pera Pierre Cardin.
Klíčenka obsahuje poutko z pravé kůže
s vyraženým logem Pierre Cardin a dva
kroužky na přichycení, které od sebe
lze oddělit. Kuličkové pero je vyrobeno
ve výrazné kombinaci černého těla
a stříbrného krytu s osobitým tmavým
rytím latinky do povrchu, obsahuje
kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm.
Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin,
dodáváno s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku:
klíčenka 15 × 5 mm, pero 40 × 5 mm
Rozměry:
klíčenka 3,3 × 11,2 × 0,9 cm
kuličkové pero 1 × 14 cm
balení 21, 4 × 13,4 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 10

PIERRE
CARDIN
RIVOLI
B3501000IP3
Značková sada kožené klíčenky a kovového
kuličkového pera Pierre Cardin. Klíčenka
z pravé kůže obsahuje dva kroužky na
přichycení, které od sebe lze oddělit
a vytvořit tak dvě klíčenky. Kuličkové pero
je navrženo v elegantně hladkém designu
a upoutá svým atypickým tvarem, díky
kterému se velmi pohodlně používá. Obsahuje
kvalitní náplň v modré barvě s hrotem 1 mm.
Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin,
dodáváno s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku:
klíčenka 15 × 5 mm, pero 27 × 6 mm
Rozměry:
klíčenka 3,3 × 6,9 × 1,5 cm
kuličkové pero 1,2 × 13,7 cm
balení 21, 4 × 13,4 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 10
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PIERRE CARDIN
RIVOLI
775 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIERRE CARDIN
MILLENIUM

PIERRE CARDIN
ELECTRIC SET
PIERRE CARDIN
ELECTRIC SET
995 Kč

B3501300IP3
Luxusní sada elektrického dobíjecího zapalovače
a kovového kuličkového pera ESPACE značky
Pierre Cardin. Pero i zapalovač jsou vyrobeny
v elegantní barvě gunmetal. Zapalovač má hladký,
nadčasový design. Dobíjí se přes USB kabel, který
je součástí balení. Obsahuje baterii o kapacitě
220 mAh, délka nabíjení 1–2 hodiny. Kuličkové
pero má otočný mechanismus, je zdobeno
šachovnicovým rytím po celé délce svého
povrchu a obsahuje kvalitní náplň v modré barvě
s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní krabičce Pierre
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku:
zapalovač 35 × 15 mm, kuličkové pero 30 × 3 mm
Rozměry: zapalovač 3,5 × 7,1 × 1,2 cm
kuličkové pero 1 × 13,7 cm
balení 21, 4 × 13,4 × 3,5 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 10
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PIERRE CARDIN
MILLENIUM
1 195 Kč

B3500900IP3
Luxusní stříbrná sada Pierre Cardin, která
obsahuje kovový USB flash disk s kapacitou
32 GB v elegantním provedení a kovové kuličkové
pero. Flash disk je vyroben ve tvaru klipu na
bankovky nebo kancelářské papíry a má hladký
lesklý povrch s logem Pierre Cardin. USB disk 2.0
s rychlostí čtení až 15 MB/s a rychlostí zápisu až
6 MB/s. Kuličkové pero s otočným mechanismem
má jemné rytí na povrchu, obsahuje kvalitní
modrou náplň s hrotem 1 mm. Sada je balena
v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodávána
s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: USB 25 × 7 mm,
pero 25 × 4 mm
Rozměry: USB 6,1 × 1,2 × 0,7 cm
kuličkové pero 1,2 × 14,2 cm
balení 21, 4 × 13,4 × 3,5 cm
Cena nezahrnuje recyklační a autorský poplatek.
Kartonové množství v ks: 10

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIERRE CARDIN
SORBONE
B5600800IP3
Luxusní konferenční sloha A5 značky Pierre
Cardin s integrovanou powerbankou o kapacitě
4000 mAh / 15.2 W, vstup: DC5V-2A, výstup
DC5V-2A. Uvnitř obsahuje kapsu na tablet
v rozměrech 8“, tři menší kapsy, tři kapsy
na vizitky, gumičku na pero, nabíjecí USB kabel
a kabel pro připojení k zařízení se třemi kontakty
(mikro USB, type-C a Lightning). Součástí je také
poznámkový blok A5, 50 listů s tečkovanými
linkami. Přední strana slohy obsahuje dvě kapsy
na psací potřeby a kapsu na mobilní telefon. Je
vyrobena z polyuretanu, má elegantní textilní
vzhled a praktický pogumovaný povrch. Baleno
v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno
s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser CO2
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry:
sloha 18,5 × 24 × 4,5 cm
balení 26,5 × 21 × 5 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 5

PIERRE CARDIN
CONCORDE
B3500700IP3
Značková sada luxusního pouzdra na vizitky
a černého rolleru Pierre Cardin. Pouzdro na vizitky
je vyrobeno z nerezové oceli s pogumovaným
povrchem. Roller má stříbrné detaily, nacvakávací
vršek chránící hrot pera a stylus. Obsahuje
modrou náplň značky Schneider® s hrotem
0,5 mm. Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin,
dodáváno s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku:
laser L1 na pouzdro, laser L1, UV tisk na roller
Maximální velikost tisku:
pouzdro na vizitky 40 × 7 mm,
roller 40 × 6 mm
Rozměry:
pouzdro na vizitky 6,3 × 10 × 1,5 cm
roller 1 × 13,5 cm
balení 19 × 16 × 2,2 cm
Kartonové množství v ks: 10
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PIERRE CARDIN
SORBONE
2 430 Kč

PIERRE CARDIN
CONCORDE
499 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIERRE CARDIN
CHARENTE
755 Kč

PIERRE CARDIN
CHARENTE

kancelář

Značkové konferenční desky Pierre Cardin
s magnetickým zapínáním. Mají elegantní povrch
z polyuretanu s ozdobným barevným pruhem
a vnitřní prošívání ve stejné barvě. Sloha obsahuje
vnitřní kapsu vhodnou pro tablet v rozměrech
8“, čtyři kapsy na vizitky, transparentní kapsu
na identifikační kartu, tři kapsy na poznámky
a poutko na psací potřeby. Součástí je linkovaný
poznámkový blok s 25 listy a gramáží papíru 80 g.
Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno
s certifikátem pravosti.
B5600200IP3 – černá/šedá
B5600201IP3 – černá/červená
Doporučená technologie tisku:
laser L2, tampontisk T3, UV tisk
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm
Rozměry:
desky 18 × 23,5 × 1,5 cm
balení 27,8 × 23,8 × 2,7
Kartonové množství v ks: 7

PIERRE CARDIN
DIMITRI
1 955 Kč

PIERRE CARDIN
DIMITRI
B5600400IP3
Značkové konferenční desky Pierre Cardin
z polyuretanu s magnetickým zapínáním, jehož
součástí je USB disk 8 GB. Desky mají perforovaný
povrch a ozdobné detaily v červené barvě.
Obsahují vnitřní kapsu vhodnou pro tablet či
notebook v rozměrech 10“, pět kapes na vizitky,
transparentní kapsu na identifikační kartu, tři
kapsy na poznámky a poutko na pero. Součástí je
linkovaný poznámkový blok s 25 listy a gramáží
papíru 80 g. USB disk 2.0 s rychlostí čtení až
22 MB/s a rychlostí zápisu až 10 MB/s. Baleno
v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno
s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm
Rozměry:
desky 24,5 × 32 × 1,7 cm
balení 37,6 × 30 × 5,2 cm
Cena nezahrnuje recyklační a autorský poplatek.
Kartonové množství v ks: 4
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PIERRE CARDIN
ARLAS
Značková sada designového poznámkového
bloku A6 a kovového rolleru Pierre Cardin. Blok
má měkký polyuretanový přebal s povrchem
velmi příjemným na dotek, obsahuje lesklou
záložku s kovovým přívěskem a 224 linkovaných
stran o gramáži 80 g. Roller s hrotem 0,5 mm je
vybaven černým stylusem a uzávěrem v barvě
pera, obsahuje modrou náplň značky Schneider®.
Sada je balena v luxusní krabičce Pierre Cardin,
dodávána s certifikátem pravosti.
B3500300IP3 – černá
B3500301IP3 – bílá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, ražba
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry:
blok 9,5 × 14,5 × 2 cm
roller 1 × 13,5 cm
balení 19 × 16 × 2,2 cm
Kartonové množství v ks: 7

PIERRE CARDIN
BENARA
Luxusní poznámkový blok značky Pierre Cardin
v tvrdých deskách s perforovaným přebalem.
Obsahuje lesklou záložku, gumičku s kovovou
plaketkou a 192 linkovaných stran o gramáži 80 g.
Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno
s certifikátem pravosti.
B4000300IP3 – blok A5
B4000400IP3 – blok A6
Doporučená technologie tisku: UV tisk
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm
Rozměry:
blok A5 14,5 × 20,5 × 2 cm
blok A6 9,5 × 14,5 × 2 cm
balení blok A5 25,6 × 19 × 2,2 cm
balení blok A6 18,8 × 13,8 × 2,2 cm
Kartonové množství v ks: A5 – 8 / A6 – 6
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PIERRE CARDIN
ARLAS
399 Kč
PIERRE CARDIN
BENARA
A5 499 Kč
A6 299 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PIERRE CARDIN
REPORTER SET
299 Kč

PIERRE CARDIN
REPORTER
Luxusní dvojbarevný poznámkový blok A5 značky
Pierre Cardin s povrchem z imitace kůže. Obsahuje
160 stran s tečkovanými linkami o gramáži 80 g
a textilní záložku s kovovým přívěskem s logem
Pierre Cardin. Na zadní straně bloku je vyraženo
logo Pierre Cardin. Baleno v dárkovém obalu Pierre
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.
B4000500IP3 – šedá/černá
B4000501IP3 – světle modrá/tmavě modrá
B4000502IP3 – červená/černá
B4000503IP3 – modrá/černá
B4000504IP3 – zelená/černá
B4000505IP3 – oranžová/černá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2, ražba
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm
Rozměry:
blok 14,7 × 20,8 × 1,3 cm
balení 20,8 × 14,9 × 1,4 cm
Kartonové množství v ks: 5

PIERRE CARDIN
REPORTER SET
Značková sada luxusního dvojbarevného poznámkového
bloku A5 Pierre Cardin REPORTER a elegantního
kuličkového pera Pierre Cardin CELEBRATION v pěti
módních barvách. Poznámkový blok obsahuje 160 stran
s tečkovanými linkami o gramáži 80 g a textilní záložku
s kovovým přívěskem s logem Pierre Cardin. Na zadní
straně bloku je vyraženo logo Pierre Cardin. Kuličkové
pero má hliníkové tělo s gumovou povrchovou úpravou,
která je velmi příjemná na dotek, stylus a černé detaily.
Obsahuje kvalitní modrou náplň s hrotem 0,7 mm. Sada
je balena v dárkovém obalu Pierre Cardin, dodáváno
s certifikátem pravosti.
B3501200IP3 – šedá/černá
B3501201IP3 – červená/černá
B3501202IP3 – modrá/černá
B3501203IP3 – zelená/černá
B3501204IP3 – oranžová/černá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2,
ražba na blok, laser L1, UV tisk na kuličkové pero
Maximální velikost tisku: blok 50 × 40 mm,
kuličkové pero 40 × 6 mm
Rozměry:
blok 14,7 × 20,8 × 1,3 cm
kuličkové pero 1 × 14 cm
balení 20,8 × 16,2 × 1,4 cm
Kartonové množství v ks: 5

KANCELÁŘ
PIERRE CARDIN
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PIERRE CARDIN
REPORTER
199 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

DĚKAN

DĚKAN
478 Kč

B5600300PK2
Konferenční desky A4, s linkovaným
blokem a kalkulačkou, 3 přihrádky,
poutko na pero, imitace kůže
/ABS/PVC.
Doporučená technologie tisku:
laser L2, tampontisk T3, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 70 × 35 mm
Rozměry: 33,5 × 24,5 × 3 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterie,
bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 20

CONFERENCE

CONFERENCE
678 Kč

B5600100PK2
Konferenční desky A4 s linkovaným blokem,
20 listů, s kalkulačkou a čtyřkroužkovým
mechanismem. Materiál polyester/PVC.
Poznámka: dodáváme bez dekorace, včetně
baterie.
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 80 × 60 mm
Rozměry: 36,5 × 29 × 4,1 cm
Kartonové množství v ks: 10

PROSPER
B5600900PK2
Konfereční sloha A4 s poznámkovým
blokem o 30 listech. Obal desek je
vycpaný, měkký, vyrobený z PVC.
Uvnitř je jedna hlavní kapsa, dvě malé
a poutko na tužku.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry: 31,3 × 24,6 × 1,5 cm
Kartonové množství v ks: 20
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SLOHY

PROSPER
319 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

LIBERO A5

LIBERO A5
56,50 Kč

Poznámkový linkovaný blok, 65 stran,
formát A5, kuličkové pero s modrou
náplní, plast.
B4000400PK2 – bílá
B4000401PK2 – modrá
B4000402PK2 – oranžová
B4000403PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm
Rozměry: 21 × 17,5 × 0,7 cm
Kartonové množství v ks: 80

LIBERO A6
Poznámkový linkovaný blok, 65 stran,
formát A6, kuličkové pero s modrou
náplní, plast.
B4000300PK2 – bílá
B4000301PK2 – oranžová
B4000302PK2 – modrá
B4000303PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: 14,8 × 13 × 1,3 cm
Kartonové množství v ks: 120

SMARTER

SMARTER
196 Kč

Poznámkový blok ve formátu A5 se
128 linkovanými listy. Obsahuje poutko
na pero a 6 kapes na vizitky, PU.
B4002800MA2 – modrá
B4002801MA2 – červená
B4002802MA2 – šedá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: 21 × 2,3 × 14,8 cm
Poznámka: Dodáváme bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 15

KANCELÁŘ
BLOKY
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LIBERO A6
31,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BARTAMUR
Poznámkový blok A5 s tvrdými PU
deskami a 96 linkovanými stranami,
barevnou záložkou a barevnou
gumičkou na uzavření. Po vylaserování
loga do bloku bude mít Vaše logo
stejnou barvu jako gumička.
B4003800PK2 – bílá
B4003801PK2 – žlutá
B4003802PK2 – oranžová
B4003803PK2 – červená
B4003804PK2 – světle modrá
B4003805PK2 – světle zelená
B4003806PK2 – kobaltově modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L2
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm
Rozměry: 14 × 21 × 1,5 cm
Kartonové množství v ks: 50

BARTAMUR
72 Kč

ANABELA
Poznámkový blok s měkkou vazbou.
Obsahuje 80 listů v krémové barvě
(70 g/m2) a záložku. Je ideální na
vkládaní do vlastních obalů.
B4006000RX2 – černá
B4006001RX2 – bílá
B4006002RX2 – červená
B4006003RX2 – světle modrá
B4006004RX2 – zelená
B4006005RX2 – námořní modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, UV tisk UV2
Maximální velikost tisku:
100 × 150 mm
Rozměry: 17,7 × 12,4 × 1 cm
Kartonové množství v ks: 72

ANABELA
56,50 Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

KALON
Značkový zápisník JournalBooks
formátu A5. Je v pevných deskách
z lepenky potaženými povrchem
imitující kůži. Obsahuje 80 linkovaných
listů 80g. Na zadních deskách uvnitř je
vlepená roztažitelná kapsa pro drobné
poznámky. Baleno v dárkovém obalu
JournalBooks.
B4000300PB2 – černá
B4000301PB2 – námořní modrá
B4000302PB2 – červená
B4000303PB2 – stříbrná
B4000304PB2 – bílá
B4000305PB2 – světle modrá
B4000307PB2 – růžová
B4000308PB2 – zelená
B4000309PB2 – fialová
B4000310PB2 – žlutá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm
Rozměry: 21,3 × 14,5 × 1,2 cm
Kartonové množství v ks: 50

DAMIR
DAMIR
186 Kč

Poznámkový blok značky JournalBooks
v tvrdých deskách v designu kůže.
Blok má prošívané okraje, kulaté
rohy a je balen v rukávu. Obsahuje
80 linkovaných listů v krémové barvě
(70 g/m2). Má zadní kapsu, gumičku na
zavírání, záložku a gumičku na pero.
Materiál PU.
B4100300PB2 – černá
B4100301PB2 – modrá
B4100302PB2 – hnědá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, sítotisk S2, UV tisk UV2
Maximální velikost tisku: 135 × 200 mm
Rozměry: 21,8 × 14,5 × 1,7 cm
Kartonové množství v ks: 40

KANCELÁŘ
BLOKY
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KALON
146 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

DEPUTY A6
Linkovaný blok A6 se záložkou
a gumičkou, 96 linkovaných listů.
B4000100PK2 – černá
B4000101PK2 – bílá
B4000102PK2 – modrá
B4000103PK2 – žlutá
B4000104PK2 – oranžová
B4000105PK2 – červená
B4000106PK2 – růžová
B4000107PK2 – světle modrá
B4000108PK2 – fialová
B4000109PK2 – světle zelená
B4000110PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 50 × 35 mm
Rozměry: 14,1 × 9 × 1,6 cm
Kartonové množství v ks: 100

DEPUTY A6
29 Kč

DEPUTY A5
Linkovaný blok A5 se záložkou
a gumičkou, 96 linkovaných listů.
B4000200PK2 – černá
B4000201PK2 – bílá
B4000202PK2 – modrá
B4000203PK2 – žlutá
B4000204PK2 – oranžová
B4000205PK2 – červená
B4000206PK2 – růžová
B4000207PK2 – světle modrá
B4000208PK2 – fialová
B4000209PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 50 × 35 mm
Rozměry: 21 × 14 × 1,6 cm
Kartonové množství v ks: 50
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DEPUTY A5
53,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

GABRIEL

GABRIEL
74,50 Kč

B4005800PD2
Poznámkový blok A5 s antibakteriálním
povrchem z měkkého PU. Zápisník má
96 linkovaných stránek (70 gr), záložku
a gumičku na uzavírání. Splňuje
ISO 22196 (antimikrobiální účinnost).
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, UV tisk UV2
Maximální velikost tisku: 135 × 200 mm
Rozměry: 21 × 14 × 1,6 cm
Kartonové množství v ks: 50

KALMAN
58 Kč

ABADON
B4004900PK2
Poznámkový blok A5
s antibakteriálním povrchem
z měkkého PU. Pero s modrým
inkoustem ve smyčce na pero.
Blok má 70 linkovaných listů.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, UV tisk UV2
Maximální velikost tisku:
135 × 200 mm
Rozměry: 21 × 16 × 1,3 cm
Kartonové množství v ks: 50

KALMAN
B4004700PK2
Poznámkový blok A5 s obalem
z kávové sedliny. Pero z kávové
sedliny s modrým inkoustem. Blok má
70 linkovaných listů kraftového papíru.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, UV tisk UV2
Maximální velikost tisku: 135 × 200 mm
Rozměry: 21,2 × 14,5 × 1 cm
Kartonové množství v ks: 50

KANCELÁŘ
BLOKY
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ABADON
59,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

KARIOL

KARIOL
25,50 Kč

Linkovaný blok z recyklovaného
kartonu se 70 stranami a kuličkovým
perem s modrou náplní.
B4001500PK2 – černá
B4001501PK2 – zelená
B4001502PK2 – oranžová
B4001503PK2 – červená
B4001504PK2 – modrá
B4001505PK2 – žlutá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm
Rozměry: 14,4 × 10 × 0,8 cm
Kartonové množství v ks: 100

ADMINA
Poznámkový linkovaný blok, 60 listů,
kuličkové pero s modrou náplní. Blok
je z recyklovaného papíru a pero má
biologicky rozložitelné části.
B4000600PK2 – černá
B4000601PK2 – oranžová
B4000602PK2 – červená
B4000603PK2 – světle modrá
B4000604PK2 – světle zelená
B4000605PK2 – žlutá
B4000606PK2 – tmavě zelená
B4000607PK2 – tmavě modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: 17,9 × 13,4 × 1,2 cm
Kartonové množství v ks: 100
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ADMINA
34,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

MAKAR
Poznámkový blok A5 s obalem
z recyklovaného kartonu, záložkou,
poutkem na kuličkové pero,
160 tečkovanými stranami a zapínáním
na gumičku.
B4005200MA2 – hnědá
B4005201MA2 – černá
B4005202MA2 – červená
B4005203MA2 – šedá
B4005204MA2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: 21,1 × 14 × 1,2 cm
Kartonové množství v ks: 50

kancelář

MAKAR
68 Kč

TIMON
127 Kč

TIMON
B4100200MA2
Plastové pouzdro obsahující blok
o 70 listech, dva menší bločky,
barevné značkovače a kuličkové
pero.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: 14 × 19,8 × 1,7 cm
Kartonové množství v ks: 40

KANCELÁŘ
BLOKY
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MAIK
B4003800MA2
Poznámkový blok A5 dodávaný
společně s kuličkovým perem. Zápisník
má 80 čtverečkovaných listů a gumičku
na zavírání.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: 14,8 × 21 × 1,1 cm
Kartonové množství v ks: 30

MAIK
61,50 Kč

TALISI
B0700100SC3
Značkový kvalitní zvýrazňovač HAUSER
s voskovou náplní ve žluté barvě. Lze
ho využít v kanceláři i ve škole.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm
Rozměry: 1,3 × 19,9 cm
Kartonové množství v ks: 1000

COVAN
Sada značkovačů, linkovaného bločku,
80 listů a kuličkového pera v tvrdých
deskách. Pero má černou náplň.
B4500200PB2 – hnědá
B4500201PB2 – bílá
B4500202PB2 – černá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm
Rozměry: 10,5 × 7,8 × 1 cm
Kartonové množství v ks: 180

LÉDA
B3302300MA2
Psací podložka s klipem formátu A4.
Obsahuje výsuvné poutko na zavěšení.
Je vyrobena z recyklované lepenky.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 150 × 200 mm
Rozměry: 23,6 × 32,3 × 0,2 cm
Kartonové množství v ks: 50
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TALISI
13,50 Kč
COVAN
33,50 Kč

LÉDA
44 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BROK
B4500600PK2
Veselý zápisník se 150 barevnými
značkovacími lístky a bločkem
s 50 linkovanými stranami.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm
Rozměry: 15 × 8,1 × 1 cm
Kartonové množství v ks: 100

BROK
22 Kč

B4500400PK2
Samolepící memo papírky v pouzdře,
plast/papír.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: 12,5 × 10,5 × 2,8 cm
Kartonové množství v ks: 50

KORA
89,50 Kč

MARKYTKA
5 Kč

MARKYTKA
Sada barevných lepících lístků
v kartonovém obalu.
B4500500PK2 – černá
B4500501PK2 – bílá
B4500503PK2 – hnědá
B4500504PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: 8 × 5,4 × 0,3 cm
Kartonové množství v ks: 1000

KANCELÁŘ

SAMOLEPÍCÍ BLOČKY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ELEKTROSTATICKÝ
NOTE-IT V PŘEBALU

Note-it ve formátu 100 × 68 mm. Obsahuje 100 listů
a barvu listů můžete mít žlutou, růžovou, oranžovou
nebo zelenou. V ceně je plnobarevný potisk přebalu,
který je vyroben z 250 g pohlednicového papíru.
Balení po 5 ks do fólie.
Minimální odběr 100 ks.
Poznámka: za příplatek možnost potisku listů, balení
po 1 ks, lesklé, matné nebo soft touch lamino přebalu.
100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

ELEKTROSTATICKÝ
NOTE-IT V PŘEBALU
od 69,50 Kč

1000 ks 2000 ks

77,50 Kč 76,00 Kč 75,00 Kč 74,50 Kč 73,50 Kč 73,00 Kč 69,50 Kč

ELEKTROSTATICKÝ
NOTE-IT V PŘEBALU
SE ZNAČKOVAČI

Note-it je ve formátu 100 × 68 mm a obsahuje
100 elektrostatických listů a 5 barev klasických
značkovačů. Barvy listů mohou být žlutá, růžová,
oranžová nebo zelená. V ceně je plnobarevný potisk
přebalu, který je vyroben z 250 g pohlednicového
papíru.
Celkový formát je 151 × 75 mm. Balení po 5 ks do fólie.
Poznámka: za příplatek možnost potisku listů, balení
po 1 ks, lesklé, matné nebo soft touch lamino přebalu.
100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

2000 ks

99,50 Kč 98,00 Kč 95,50 Kč 93,50 Kč 91,50 Kč 90,00 Kč 87,00 Kč

NOTE-IT V MĚKKÉM
PŘEBALU

Note-it obsahuje 100 listů a je možné si zvolit bílý, žlutý, modrý,
zelený nebo růžový papír. V ceně je zahrnutý plnobarevný potisk
přebalu a tisk 1 nebo 2 barvami na listy.
Možnost výběru z formátů 51 × 75 mm, 68 × 75 mm, 102 × 75 mm.
Rozměr: 51 × 75 mm
100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

2000 ks

72,00 Kč

58,50 Kč

48,50 Kč

41,00 Kč

35,50 Kč

26,00 Kč

24,00 Kč

500 ks

Rozměr: 68 × 75 mm
100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

74,50 Kč

62,00 Kč

51,50 Kč

45,00 Kč 37,00 Kč

1000 ks

2000 ks

29,00 Kč

24,50 Kč

Rozměr: 102 × 75 mm
100 ks

200 ks

78,00 Kč

64,50 Kč 54,00 Kč 47,50 Kč
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300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

2000 ks

42,50 Kč

34,50 Kč

28,00 Kč

KANCELÁŘ

NOTE-IT

ELEKTROSTATICKÝ
NOTE-IT V PŘEBALU
SE ZNAČKOVAČI
od 87 Kč

NOTE-IT V MĚKKÉM
PŘEBALU
od 24 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

NOTE-IT SE
ZNAČKOVAČEM
V MĚKKÉM OBALU
od 49 Kč

NOTE-IT SE
ZNAČKOVAČEM
V MĚKKÉM OBALU

V ceně je zahrnutý plnobarevný potisk přebalu včetně
lesklého lamina,
dále pak tisk 1 nebo 2 barvami na listy.
Je možno si vybrat ze dvou variant:
a) note–it 51 × 75 mm
Obsahuje 50 listů note it 51 × 75 a 5 × 25 klasických
plastových značkovačů v neonových barvách, přebal z 230 g
pohlednicového kartonu.

100 ks

200 ks

300 ks

79,50 Kč 61,50 Kč

400 ks

500 ks

1000 ks

55,50 Kč 54,00 Kč 53,50 Kč 51,50 Kč

1500 ks

2000 ks

50,00 Kč 49,00 Kč

b) note–it 102 × 75 mm
Obsahuje note it 51 × 75 25 listů a 102 × 75 50 listů (cena
zahrnuje potisk obou note-itů), 5 × 25 listové plastové
neonové značkovače, přebal z 230 g pohlednicového kartonu.
100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

1500 ks

70,00 Kč 66,50 Kč 55,00 Kč 51,50 Kč

2000 ks
50,00 Kč

kancelář

100,50 Kč 76,50 Kč 71,50 Kč

NOTE-IT
SE ZNAČKOVAČEM
V TVRDÝCH DESKÁCH

Obsahuje 50–listový note–it 102 × 75 mm, 25–listový
note–it 51 × 75 mm, 5 × 25 listové plastové neonové
značkovače. V ceně je zahrnutý plnobarevný tisk na
tvrdé desky včetně lesklého lamina, dále pak tisk 1 nebo
2 barvami stejného motivu na oba note–ity.

100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

139,00 Kč 115,00 Kč 110,00 Kč 105,00 Kč 97,50 Kč

1000 ks

2000 ks

87,00 Kč

79,00 Kč

NOTE-IT SE
ZNAČKOVAČEM
V TVRDÝCH DESDKÁCH
od 79 Kč
KANCELÁŘ
NOTE-IT
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NOTE-IT
51 × 75 MM
od 11 Kč

NOTE-IT 51 × 75 MM
Samolepicí bloček NOTE-IT.
50 listů
množství 100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

2000 ks

5000 ks

1 barva

52,50 Kč

41,00 Kč

32,50 Kč

25,50 Kč

18,00 Kč

13,50 Kč

12,50 Kč

11,00 Kč

2 barvy

56,50 Kč

42,50 Kč

32,50 Kč

26,00 Kč

21,00 Kč

14,50 Kč

12,50 Kč

11,00 Kč

100 listů
množství 100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

2000 ks

5000 ks

1 barva

76,00 Kč

48,50 Kč

37,00 Kč

31,00 Kč

23,00 Kč

21,50 Kč

21,00 Kč

19,00 Kč

2 barvy

79,50 Kč

50,50 Kč

37,50 Kč

32,00 Kč

24,00 Kč

22,50 Kč

21,00 Kč

19,00 Kč

Lepicí část na kratší straně, možnost změny za příplatek.

NOTE-IT 68 × 75 MM
Samolepicí bloček NOTE-IT.
50 listů
množství 100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

2000 ks

5000 ks

16,50 Kč

13,50 Kč

12,50 Kč

59,00 Kč 47,00 Kč 35,50 Kč 29,00 Kč 22,50 Kč 17,50 Kč

13,50 Kč

12,50 Kč

1 barva

55,50 Kč 45,00 Kč 35,50 Kč 28,00 Kč 21,00 Kč

2 barvy

NOTE-IT 68 × 75 MM
od 12,50 Kč

100 listů
množství 100 ks

2000 ks

5000 ks

1 barva

83,00 Kč 52,00 Kč 39,50 Kč 34,00 Kč 30,50 Kč 25,50 Kč 21,50 Kč

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

21,00 Kč

2 barvy

86,00 Kč 53,50 Kč 40,50 Kč 34,50 Kč 32,00 Kč 26,00 Kč 21,50 Kč

21,00 Kč

Lepicí část na kratší straně, možnost změny za příplatek.

NOTE-IT 102 × 75 MM
Samolepicí bloček NOTE-IT.
50 listů
množství 100 ks

2000 ks

5000 ks

1 barva

58,50 Kč 47,50 Kč 38,50 Kč 31,00 Kč 28,00 Kč 22,50 Kč 17,50 Kč

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

14,50 Kč

2 barvy

62,00 Kč 49,00 Kč 38,50 Kč 32,00 Kč 29,00 Kč 23,00 Kč 17,50 Kč

14,50 Kč

100 listů
množství 100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

2000 ks

5000 ks

1 barva

87,50 Kč 55,00 Kč 42,50 Kč 37,00 Kč 37,00 Kč 32,50 Kč 29,00 Kč 26,00 Kč

2 barvy

91,00 Kč 56,50 Kč 43,50 Kč 37,50 Kč 37,50 Kč 33,00 Kč 29,00 Kč 26,00 Kč

Lepicí část na kratší straně, možnost změny za příplatek.
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KANCELÁŘ

NOTE-IT

NOTE-IT
102 × 75 MM
od 14,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

NOTE-IT
NA PALETCE
od 173 Kč

NOTE-IT NA PALETCE

Samolepicí note-it na dřevěné paletce ve formátu
102 × 72 mm obsahuje 500 listů a je možné si vybrat
z bílé, modré, žluté, zelené nebo růžové barvy listů.
V ceně je zahrnut potisk listů 1 nebo 2 barvami
a balení po 1 ks do fólie.
Poznámka: za příplatek možnost tamponového
tisku na boční stranu 1—4 barvami.

100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

214,00 Kč 199,00 Kč 195,00 Kč 191,00 Kč

1000 ks

180,00 Kč 177,00 Kč

2000 ks
173,00 Kč

Formát kostky je 8 × 12 × 5 cm a obsahuje 500 listů (80 g ofset).
Baleno po 1 ks do fólie.
Poznámka: za příplatek možnost potisku boční strany
nebo vyvrtaný otvor na pero.
množství 100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

2000 ks

5000 ks

1+0/2+0

177,50 Kč

152,50 Kč

144,50 Kč

141,00 Kč

140,50 Kč

135,50 Kč

132,50 Kč

129,00 Kč

3+0/4+0

236,00 Kč 186,50 Kč

171,00 Kč

165,00 Kč

160,00 Kč

148,50 Kč

143,50 Kč

139,50 Kč

PAPÍROVÁ
KOSTKA
NA PALETCE
od 129 Kč

PAPÍROVÉ KOSTKY
450 listů
Papírová kostka 9 × 9 × 4,5 cm = 450 listů.
množství 100 ks

200 ks

1+0

97,50 Kč

76,50 Kč 69,50 Kč 68,00 Kč 66,00 Kč 61,00 Kč

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

2000 ks

2+0

102,00 Kč 79,00 Kč 72,00 Kč 70,00 Kč 68,00 Kč 63,50 Kč 61,00 Kč

3+0

139,00 Kč

99,50 Kč 86,50 Kč 85,50 Kč 77,50 Kč

4+0

145,00 Kč

106,50 Kč 91,50 Kč

5000 ks

60,00 Kč 59,00 Kč
60,50 Kč

69,50 Kč 66,50 Kč 66,00 Kč

90,00 Kč 80,50 Kč 71,00 Kč

68,00 Kč 67,50 Kč

900 listů
Papírová kostika 9 × 9 × 9 cm = 900 listů

PAPÍROVÁ
KOSTKA
od 93 Kč

množství 100 ks

200 ks

1+0

130,50 Kč

115,00 Kč 106,50 Kč 102,00 Kč 99,50 Kč

300 ks

400 ks

500 ks

2+0

136,00 Kč 117,50 Kč

3+0

176,00 Kč

141,00 Kč 128,50 Kč 120,50 Kč

115,50 Kč

108,00 Kč 105,00 Kč 104,50 Kč

4+0

190,00 Kč 148,50 Kč 132,50 Kč 124,50 Kč

120,50 Kč

109,50 Kč 106,50 Kč 106,00 Kč

109,50 Kč 106,50 Kč 102,00 Kč

1000 ks

1500 ks

96,50 Kč

94,00 Kč 93,00 Kč

97,50 Kč

96,50 Kč

KANCELÁŘ
PAPÍROVÉ KOSTKY

2000 ks
95,00 Kč
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PAPÍROVÁ KOSTKA
NA PALETCE

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

3D PAPÍROVÉ KOSTKY
Papírová kostka, 200 listů, čistý formát 10 × 14 cm, baleno po 1 ks do fólie.
množství 100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1+0

183,00 Kč

108,00 Kč

98,00 Kč

94,00 Kč

90,00 Kč 84,00 Kč 82,00 Kč 80,00 Kč

1000 ks

1500 ks

2000 ks

2+0

201,00 Kč

147,00 Kč

127,00 Kč

115,00 Kč

110,00 Kč 99,00 Kč 94,00 Kč 91,00 Kč

3D PAPÍROVÉ
KOSTKY
od 80 Kč

PAPÍROVÁ KOSTKA
V PLASTOVÉM
BOXU – TYP 1

Papírová kostka v plastové krabičce, 900 volných listů, velikost 9 × 9 cm, baleno
po 1 ks do fólie. Cena včetně plnobarevného papíru vloženého po obvodu.
množství 50 ks

100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

1500 ks

2000 ks

0+0

165,00 Kč

165,00 Kč

165,00 Kč

165,00 Kč

161,00 Kč

161,00 Kč

157,00 Kč

155,00 Kč

189,00 Kč 186,00 Kč 179,00 Kč

165,00 Kč

1+0

250,00 Kč 214,00 Kč

197,00 Kč

2+0

263,00 Kč 219,00 Kč

201,00 Kč 192,00 Kč

3+0

328,00 Kč 259,00 Kč 225,00 Kč 212,00 Kč

203,00 Kč 194,00 Kč 187,00 Kč

4+0

352,00 Kč 273,00 Kč 232,00 Kč 217,00 Kč

208,00 Kč 200,00 Kč 189,00 Kč 181,00 Kč

189,00 Kč 181,00 Kč

PAPÍROVÁ KOSTKA
V PAPÍROVÉ KRABIČCE

177,00 Kč

169,00 Kč 167,00 Kč

179,00 Kč

171,00 Kč

Papírová koskta obsahuje 450 listů 80 g offset papíru
o rozměru 9 × 9 × 4,5 cm. V ceně je zahrnutý plnobarvený tisk krabičky. Dále je
možnost tisku 1—2 barvami na listy a tisku na boční stranu 1—4 barvami.
množství

1+0 a 2+0

3+0 a 4+0

100 ks

162,00 Kč

204,50 Kč

200 ks

137,50 Kč

164,00 Kč

300 ks

126,00 Kč

144,50 Kč

400 ks

116,50 Kč

135,50 Kč

500 ks

107,50 Kč

120,00 Kč

600 ks

104,50 Kč

116,50 Kč

700 ks

101,50 Kč

112,50 Kč

800 ks

98,00 Kč

108,50 Kč

900 ks

96,50 Kč

105,50 Kč

1000 ks

95,00 Kč

104,00 Kč

1500 ks

94,50 Kč

100,00 Kč

2000 ks

92,00 Kč

98,00 Kč
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PAPÍROVÉ KOSTKY

169,00 Kč

180,00 Kč 177,00 Kč
179,00 Kč

PAPÍROVÁ
KOSTKA
V PLASTOVÉM
BOXU – TYP 1
od 155 Kč
PAPÍROVÁ KOSTKA
V PAPÍROVÉ
KRABIČCE
od 98 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ŠANONY NA MÍRU

ŠANONY
NA MÍRU
od 113 Kč

Nabízíme výrobu šanonů s celoplošným potiskem,
lesklým nebo matným laminem s různými
mechanismy dle Vašeho přání nebo přidání
plastového pouzdra na vizitku. Dodání 3 týdny.
A4, páková mechanika na dva otvory
200 ks

300 ks

500 ks

1000 ks

4+0

162,00 Kč

138,00 Kč

128,00 Kč

121,00 Kč

113,00 Kč

4+4

216,00 Kč

169,00 Kč

149,00 Kč

134,00 Kč

122,00 Kč

PAPÍROVÁ SLOHA
S VÝSEKEM NA VIZITKU

Sloha formátu A4 je vyrobena z 300 g křídového papíru,
tloušťka hřbetu je 5 mm.
Poznámka: doporučujeme ochranu tisku před oděrem
lakováním nebo laminováním: lesklé lamino 5 Kč/ks, matné
lamino 6 Kč/ks a nebo soft touch lamino 9 Kč/ks.

množství 100 ks

200 ks

1+0

66,50 Kč

39,50 Kč 31,00 Kč 26,00 Kč 23,00 Kč 19,00 Kč 16,00 Kč

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

2000 ks

2+0

72,00 Kč

42,50 Kč 32,50 Kč 27,50 Kč 24,50 Kč 19,50 Kč 16,50 Kč

3+0

88,00 Kč 51,50 Kč 33,00 Kč 32,50 Kč 28,00 Kč 21,00 Kč 17,50 Kč

4+0

97,00 Kč

4+4

146,50 Kč 79,50 Kč 58,00 Kč 47,00 Kč 40,50 Kč 26,50 Kč 21,00 Kč

54,00 Kč 35,50 Kč 34,00 Kč 29,50 Kč 21,50 Kč 18,00 Kč

PODLOŽKA NA PSANÍ A4

Podložka s kovovým klipem je vyrobena z 2 mm oboustranně
kašírované lepenky ve formátu 225 × 330 mm. Možnost
lesklého, matného nebo soft touch lamina.
Poznámka: za příplatek možnost potisku boční strany
nebo vyvrtaný otvor na pero.

PODLOŽKA
NA PSANÍ A4
od 71,50 Kč

množství 2+2

4+4

100 ks

107,00 Kč

138,50 Kč

200 ks

87,00 Kč

98,50 Kč

300 ks

79,50 Kč

87,00 Kč

400 ks

76,00 Kč

83,00 Kč

500 ks

75,00 Kč

79,50 Kč

600 ks

73,50 Kč

76,50 Kč

700 ks

71,50 Kč

75,00 Kč

800 ks

70,50 Kč

73,00 Kč

900 ks

70,00 Kč

71,50 Kč

KANCELÁŘ
SLOHY
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PAPÍROVÁ SLOHA
S VÝSEKEM
NA VIZITKU
od 16 Kč

množství 100 ks

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BLOK A5

BLOK A5
od 23 Kč

Papírový blok formátu A5, 50 listů, rozměr: 14,8 × 21 cm.
množství 50 ks

100 ks

1+0

91,50 Kč

65,50 Kč 43,50 Kč 35,50 Kč 32,50 Kč 29,50 Kč 26,00 Kč 24,50 Kč 23,00 Kč

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

1500 ks

2000 ks

2+0

107,50 Kč 71,00 Kč

3+0

167,50 Kč 113,50 Kč 71,00 Kč

52,00 Kč 45,50 Kč 42,00 Kč 34,00 Kč 29,50 Kč 29,00 Kč

4+0

183,50 Kč 116,50 Kč 71,50 Kč

55,50 Kč 49,00 Kč 44,00 Kč 34,50 Kč 29,50 Kč 29,50 Kč

45,50 Kč 37,00 Kč 34,00 Kč 30,50 Kč 26,50 Kč 25,50 Kč 24,50 Kč

Možnost výběru bloku lepeného nebo se spirálou.
Možnost děrování (rozměr děr je shodný s mechanikou v šanonech):
2 Kč/dírka.

BLOK A4

Papírový blok formátu A4, 50 listů, rozměr: 21 × 29,7 cm.
množství 50 ks
1+0

100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

1500 ks

2000 ks

BLOK A4
od 38,50 Kč

104,00 Kč 79,50 Kč 58,00 Kč 50,50 Kč 49,00 Kč 45,50 Kč 42,00 Kč 39,50 Kč 38,50 Kč

2+0

120,00 Kč 86,50 Kč 60,50 Kč 52,50 Kč 50,00 Kč 46,00 Kč 42,50 Kč 40,50 Kč 39,50 Kč

3+0

183,50 Kč 131,00 Kč 86,50 Kč 72,00 Kč 65,50 Kč 60,50 Kč 52,00 Kč 48,50 Kč 47,50 Kč

4+0

199,50 Kč 135,00 Kč 91,50 Kč 76,00 Kč 68,50 Kč 64,50 Kč 53,50 Kč 50,00 Kč 49,00 Kč

Možnost výběru bloku lepeného nebo se spirálou.
Možnost děrování (rozměr děr je shodný s mechanikou v šanonech):
2 Kč/dírka.

BLOK A5 S PLASTOVÝM
PŘEBALEM A GUMIČKOU
NA PERO

Formát bloku je 14,8 × 21 cm. Přední přebal bloku je vyroben
z antireflexního plastu a obálka z 250 g natíraného papíru. Blok obsahuje
70 vnitřních listů z 80 g ofsetového papíru, spodní karton z 2 mm bílo-šedé
lepenky a gumičku na pero. Cena zahrnuje plnobarevný potisk obálky.
Ceník je na potisk vnitřních listů. Baleno po 10 ks do fólie.
Vazba: vario-spirála v barvách bílá, černá, stříbrná, zlatá, modrá nebo
červená.
Poznámka: za příplatek možnost vkládání reklamních stran, děrování pro
euro šanony, gumičkový zámek, perforace.
množství

50 ks

500 ks

1000 ks

1+0

228,00 Kč 163,00 Kč 137,00 Kč

124,00 Kč 117,00 Kč

111,00 Kč

105,00 Kč 102,00 Kč 99,00 Kč

2+0

243,00 Kč 167,00 Kč 139,00 Kč 126,00 Kč 119,00 Kč

112,00 Kč

106,00 Kč 103,00 Kč 100,00 Kč

3+0

303,00 Kč 210,00 Kč 163,00 Kč 141,00 Kč

123,00 Kč 113,00 Kč

107,00 Kč 105,00 Kč

4+0

319,00 Kč

213,00 Kč 164,00 Kč 144,00 Kč 134,00 Kč 160,00 Kč 114,00 Kč

107,00 Kč 105,00 Kč
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100 ks

200 ks

300 ks

KANCELÁŘ

BLOKY

400 ks

131,00 Kč

1500 ks

2000 ks

BLOK A5
S PLASTOVÝM
PŘEBALEM
A GUMIČKOU
NA PERO
od 99 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BLOK A4 + PŘEBAL
od 55,50 Kč

BLOK A4 + PŘEBAL

Papírový blok formátu A4, 50 listů, rozměr 21 × 29,7 cm.
množství 50 ks
1+0

100 ks

144,00 Kč 111,50 Kč

200 ks

300 ks

85,00 Kč 77,50 Kč

400 ks

500 ks

1000 ks

1500 ks

2000 ks

75,00 Kč 71,50 Kč 61,50 Kč 57,00 Kč 55,50 Kč

2+0

159,50 Kč 118,50 Kč 89,00 Kč 80,00 Kč 76,00 Kč 72,00 Kč 63,00 Kč 65,50 Kč 56,50 Kč

3+0

223,00 Kč 162,50 Kč 114,00 Kč 99,00 Kč 91,50 Kč 86,50 Kč 76,50 Kč 68,50 Kč 67,00 Kč

4+0

239,00 Kč 167,00 Kč 120,00 Kč 103,50 Kč 95,50 Kč 89,50 Kč 78,50 Kč 71,00 Kč 68,50 Kč

Možnost výběru bloku lepeného nebo se spirálou.
Možnost děrování (rozměr je shodný s mechanikou v šanonech):
2 Kč/dírka.

BLOK A5 + PŘEBAL

Papírový blok formátu A5, 50 listů, rozměr 14,8 × 21 cm.
množství 50 ks
1+0

100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

1500 ks

2000 ks

123,50 Kč 89,50 Kč 65,00 Kč 55,50 Kč

51,50 Kč 48,50 Kč 42,00 Kč 40,50 Kč 38,50 Kč
52,50 Kč 49,00 Kč 42,50 Kč 41,00 Kč 39,50 Kč

2+0

139,50 Kč 94,50 Kč 67,00 Kč

57,00 Kč

3+0

199,50 Kč 137,50 Kč 91,50 Kč

72,00 Kč 65,00 Kč 60,00 Kč 51,50 Kč 46,00 Kč 45,00 Kč

4+0

215,50 Kč 141,00 Kč 92,50 Kč

75,00 Kč 68,00 Kč 63,00 Kč 52,00 Kč 46,00 Kč 45,50 Kč

Možnost výběru bloku lepeného nebo se spirálou.
Možnost děrování (rozměr je shodný s mechanikou v šanonech):
2 Kč/dírka.

BLOK DIAMOND

Udělejte všední blok nevšedním. Do Vašeho designu můžete
zakomponovat prvky s metalickou lesklou fólií, které blok ozvláštní
a každého zaujmou.
Blok může být ve formátu A4, A5, A6, s počtem listů 25, 50, 100.
Listy jsou z 80 g offset papíru, obálka je z 250 g papíru
s jednostrannou matnou laminací.

BLOK DIAMOND
od 46 Kč

množství 100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

2000 ks

1+0

110,50 Kč 77,00 Kč

65,50 Kč 60,50 Kč 56,50 Kč 51,00 Kč 46,00 Kč

2+0

115,50 Kč 79,00 Kč

66,50 Kč 62,00 Kč 57,00 Kč 51,50 Kč

3+0

159,50 Kč 105,00 Kč 82,50 Kč 73,50 Kč 69,00 Kč 58,50 Kč 52,50 Kč

4+0

162,50 Kč 106,00 Kč 86,00 Kč 77,00 Kč 71,50 Kč 60,00 Kč 53,00 Kč

47,50 Kč

Uvedené ceny jsou pro BLOK A5, 50 listů, fólie pouze
z přední strany.
Ceny na další možnosti na vyžádání.

KANCELÁŘ
BLOKY
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BLOK A5 + PŘEBAL
od 38,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BLOK A4
od 52 Kč

EKO BLOKY

Eko bloky ve formátech A4 a A5 obsahují 50 listů, které jsou ze 100%
recyklovaného ofset papíru 80 g. Spodní část bloku je z 250 g přírodního
kartonu. Baleno do fólie po 10 ks.

BLOK A4
50 listů

množství 50 ks

100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

1500 ks

1+0

92,50 Kč

71,00 Kč

63,50 Kč

62,00 Kč

59,00 Kč

55,50 Kč

52,00 Kč

63,00 Kč 60,00 Kč 56,50 Kč

53,50 Kč

117,00 Kč

2+0

133,50 Kč

99,50 Kč

73,50 Kč

66,50 Kč

3+0

196,50 Kč

144,50 Kč

99,50 Kč

85,00 Kč 78,50 Kč

4+1

213,00 Kč

148,00 Kč

105,00 Kč 89,50 Kč

82,50 Kč

73,50 Kč

65,00 Kč 61,50 Kč

76,50 Kč

67,00 Kč

63,00 Kč

BLOK A5
50 listů

množství 50 ks

100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

1500 ks

1+0

72,00 Kč

50,50 Kč

42,00 Kč

39,00 Kč

37,00 Kč

32,50 Kč

31,00 Kč

98,50 Kč

2+0

115,00 Kč

78,00 Kč

52,50 Kč

43,50 Kč

40,50 Kč 37,50 Kč

3+0

174,00 Kč

120,00 Kč

78,00 Kč

59,00 Kč

52,50 Kč

49,00 Kč 40,50 Kč 37,00 Kč

34,00 Kč 32,00 Kč

4+1

190,50 Kč

123,50 Kč

78,50 Kč

62,00 Kč

56,50 Kč

51,50 Kč

41,00 Kč

BLOK A5
od 31 Kč

37,50 Kč

Možnost výběru mezi lepenou a spirálovopu vazbou. Barva vario spirály: bílá,
černá, stříbrná, zlatá, modrá, červená.

EKO NOTE-IT KLASIK

Samolepicí bloček ve formátech 51 × 75 mm, 68 × 75 mm a 102 × 75 mm
obsahuje 50 listů, které jsou vyrobeny z eko papíru a které je možné mít
v těchto barvách: bílá, modrá, žlutá, zelená, růžová.
51 × 75 mm
množství

100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

2000 ks

5000 ks

1 barva

52,50 Kč

41,00 Kč

32,50 Kč

25,50 Kč

18,00 Kč

13,50 Kč

12,50 Kč

11,00 Kč

2 barvy

56,50 Kč

42,50 Kč

33,00 Kč

26,00 Kč

21,00 Kč

14,50 Kč

13,00 Kč

11,50 Kč

300 ks

68 × 75 mm
množství

100 ks

200 ks

1 barva

55,50 Kč

45,00 Kč 35,50 Kč

400 ks

500 ks

1000 ks

2000 ks

5000 ks

28,00 Kč

21,00 Kč

16,50 Kč

13,50 Kč

12,50 Kč

2 barvy

59,00 Kč

47,00 Kč

36,00 Kč 29,00 Kč

22,50 Kč

17,50 Kč

14,50 Kč

13,00 Kč

102 × 75 mm
množství

100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

2000 ks

5000 ks

1 barva

58,50 Kč

47,50 Kč

38,50 Kč

31,00 Kč

28,00 Kč

22,50 Kč

17,50 Kč

14,50 Kč

2 barvy

62,00 Kč

49,00 Kč 38,50 Kč

32,00 Kč

29,00 Kč

23,00 Kč

18,00 Kč

15,00 Kč
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BLOKY

EKO NOTE-IT
KLASIK
od 11 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BLOK A4 + PŘEBAL
od 73,50 Kč

EKO BLOKY S PŘEBALEM

Eko bloky s přebalem obsahují 50 listů ze 100% recyklovaného ofset
papíru 80 g, spodní část bloku a obálka jsou z 250 g přírodního
kartonu.
Baleno po 10 ks do fólie.

BLOK A4 + PŘEBAL
množství 50 ks

100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

1500 ks

1+0

160,50 Kč 128,00 Kč 102,50 Kč 94,50 Kč 92,50 Kč 89,00 Kč

78,50 Kč 73,50 Kč

2+0

177,00 Kč 135,00 Kč 105,50 Kč 97,00 Kč

86,50 Kč 82,50 Kč

3+0

240,00 Kč 180,00 Kč 131,00 Kč 116,50 Kč 108,50 Kč 103,50 Kč 94,00 Kč 86,00 Kč

4+0

256,50 Kč 183,50 Kč 137,50 Kč 120,00 Kč 112,50 Kč 106,00 Kč 95,50 Kč 87,50 Kč

93,00 Kč 89,50 Kč

BLOK A5 + PŘEBAL
množství 50 ks
1+0

100 ks

200 ks

300 ks

400 ks

500 ks

1000 ks

1500 ks

135,00 Kč 99,50 Kč 75,00 Kč 65,00 Kč 61,50 Kč 58,50 Kč 52,00 Kč 50,50 Kč

2+0

151,00 Kč

105,50 Kč 78,00 Kč 67,00 Kč

3+0

211,50 Kč

149,00 Kč 102,50 Kč 83,00 Kč 75,00 Kč 70,00 Kč 61,50 Kč 58,00 Kč

63,00 Kč 59,00 Kč 52,50 Kč 51,50 Kč

4+0

227,50 Kč 151,50 Kč 103,50 Kč 86,00 Kč 79,50 Kč 72,00 Kč 62,00 Kč 58,50 Kč

EKO NOTE-IT S PŘEBALEM

Note-it s 50 listy z eko papíru, které je možné mít v těchto barvách:
bílá, modrá, žlutá, zelená, růžová. Přebal je vyroben z 250 g
přírodního kartonu.

EKO NOTE-IT
S PŘEBALEM
od 24 Kč

množství

100 ks

51 × 75 mm

72,00 Kč 58,50 Kč 48,50 Kč 41,00 Kč

200 ks

300 ks

62,00 Kč 51,50 Kč

400 ks

68 × 75mm

74,50 Kč

102 × 75 mm

78,00 Kč 64,50 Kč 54,00 Kč 47,50 Kč

500 ks

1000 ks

2000 ks

35,50 Kč 26,00 Kč 24,00 Kč

45,00 Kč 37,00 Kč

29,00 Kč 24,50 Kč

42,50 Kč 34,50 Kč 28,00 Kč

KANCELÁŘ
BLOKY
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BLOK A5 + PŘEBAL
od 50,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ARNOŠT

ARNOŠT
128 Kč

Stolní osmimístná kalkulačka, plast.
B3400100PK2 – černá
B3400101PK2 – bílá
B3400102PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 25 mm
Rozměry: 19,4 × 10,6 × 3,6 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterie.
Kartonové množství v ks: 50

BORIS
Stolní osmimístná kalkulačka s duálním
napájením, velká tlačítka a nakloněný
displej, plast
B3400201RB2 – černá
B3400200RB2 – bílá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 25 × 20 mm
Rozměry: 12 × 11 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 100

BORIS
85,50 Kč

HUBERT
Hliníkový USB rozbočovač se čtyřmi
porty. USB verze 2.0, výstup 5V.
B1104800PK2 – černá
B1104801PK2 – modrá
B1104802PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 10 mm
Rozměry: 8,8 × 4 × 2,5 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 100
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KANCELÁŘ
KALKULAČKY

HUBERT
112 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

LEONIE

NABÍJECÍ PODLOŽKA
A BEZDRÁTOVÁ MYŠ
S CELOPLOŠNÝM POTISKEM

Bezdrátová optická počítačová myš,
2,4Ghz. Myš má rolovací tlačítko
a skrytý přijímač.
B1201900PK2 – černá
B1201901PK2 – bílá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 40 × 25 mm
Rozměry: 12,5 × 7,5 × 3 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: dodáváme včetně baterií
2 × AAA
Kartonové množství v ks: 120

NABÍJECÍ
PODLOŽKA
A BEZDRÁTOVÁ
MYŠ
S CELOPLOŠNÝM
POTISKEM
Podložka s celoplošným potiskem s bezdrátovým
nabíjením 5 W nebo vysokorychlostním 10 W,
s bezdrátovou nebo bezdrátově nabíjecí myší, také
s vlastním potiskem. Na podložce podporující indukční
technologii se kromě samotné myši může nabíjet
i mobilní telefon s podporou Qi nabíjení. Na vyžádání
je možné dodat pouze podložku nebo jen myš.
Minimální počet pro objednání v plně zákaznickém
provedení je 50 kusů. Termín dodání 3 týdny.
rozměr podložky: 240 × 195 × 6,4 mm
rozměr myši: 65 × 115 × 32 mm

KANCELÁŘ
PC DOPLŇKY
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LEONIE
150 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ŠÉRINK
ŠÉRINK

Rychlonabíjecí adaptér do zásuvky se třemi
USB výstupy. Velmi užitečný pomocník, který
by neměl chybět v žádné domácnosti či
kanceláři. Díky třem výstupům Vám postačí
jen jedna zásuvka. Jeden ze tří slotů podporuje
rychlonabíjecí technologii tzv. Quick Charge
3.0, díky kterému bude váš mobilní telefon
nabitý během několika okamžiků. Adaptéry je
možné objednat v barvách oranžová, červená,
černá, šedá, světle modrá a královská modrá.
Minimální počet pro objednání je 50 kusů.
Dodání 3 týdny.

SAFETKA

SAFETKA
99,50 Kč

B1204800PD2
Bezpečnostní sada k počítači v plastové
krabičce. Sada obsahuje krytku webové
kamery, USB blokátor dat a audio blokátor.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: 7,9 × 7,3 × 1,7 mm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 300

TANORA
Kryt na webkameru tabletu nebo
notebooku, který ochrání Vaše
soukromí. Materiál plast.
B1201800PK2 – bílá
B1201801PK2 – černá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm
Rozměry: 4,1 × 1,6 × 0,2 cm
Kartonové množství v ks: 10.000
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KANCELÁŘ
PC DOPLŇKY

TANORA
4,80 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

HYPOLIT
B1203300RX2
Sada dvou adaptérů z USB C na USB A
balená v plastové krabičce. Nemusíte již
řešit problém s nesprávným kabelem.
Adaptéry jsou vyrobeny z hliníku.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L1
Maximální velikost tisku: 35 × 30 mm
Rozměry: 5,6 × 5,5 × 2,1 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 200

HONOR
56,50 Kč

HORST
73,50 Kč

HONOR
B1203400RX2
Hliníkový adaptér z USB A na USB C.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 15 × 8 mm
Rozměry: 3,3 × 1,4 × 0,6 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 500

HORST
B1203100RX2
USB data blokátor. Chrání před krádeží
dat při nabíjení na veřejných místech.
Je kompatibilní se všemi mobilními
zařízeními a funguje na všech USB
portech. Vyrobeno z ABS.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 20 × 15 mm
Rozměry: 4,1 × 2,6 × 1,1 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 500

KANCELÁŘ
PC DOPLŇKY
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HYPOLIT
113 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

DEZIDER
Nabíjecí kabel 4v1. Má výstupy
USB, USB-C, micro USB a lightning.
Po vylaserování bude Vaše logo při
používání kabelu podsvícené.
B1109500PK2 – černá
B1109501PK2 – modrá
B1109502PK2 – červená
B1109504PK2 – bílá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 18 × 18 mm
Rozměry: 17 × 2,8 × 1 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 300

DEZIDER
137 Kč

DEMETRIUS
B1127100RX2
Nabíjecí datový kabel 3v1. Obsahuje
výstupy USB-C, micro USB
a lightning, USB vstup, 5V/2.1A.
Dá se použít i jako stojánek na mobil.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 15 × 9 mm
Rozměry: 100 × 2 × 1 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 200

DEREK
B1116000PD2
Bambusový přívěsek na klíče
s nabíjecím kabelem. Obsahuje USB-A,
micro-B (2v1) a USB-C.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 15 × 30 mm
Rozměry: 12,5 × 2,7 × 0,8 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 250
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DOPLŇKY K MOBILU

DEMETRIUS
170 Kč

DEREK
123 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

DOMODOS
55 Kč

DOMODOS

kancelář

Hliníkový nabíjecí kabel 3v1 se
třemi konektory: USB, Mikro USB
a USB typu C. Má kroužek na připnutí
na klíče nebo batoh.
B1108600PK2 – černá
B1108601PK2 – červená
B1108602PK2 – modrá
B1108603PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm
Rozměry: 17 × 1,5 × 0,6 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 600

SORIALO
75,50 Kč

SORIALO
Nabíjecí USB kabel 3v1 se třemi
koncovkami: mikro USB, USB typ C
a Lightning. Materiál nylon.
B1107700PK2 – červená
B1107701PK2 – modrá
B1107702PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm
Rozměry: 102 × 1,5 × 0,4 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 200

KANCELÁŘ

DOPLŇKY K MOBILU
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

CHORATO
Silikonový náramek s dobíjecím
kabelem, USB a micro USB. Obsahuje
kovový plíšek pro umístění Vašeho
loga. Materiál ABS, TPE.
B1201500PK2 – černá
B1201501PK2 – bílá
B1201502PK2 – oranžová
B1201503PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1.
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm.
Rozměry: 22 × 1,3 × 0,8 cm.
Kartonové množství: 500

CHORATO
38 Kč

BORY
B1108700PK2
Hliníková klec se dřevěným stojánkem
na mobilní telefony. Stojánek obsahuje
3 USB porty na dobíjení. Klec je
opatřena visacím zámkem se dvěmi
klíči. Na dřevěném podstavci je kovový
plíšek pro vaše logo.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm
Rozměry: 21,5 × 12 × 19 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 8

DORIAN
Skládací držák mobilního telefonu,
který slouží i jako stojánek. Na
zadní stranu telefonu jej připevníte
pomocí 3M lepící pásky. Materiál
ABS.
B1114700PD2 – černá
B1114701PD2 – bílá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, UV tisk UV2
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: Ø 4 × 2,5 cm
Kartonové množství v ks: 1000
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BORY
599 Kč

DORIAN
13,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

DALIDA

DALILA
899 Kč

H4400100RX2
Zvlhčovač vzduchu v moderním designu vyrobený
z odolného ABS s integrovaným UV-C světlem.
Produkuje mlhu, která zvlhčuje suché prostory a v létě
příjemně chladí. Při zapnuté funkci je velmi tichý,
je tedy vhodný i pro noční použití. Pro optimální
a zdravou kvalitu vzduchu využívá UV-C světlo,
pomocí kterého sterilizuje vloženou vodu od 99,9 %
potenciálně škodlivých bakterií. Včetně 2 náhradních
bavlněných tyčinek pro vložení. Jedna tyčinka má
životnost 8 měsíců při pravidelném používání. Objem
200ml musí být doplňován každé 4 hodiny. Vlnová
délka UV-C světla: 270nm-280nm. Automatické
vypínání při otevření pro bezpečné používání. Včetně
120cm napájecího kabelu z TPE (bez PVC).
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 20 × 40 mm
Rozměry: 11,6 × 7,4 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 60

DALILA
H3802100PD2
Aroma difuzér se světlem v designu
bambusu. Světlo střídá 7 jemných barev.
Objem 170 ml. Napájení pomocí USB kabelu,
který je součástí.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 45 × 15 mm
Rozměry: Ø 13 × 9,5 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 20

CELIE
CELIE
853 Kč

F0803800PB2
Sterilizační box pro mobilní telefony a jiné
drobné předměty (klíče, přívěsky, sluchátka
apod.) s dobíjecí 5W podložkou. Box sterilizuje
pomocí UV-C světla. Má dvě úrovně sterilizace,
krátkou na 90 sekund a dlouho na 5 minut. Ničí
99,9 % bakterií. Materiál ABS plast.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 45 × 30 mm
Rozměry: 20,4 × 12,6 × 4,3 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 15

KANCELÁŘ

KANCELÁŘSKÉ DOPLŇKY
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DALIDA
567 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

SANDY
B1109200MA2
Bambusový stojánek na pera
s bezdrátovou nabíječkou. Dodáváno
včetně dobíjecího kabelu.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm
Rozměry: 11,5 × 11 × 7,8 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 50

SANDY
499 Kč

SIDON
B1118600RX2
Stojánek na mobil s bezdrátovou
nabíječkou. Vstup micro USB 5V/1A.
Výkon 5W. Výstup USB C. Dodáváno
včetně kabelu USB A/micro USB
v délce 150 cm.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 12 mm
Rozměry: 10 × 8 × 7,5 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 40

SIMEON
B2701800MA2
Stolní bambusové hodiny
s teploměrem a bezdrátovou
nabíječkou. Dodáváno včetně
dobíjecího kabelu.
Doporučená technologie tisku:
laser L2
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm
Rozměry: 14,8 × 7 × 7 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 30
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BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

SIDON
450 Kč

SIMEON
642 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PLATINO

PLATINO
149 Kč

B1126500RX2
Bezdrátová nabíječka vhodná pro
celoplošný tisk. Vstup micro USB 5V/2A,
výkon 5W, výstup USB C. Součástí je kabel
USB A/micro USB, dlouhý 50 cm.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, UV tisk UV2
Maximální velikost tisku: 60 × 60 mm
Rozměry: 6,2 × 6,2 × 0,8 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 200

PLAKULO
Bezdrátová nabíječka, vstup micro USB
5V/1.5A, výkon 5W, výstup USB C. Součástí
je kabel USB A/micro USB, dlouhý 50 cm.
B1117103RX2 – černá
B1117102RX2 – bílá
B1117101RX2 – červená
B1117100RX2 – modrá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 45 × 45 mm
Rozměry: Ø 7 × 1 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 100

PALMIRO
PALMIRO
499 Kč

PERIKLES
699 Kč

B1113200PD2
Bambusová powerbanka s kapacitou
4000 mAh. Výstup DC5V/1A. Obsahuje
indikátor nabití a dobíjecí kabel.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm
Rozměry: 11,5 × 7 × 1,2 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 50

PERIKLES
B1113100PD2
Bezdrátová bambusová powerbanka
s kapacitou 6000 mAh. Výstup
DC5V/2A, bezdrátový výstup DC5V/1A.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm
Rozměry: 14,5 × 7,5 × 1,6 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 40
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PLAKULO
149 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

KASIAN

KASIAN
548 Kč

Powerbanka s kapacitou 8000 mAh a LED displejem
ukazujicím úroveň nabití. Vstup 5V/2A. Dodáváno
včetně kabelu micro USB/USB C, délka 30 cm.
B1104400RB2 – bílá
B1104401RB2 – černá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 45 × 45 mm
Rozměry: 13,7 × 7 × 1,6 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 50

KIMI
Hliníková powerbanka 4000 mAh
s kapacitou pro nabití smartphonu, výstup
DC5V/1A. Obsahuje USB kabel s micro USB.
B1103800PD2 – černá
B1103801PD2 – modrá
B1103802PD2 – červená
B1103803PD2 – matná stříbrná
B1103804PD2 – tmavě šedá
B1103805PD2 – béžová
B1103806PD2 – královská modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 80 × 30 mm
Rozměry: 6,5 × 11 × 0,9 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 50

IKIMBA
Voděodolná solární powerbanka značky Schwarzwolf,
která obsahuje vestavěnou lithium-polymerovou
baterii o kapacitě 8000 mAh. Vstup DC5V/2A,
výstup DC 5V/1A+2,1A. Powerbanka je odolná
proti prachu, dešti, stříkající vodě a díky svému
pevnému složení a gumovým rohům je také odolná
proti nárazům. Solární panel slouží jako sekundární
zdroj pro průběžné dobíjení powerbanky nebo pro
nouzové nabití telefonu. Jeho výkon je 120 mAh.
Tedy 10h na slunci = kapacita nabití PB 1200mAh.
Záleží samozřejmě na světelných podmínkách. Dále
obsahuje nouzové LED světlo, 4 indikátory nabití
s modrým podsvícením, 2 USB porty a 1 Micro USB
port. Dodáváno s USB kabelem o délce cca 23 cm.
Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf. Materiál
silikonový gel, ABS+PC, gumový lak.
B1100200AJ3 – žlutá
B1100201AJ3 – černá
Doporučená technologie tisku: uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm
Rozměry: 14 × 7,5 × 1,7 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 40
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218 Kč

IKIMBA
465 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

KOLMAN
Powerbanka s kapacitou 10000 mAh se
dvěma výstupy. Vstup DC 5V/1.5A, výstup
5V/1A a 2.1A. Součástí je i LED indikátor
nabití a USB kabel. Materiál ABS.
B1107900PK2 – černá
B1107901PK2 – bílá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 45 × 45 mm
Rozměry: 9 × 6,4 × 2,3 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 40

KOLMAN
530 Kč

KOLOMAN
493 Kč

LISATA
849 Kč

Powerbanka s kapacitou 5000 mAh
a bezdrátovým nabíjením. Má vstup DC
5V/1.5A a dva výstupy DC 5V/1A a 2.1A.
Obsahuje LED indikátro nabití a USB
kabel. Materiál ABS.
B1108000PK2 – černá
B1108001PK2 – bílá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 45 × 45 mm
Rozměry: 9 × 6,4 × 2,3 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 40

LISATA
B1108200MA2
Powerbanka o kapacitě 20 000 mAh,
s digitálním indikátorem nabíjení
a nabíjecím kabelem. Obsahuje dva
USB porty pro nabíjení dvou zařízení
současně.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm
Rozměry: 14,4 × 6,5 × 2,5 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváno bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 20

KANCELÁŘ
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KOLOMAN

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ADOLFA
Klasická kovová powerbanka
s kapacitou 2200 mAh. Dodáváno
včetně USB kabelu.
B1102700MA2 – černá
B1102701MA2 – modrá
B1102702MA2 – červená
B1102703MA2 – šedá
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 50 × 15 mm
Rozměry: 9,5 × 2,2 × 2,1 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 100

ADOLFA
110 Kč

DORISA
Pohotovostní powerbanka jako přívěsek
na klíče s kapacitou 1200 mAh. Vstup
5V/1A, výstup 5V/1A. Dodáváno včetně
USB kabelu. Materiál ABS.
B1122400PB2 – černá
B1122401PB2 – bílá
B1122402PB2 – modrá
B1122403PB2 – červená
B1122404PB2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm
Rozměry: 9 × 3 × 2,1 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 100

DORISA
87,50 Kč

ADOLFINA
Plastová powerbanka standardního
tvaru s kapacitou 2200 mAh. Díky
plastovému obalu je lehká a hodí se
do aktovky nebo kabelky. Dodáváno
včetně USB kabelu.
B1104000MA2 – černá
B1104001MA2 – červená
B1104002MA2 – bílá
B1104003MA2 – oranžová
B1104004MA2 – světle modrá
B1104005MA2 – tmavě modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 15 mm
Rozměry: 9,2 × 2,5 × 2,5 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 100
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

RAGLIANO

RAGLIANO

USB, jehož obal je vyrobený
z recyklovaného kartonu, včetně
krytu USB. Můžete si vybrat
z pamětí 1–64 GB a rychlostí 2.0
nebo 3.0. Velice vhodné k potisku
tamponem.
Minimální odběr je 50 kusů.
Dodání 2—4 týdny.
Cena na vyžádání.

kancelář

KARKULA

KARKULA
Klasické otočné USB, s výběrem
velikostí paměti, rozhraní USB 2.0
nebo 3.0, materiál soft tuch, hliník
nebo klasický plast, s možností
barevných otočných krytů
s laserem, tamponovým nebo
celoplošným UV tiskem či epoxy
samolepkou.
Od 500 kusů možno vlastní
pantone barvy. Vzhledem
k neustále se měnící ceně USB
a velkému množství možností,
prosím kontaktujte náš obchodní
tým pro aktuální cenovou nabídku.

KANCELÁŘ
USB FLASH DISKY
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LEWIT
USB se sponou na přiložení k vizitce
či bloku. USB je možné brandovat
laserem nebo barevně tamponem na
zadní stranu a LED svítícím logem na
přední straně USB. Logo se rozsvítí při
zapojení do USB portu. LED logo je
možné mít v modré, červené nebo bílé
barvě a kapacitách 1–64 GB, s rychlostí
USB 2.0 nebo USB 3.0. Minimální odběr
je 50 kusů. Termín dodání 2 týdny.

LEWIT

ZAKI
Kovový USB ve tvaru klíče s LED logem.
Logo může svítit v modré, červené,
zelené nebo bílé barvě. Logo se rozsvítí
při vložení do USB portu počítače. USB
je možné mít v kapacitách 1–64 GB,
s rychlostí USB 2.0 nebo USB 3.0.
Minimální odběr je 50 kusů. Dodání
2–3 týdny. Cena na vyžádání.

MURAJ
Prémiový výsuvný USB 3.1 flash disk
s koženým poutekm. Toto USB je
vysokorychlostní se čtením dat až
120 MB/s a zápisem 30 MB/s. Minimální
odběr 50 kusů. Cena na vyžádání.
Dodání 2–3 týdny.
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JULA
JULA

Celoplošně barevně potištěná USB
plastová karta. Potisk je možný
oboustranně. USB je možné mít
v kapacitě 1–128 GB, s rychlostí USB
2.0 nebo USB 3.0. Dodání 2 týdny.
Cena na vyžádání.

PALOMA

RONALDINA

Kovový mini USB flash disk v moderním
jednoduchém designu. Rychlý přenos
díky USB 3.0. Možno připojit šňůrku,
kroužek nebo karabinku. Poznámka:
Dostupné i v jiných kapacitácha
i barvách s minimálním odběrem 50 ks.
Cena na vyžádání.
B1301302RQ1 – tmavě šedá 8 GB
B1301900RQ1 – stříbrná 8 GB
B1303401RQ1 – tmavě šedá 16 GB
B1303400RQ1 – stříbrná 16 GB
Doporučená technologie tisku: laser L1.
Maximální velikost tisku: 20 × 8 mm.
Rozměry: 3,8 × 1,2 × 0,4 cm.
Kartonové množství: 100

RONALDINA
Stylový mini USB flash disk v designu
klíčenky je ukázkou moderního pojetí
USB. Kvalitní a odolné kovové tělo
bez krytky konektoru umožňuje
jednoduchou manipulaci. Vodě odolný
mini čip, kapacita 16GB, rychlost
přenosu USB 2.0. Materiál kov.
B1302600RQ1 – stříbrná 16 GB
B1302601RQ1 – tmavě šedá 16 GB
Doporučená technologie tisku: laser L1.
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm.
Rozměry: 4,4 × 1,2 × 0,5 cm.
Poznámka: možnost jiné kapacity
1-64 GB nebo rozhraní 3.0 na dotaz.
Kartonové množství: 100.
Cena na vyžádání.
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

MARILYN
B1403800PK2
Bezdrátový reproduktor s měnícím
se náladovým světlem. Repráček má
slot na TF kartu, USB a AUX port. Je
dodáván včetně kabelu. Materiál ABS.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 25 × 30 mm
Rozměry: Ø 6,1 × 6,2 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 50

TARAS

MARILYN
288 Kč

TARAS
539 Kč

B1110200PD2
Repráček s bezdrátovou nabíječkou.
Výkon repráku 3W, 4 Ohm, 5V,
výstup nabíječky DC 5V/1.0A, baterie
400 mAh.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm
Rozměry: Ø 8 × 7 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 32

MARISA
B1415000RX2
Bezdrátový 3W repráček vyrobený
z bambusu. Má vestavěné měnící se
světlo. Pomocí BT 5.0 se spojí až na
10 metrů. 400 mAh baterie umožňuje
repráku hrát až 3 hodiny. Součástí je
USB kabel.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 20 × 30 mm
Rozměry: 10,3 × 6,3 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 50
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MARISA
525 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

TIBER
B1413900RX2
Moderní bezdrátový 3W repráček
s tvrzeným sklem, které umožňuje
digitální tisk přes celou přední stranu.
Reprák se pomocí BT 5.0 spojí až
na 10 metrů. Má 500 mAh baterii
umožňující hrát až 5 hodin. Baterie se
dobije za 1,5 hodiny. Dodáváno včetně
USB kabelu.
Rozměry: 9 × 6 × 2 cm
Uvedené ceny jsou včetně
plnobarevného tisku.
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 60

TIBER
od 665 Kč

množství 10 ks

20 ks

50 ks

100 ks

500 ks

995,00 Kč 865,00 Kč 740,00 Kč 695,00 Kč 665,00 Kč

MANERBION

MANERBION

Bluetooth reproduktory s TWS funkcí.
Tyto reproduktory lze dodat samostatně
po jednom kuse nebo mohou být dodány
jako sada dvou stereo reproduktorů.
Díky TWS funkci se libovolné 2 ks spojí
a můžete poslouchat hudbu stereo.
Nabízíme několik možností co se týče
tvaru, lesku, barevného rámování a nově
i eko verzi, jejíž tělo je vyrobeno ze 100%
kompostovatelného materiálu. Zvolte
si barvu těla a na přední stranu Vám
natiskneme plnobarevný potisk dle Vašeho
přání. Reproduktory jsou dodávány
v plastové nebo eko krabičce, na kterou
lze také natisknout logo. Úsporný
Bluetooth 5.0 vám nabídne 3–4 hodiny
hudby na jedno nabití. Přináší překvapivě
silný a kvalitní zvuk, v každém kusu se
nachází výškový a basov reproduktor.
V černé barvě jsou reproduktory skladem
v ČR. pro ostatní varianty je minimální
objednávka 50 kusů. Dodání 3-4 týdny.

KANCELÁŘ
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TROPEJ
Bezdrátový 3W reproduktor. Tělo z ABS se
soft touch povrchem, reproduktor je potažen
moderní textilií. Spodní část s gumovými proužky
pro lepší přilnavost k povrchu a kvalitu zvuku.
BT 2.1 pro snadné bezdrátové připojení až na
vzdálenost 10m. Baterie s kapacitou 300 mAh
umožňující přehrávání po dobu až 3 hodin.
Včetně nabíjecího a zvukového kabelu pro
případ přímého drátového propojení s telefonem.
Vyrobeno z ABS. Kompatibilní se všemi telefony.
B1410900RX2 – černá
B1410901RX2 – antracitová
B1410902RX2 – modrá
B1410903RX2 – zelená
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry: 11,5 × 8,5 × 3,5 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: dodáváno včetně Li-ion baterie.
Kartonové množství v ks: 50

TROPEJ
490 Kč

DERNAK
275 Kč

DERNAK
Bluetooth reproduktor s výkonem 3 W,
dosahem 10 m, který je vhodný ke spárování
se smartphonem, MP3 přehrávačem, tabletem
a podobně. Součástí je nabíjecí kabel micro USB
a 3.5 mm AUX kabel. Vstupní výkon: 5V/0,5A.
Integrovaná dobíjecí baterie s kapacitou 450 mAh.
Doba přehrávání hudby cca 2,5 hodiny a handsfree
hovorů 4,5 hodiny. Materiál hliník, plast.
B1403500PK2 – černý
B1403501PK2 – stříbrný
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, laser L1
Maximální velikost tisku: 15 × 15 mm
Rozměry: ø 7 × 4,2 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 100

SASUOL
B1409500PD2
Bezdrátový 5.0 bluetooth reproduktor
s bambusovým čelem a PU popruhem.
Obsahuje 1 dobíjecí Li-ION baterii o kapacitě
500 mAh, s výstupním výkonem 3W
a 4 Ohm. Hrací doba přibližně 4 hodiny.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry: 7,5 × 7 × 3,4 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 80
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547 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

SANG
B1408900PD2
Sada dvou bezdrátových repráčků
spojených magnetem. Výstup
3W, 4 Ohm a 5V. Systém TWS
s automatickým párováním. Díky
300 mAh baterii vydrží hrát až
3 hodiny. Materiál 70 % ABS a 30 %
pšeničná sláma.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2 Maximální velikost tisku:
25 × 15 mm Rozměry: Ø 6 × 10,5 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 20

PALAK
275 Kč

PALAK
B1409600PD2
Bezdrátový reproduktor ve tvaru
kreditní karty, velmi lehký. Výstup 1W,
8 Ohm. Baterie 300 mAh. Hrací čas
asi 15 hodiny.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, UV tisk UV2
Maximální velikost tisku: 80 × 50 mm
Rozměry: 8,5 × 5,5 × 0,8 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 120

UPTON

UPTON
355 Kč

B1409900PD2
Sada dvou bezdrátových stereo sluchátek
(TWS) 5.0 s 35 mAh vestavěnou baterií.
Hrací čas asi 3 hodiny. Dodáváno
v dobíjecí krabičce se 185 mAh baterií
a dobíjecím USB kabelem.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm
Rozměry: 7,7 × 4,9 × 2,7 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 100
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820 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

TIRENIO
Bezdrátová sluchátka v nabíjecí krabičce
s kapacitou 35 mAh nabízí poslech na střední
hlasitost po dobu až 2 hodin na jedno nabití.
Plné nabití sluchátek je možné skrze nabíjecí
krabičku s kapacitou 400 mAh již za 1 hodinu.
Hladké bezdrátové připojení na vzdálenost až
10 m od spárovaného zařízení zajišťuje BT 5.0.
Včetně 3 velikostí nástavců do uší. Materiál plast.
B1412600RX2 – černá
B1412601RX2 – bílá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: 5,9 × 2,6 × 7,2 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 90

TIRENIO
565 Kč

ROCHUS
B1415500RX2
Bezdrátová TWS sluchátka v dobíjecí krabičce
s baterií 500 mAh. Sluchátka mají 35 mAh baterii.
Výdrž baterie sluchátek je kolem 3 hodin při
poslechu na střední hlasitost, plné nabití v krabičce
již za 1 hodinu. Optimální bezdrátové připojení na
vzdálenost až 10m a automatické párování zajišťuje
BT 5.0. Včetně mikrofonu pro telefonování. Součástí
balení jsou 3 velikosti nástavců do uší. Vyrobeno
z bambusu a ABS.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm
Rozměry: 8,1 × 3,8 × 2,9 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 100

ROCHUS
716 Kč

SOTER
B1415600RX2
Bezdrátová sluchátka v UV-C sterilizační krabičce,
která sluchátka zbaví až 99,9 % bakterií. Krabička
s kapacitou 400 mAh zároveň slouží pro dobíjení
sluchátek. Sluchátka nabízí až 3h poslech na jedno
plné nabití. BT 5.0 zajišťuje snadné automatické
párování a stabilní bezdrátové spojení na vzdálenost
až 10m. Dodáváno včetně 1 extra páru nástavců do
uší a micro USB nabíjecího kabelu. Vlnová délka
UV-C světla: 270nm-280nm. Automatické vypnutí
světla při otevření krabičky.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm
Rozměry: 4,9 × 2,9 × 5,3 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 96
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SOTER
868 Kč

tašky
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

HASKE

HASKE
755 Kč

F3512500RX2
Batoh z celoplošným reflexním potiskem,
který pomáhá zvýšit vaši bezpečnost.
Má polstrovanou kapsu na notebook
15,6 palců, přední kapsu na zip a dvě
boční síťované kapsy. Batoh je vyroben
ze 16 recyklovaných PET lahví. Díky použití
recyklovaného materiálu bylo ušetřeno
8 litrů vody. Materiál RPET polyester, bez
PVC.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikosti tisku: 120 × 120 mm
Rozměry: 46 × 30 × 12 cm
Kartonové množství v ks: 25

DUHU
F3512400RX2
Stahovací batoh z celoplošným reflexním
potiskem, který pomáhá zvýšit vaši
bezpečnost. Má prostornou přední kapsu
na zip. Batoh je vyroben z 9 recyklovaných
PET lahví. Díky použití recyklovaného
materiálu bylo ušetřeno 8 litrů vody.
Materiál RPET polyester, bez PVC.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikosti tisku: 150 × 120 mm
Rozměry: 44 × 34 × 14 cm
Kartonové množství v ks: 100

NUNAWA
F3403800RX2
Cestovní taška z celoplošným reflexním
potiskem, který pomáhá zvýšit vaši
bezpečnost. Má přední kapsu na zip a dvě
síťované kapsy uvnitř hlavního prostoru.
Taška je vyrobena z 19 recyklovaných PET
lahví. Díky použití recyklovaného materiálu
bylo ušetřeno 10 litrů vody. Materiál RPET
polyester, bez PVC.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikosti tisku: 120 × 80 mm
Rozměry: 23 × 26 × 52 cm
Kartonové množství v ks: 25
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DUHU
263 Kč

NUNAWA
830 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

LEXY
995 Kč

ABIGAIL
860 Kč

ALEXIA
F3405700PB2
Cestovní luxusní taška značky
Field & Co.™ vyrobená z bavlněného
plátna 380 g/m2 a detaily pak z imitace
kůže. Nabízí velký hlavní úložný prostor,
přední kapsu na zip a pevná ucha. Boční
strany lze sepnout v případě, že máte
méně věcí a naopak je rozepnout, pokud
potřebujete tašku zcela naplnit.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikosti tisku: 100 × 60 mm
Rozměry: 50 × 27 × 27 cm
Kartonové množství v ks: 20

LEXY
F3510900PB2
Luxusní batoh značky Field & Co.™
vyrobený z bavlněného plátna 380 g/m2
a detaily pak z imitace kůže. Hlavní úložný
prostor se stahuje šňůrkou. Batoh má také
otevřenou přední kapsu s poutkem na
pero a dvě božní kapsy s klopou.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikosti tisku: 90 × 40 mm
Rozměry: 32 × 41,5 × 14 cm
Kartonové množství v ks: 24

ABIGAIL
F3406500PB2
Cestovní taška vyrobená z 600D
polyesteru, která má mimo hlavního
úložného prostoru také kapsu na boty
a přední kapsičku na zip. Taška má
doplňky z imitace kůže.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikosti tisku: 160 × 130 cm
Rozměry: 51 × 29 × 25,5 cm
Kartonové množství v ks: 25
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ALEXIA
995 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

AMALIDA
Sportovní taška a batoh 2v1. Taška
obsahuje prostornou hlavní přihrádku
na zip, přední kapsu na zip, dvě boční
kapsy na zip, přídavný popruh
k uchopení a zesílené rukojeti.
Materiál 300D/600D polyester.
F3403900RB2 – šedá
F3403901RB2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměry: 55 × 30 × 28 cm
Kartonové množství v ks: 20

AMALIDA
385 Kč
sportovní taška

BRENTA
499 Kč

BRENTA
Skládací taška 2v1 značky Schwarzwolf.
Tuto sportovní tašku jednoduše sbalíte
na cesty nebo přetransformujete
v praktický batoh. Hlavní úložný
prostor s kapsou na zip na drobnosti,
dvě boční kapsy, po stranách síťky na
láhev, vrchní kapsa, do které lze celou
tašku pohodlně složit. Popruh přes
rameno, uši i nastavitelné ramenní
popruhy lze schovat při transformaci
do speciálních kapes. Objem 28 l.
Materiál nylon ripstop s PU podkladem,
podšívka 210D.
F3400300AJ3 – modrá
F3400301AJ3 – oranžová
F3400302AJ3 – zelená
F3400303AJ3 – černá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 40 mm
Rozměry: Ø 24,5 × 46 cm,
ve složeném stavu Ø 24,5 × 4 cm
Kartonové množství v ks: 20
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složená taška

kapsy na láhve
boční kapsy

batoh

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

skryté ramenní popruhy
sportovní
a cestovní taška

ZAMBEZI

zádový systém

ZAMBEZI
695 Kč

kapsa na boty

tašky

skrytý bederní pás

F3400400AJ3
Praktická sportovní a cestovní taška
2 v 1 značky Schwarzwolf, kterou lze
nosit i jako batoh. Taška má nastavitelný
popruh přes rameno a nastavitelné
vypolstrované ramenní popruhy, které
jsou ukryté v zádové části v kapse
na zip. Obsahuje velký úložný prostor
uzavíratelný na zip, přední kapsu na zip,
boční kapsu na boty a 2 malé síťované
kapsy v přední části. Při použití tašky jako
batohu lze využít i skrytý bederní pás.
Objem cca 46 l. Hmotnost 713 g. Materiál
ripstop + 210D polyester.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 90 × 60 mm
Rozměry: 55 × 30 × 28 cm
Kartonové množství v ks: 12

SIHELA
298 Kč

SIHELA
Sportovní cestovní taška s různě velkými
kapsami na zip a se speciálním prostorem
na boty. Má nastavitelný ramenní popruh
a je vyrobena z 600D polyester materiálu.
F3403500PK2 – černá
F3403501PK2 – červená
F3403502PK2 – světle modrá
F3403503PK2 – kobaltově modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 150 × 80 mm
Rozměry: 49 × 28 × 22 cm
Kartonové množství v ks: 30

TAŠKY
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235

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ARNOLDA
Malá sportovní taška vyrobená z odolného
600D polyesteru. Taška má hlavní kapsu
na zip, samostatný prostor na obuv
na boční straně, dvě rukojeti a jeden
nastavitelný ramenní popruh.
F3405000PK2 – černá
F3405001PK2 – zelená
F3405002PK2 – modrá
F3405003PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikosti tisku: 100 × 100 mm
Rozměry: 43,0 × 21,0 × 25,0 cm
Kartonové množství v ks: 25

ARNOLDA
215 Kč

MANDELINA
Sportovní taška s hlavní prostornou
kapsou uzavíratelnou na zip a malou
přední kapsou na zip ve vertikální poloze.
Taška obsahuje dvě pohodlné rukojeti
a vypolstrovaný, nastavitelný ramenní
popruh. Zdobena proužkem z umělé kůže.
Materiál 600D polyester.
F3403500RB2 – šedá
F3403501RB2 – tmavě modrá
F3403502RB2 – červená
F3403503RB2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměry: 50 × 23,5 × 31 cm
Kartonové množství v ks: 20
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MANDELINA
332 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

TUVALU
575 Kč

TUVALU

OLYMPIC
249 Kč

OLYMPIC
Sportovní/cestovní taška s popruhem
přes rameno a přední kapsou na zip,
600D polyester.
F3400100PK2 – černá
F3400101PK2 – žlutá
F3400102PK2 – oranžová
F3400103PK2 – červená
F3400104PK2 – modrá
F3400105PK2 – světle šedá
F3400106PK2 – zelená
F3400108PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm
Rozměry: 60 × 30 × 27,5 cm
Poznámka: Dodáváme bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 20

TAŠKY
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Sportovní/cestovní taška s popruhem
přes rameno, 600D polyester.
F3400300PK2 – černá
F3400301PK2 – modrá
F3400302PK2 – oranžová
F3400303PK2 – červená
F3400304PK2 – zelená
F3400305PK2 – žlutá
F3400306PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: 50 × 32 × 32,5 cm
Kartonové množství v ks: 10

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PADUNA
Cestovní skořepinový kufr na čtyřech
kolečkách pro větší komfort při
manipulaci a s teleskopickou rukojetí.
Kufr má úložný prostor v obou
polovinách. Jedna polovina je uzavřena
látkovou vložkou na zip. Druhá má pásy
pro upevnění oblečení. Součástí kufru
je zámek. Svou velikostí je vhodný
na palubu letadla. Vyrobený
z materiálu ABS.
F3601700RB2 – černá
F3601701RB2 – bílá
F3601702RB2 – tyrkysová
F3601703RB2 – růžová
F3601704RB2 – světle zelená
F3601705RB2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2, 1 barva
Maximální velikost tisku: 45 × 25 mm
Rozměry: 55 × 35 × 20 cm
Poznámka: Dodáváme bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 1

PADUNA
1 699 Kč

PETULA
597 Kč

PETULA
Palubní kufr na kolečkách. Má hlavní
úložný prostor, 2 přední kapsy na
zip, ucha na dvou stranách pro lepší
manipulaci. Rukojeť můžete schovat
do speciální kapsy na zip.
F3600600RB2 – černá
F3600602RB2 – růžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikosti tisku: 70 × 70 mm
Rozměry: 55 × 33 × 20 cm
Kartonové množství v ks: 6

RAKOTIN
F5502000PK2
Obal na oblek se zipem (cca 72 cm)
a průhledným okénkem (cca Ø 8 cm).
Materiál PEVA.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměry: 90,5 × 58,5 × 0,5 cm
Kartonové množství v ks: 100
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46 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BATOHY NA MÍRU

BATOHY NA MÍRU
od 333 Kč

Nabízíme moderní batohy, jejichž barevné kombinace
namícháme dle Vašich požadavků. Batohy jsou vyrobeny
z polyesteru 600D. Rozměr batohu je 29 × 13 × 38,5 a je
individuálně balený v PE sáčku. Vyberte si jinou barvu
horní a spodní části těla batohu a doplňte ji nášivkou –
ražby do koženky s možností barevné výplně, ocelová
dvoubarevná placička, plnobarevný tisk na PU nášivku, 3D
silikonová nášivka. Nášivky a další možnosti brandování,
jako je přímá výšivka, či brandované táhlo na zip, je dle
individuální poptávky. Minimální odběr je 250 kusů. Termín
výroby 4–5 týdnů. Nespěcháte na dodání? Vyberte si
levnější variantu s lodní dopravou (+40 dní doprava).
250 ks

500 ks

1000 ks

2500 ks

námořní doprava 40 dnů 455,00 Kč 394,00 Kč 356,00 Kč 333,00 Kč
letecká doprava 7–10 dnů 642,00 Kč 607,00 Kč 580,00 Kč 562,00 Kč

Výběr materiálu pro spodní část
batohu.

BLACK

5743 U

433 C

2955 U

BLACK 5 C

574 U

674 U

476 U

115 C

293 U

2070 U

7545 C

157 C

294 U

2160 U

261 U

7579 C

295 U

7504 U

300 U

194 C

2965 U

COOL GRAY 10 C

7546 C

505 C

5445 C

195 C

429 U

RHODAMINE RED U

431 U

392 U

527 U

418 U

669 C

2180 U

381 C

4495 U

355 U

476 U

7743 U

5757 U

TAŠKY
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Výběr materiálu pro vrchní část
batohu.

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ARNE

ARNE
369 Kč

F3507000PK2
Polyesterový (300D + 210D) batoh se
světlem a nastavitelnými polstrovanými
ramenními popruhy a zády. Velká hlavní
přihrádka, přední kapsa a síťovaná boční
kapsa. Pro lepší bezpečnost má batoh
na vnější straně COB světlo se dvěmi
nastaveními: bílá a blikající červená.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikosti tisku: 180 × 140 mm
Rozměry: 44,5 × 28,0 × 10,0 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: dodáváno včetně baterie
2× knoflíková CR2032
Kartonové množství v ks: 20

oboustranný zip

PIRIN
Lehký a kompaktní batoh značky
Schwarzwolf v černé barvě s barevnými
doplňky. Obsahuje jednu hlavní kapsu
s polstrovaným prostorem pro notebook.
Ve předu pak jednu menší pohotovostní
kapsu na zip a jednu větší s organizérem
na propisky, doklady, klíče apod. Batoh
má vyztužená záda.
Objem: 15 l
Hmotnost: 470 g
Materiál: 1680D polyester
F3500900AJ3 – zelená
F3500901AJ3 – červená
F3500902AJ3 – šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměry: 34 × 10 × 42 mm
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PIRIN
485 Kč

pohotovostní
kapsy

ergonomický
tvar

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

bezpečnostní zámek

MAREB
845 Kč

MAREB

USB výstup

reflexní
pruh
skrytá
kapsa

tašky

pás
k cestovnímu
kufru

F3517900AJ3
Bezpečnostní batoh s prvky, které
znesnadňují vykradení. Vstup do
hlavního prostoru zajišťuje zip, který
je umístěn na vašich zádech, je
tedy těžko přístupný někým jiným
a táhla zipu jsou zajištěna kódovým
zámkem. Batoh má také skrytou
kapsu pro platební kartu nebo
klíče. Ve vnitřní části je polstrovaný
prostor pro notebook o velikosti 15“
a tablet s velikostí 10“. Součástí je
i USB výstup včetně USB kabelu.
V zadní části je pás pro připevnění
k cestovnímu kufru. Přední plocha je
opatřena reflexním doplňkem. Objem
batohu je 20 l.
Hmotnost: 780 g
Materiál: 210D Polyester
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměr: 30 × 15 × 46 cm

SKIROS

SKIROS
532 Kč

F3506900PK2
Dvoubarevný batoh s ochranou
proti krádeži, s nastavitelnými
a vypolstrovanými ramenními popruhy
a vypolstrovaným zádovým systémem.
Hlavní úložný prostor je uzavíratelný
na zip a obsahuje vyztuženou kapsu
na 15“ notebook. Z vnější strany batohu
je umístěn USB port s vnitřním kabelem.
Materiál PVC 600D + 300D.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměry: 46 × 29 × 13 cm
Kartonové množství v ks: 10

TAŠKY

BATOHY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BALATER
Batoh na záda s kapsou na notebook
uzavíratelnou na zip přístupnou zvenku.
Batoh dále obsahuje poutko, hlavní
úložný prostor se zipem a dvě přední
kapsy uzavíratelné na zip. Má vyztužené
ramenní popruhy a zádovou část. Materiál
600D/210T polyester.
F3504900RB2 – modrá
F3504901RB2 – šedá
F3504902RB2 – červená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikosti tisku: 80 × 80 mm
Rozměry: 43 × 29 × 15 cm
Kartonové množství v ks: 20

ARAM
Batoh s polstrovaným prostorem na
notebook o velikosti 15". Mimo hlavní
kapsy má batoh přední přihrádku na
zip, boční síťovanou kapsu a uživatelský
port na sluchátka. Disponuje praktickými
polstrovanými ramenními popruhy
a rukojetí. Barvy na skutečném produktu
se mohou mírně lišit z důvodu použití
přírodních barviv látek, vzorů a tisku.
Materiál: 600D polyester.
F3515801PB2 – modrá
F3515802PB2 – šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikosti tisku: 160 × 140 mm
Rozměry: 46 × 33 × 15 cm
Kartonové množství v ks: 30
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BALATER
597 Kč

ARAM
429 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

DECLAN

DECLAN
562 Kč

poutka na hůlky
a cepíny

MATTERHORN

pohotovostní
kapsy

F3500800AJ3
Kvalitní a lehký batoh značky Schwarzwolf
vhodný především pro turistiku. Polstrované
ramenní popruhy i zádový systém, bederní
pás pro pohodlné nošení, kompresní
popruhy na boku batohu, síťové kapsy na
láhve na obou stranách, poutka na hůlky
a na cepíny, dvě pohotovostní kapsy, přední
kapsa na karabinu, prostřední kapsa se
zapínáním na zip s přihrádkami na drobnosti
a kapsou na zip na cennosti, velmi prostorný
hlavní úložný prostor s oddělenou kapsou.
Součástí batohu je i oranžová bezpečnostní
píšťalka. Objem 31 l. Materiál 420D polyester
s PVC podkladem, 210D ripstop s PU
podkladem, podšívka 210D polyester.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Rozměry: 33 × 20 × 50 cm
Kartonové množství v ks: 10

kompresní
popruhy

poutka na hůlky
a cepíny

síťové kapsy na láhve
bezpečnostní
píšťalka
zádový systém

bederní pás

TAŠKY

BATOHY
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MATTERHORN
649 Kč

Batoh s přední kapsou na zip
s organizérem, malou vertikální přední
kapsou s barevným zipem, jednou
hlavní přihrádkou na zip s polstrovaným
vnitřním prostorem pro notebook
a tablet, síťovanými kapsami po bocích,
polstrovanými ramenními popruhy
a vystuženými zády.
F3504000RB2 – šedá
F3504001RB2 – oranžová
F3504002RB2 – žlutá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikosti tisku: 80 × 80 mm
Rozměry: 31 × 46 × 16,5 cm
Kartonové množství v ks: 20

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

KANDER

KANDER
999 Kč

F3501002AJ3
Značkový batoh Schwarzwolf na
vícedenní cesty. Má vypracovaný
zádový systém a vypolstrované
ramenní popruhy pro pohodlné nošení.
Batoh obsahuje velký vnitřní prostor
s menší kapsou na laptop a poutkem
na suchý zip. Hlavní úložný prostor
batohu má shora stahovací zapínání
a zepředu zapínání na zip. Díky tomu
se jednoduše dostanete i k věcem
na dně batohu, aniž byste museli
vyskládat celý jeho obsah. Batoh dále
obsahuje spoustu různých kapsiček,
boční kapsu na zip, boční síťovanou
kapsu a nastavitelný popruh přes
prsa s píšťalkou. Na dně batohu je
k dispozici pláštěnka na batoh.
Objem: 40 l
Materiál: polyester, 600D polyuretan
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměry: 50 × 33 × 18 cm
Kartonové množství v ks: 18

bederní pás

boční kapsa na zip

ROVER
Značkový lehký cyklistický batoh
Schwarzwolf. Použitý materiál je
voděodolný. Uvnitř je přihrádka na vak
s vodou (není dodáván) s otvorem
na trubici v horní části. Součástí je
pásek s plastovými klipy k připevnění
helmy, černá PVC jmenovka
SCHWARZWOLF s bílým logem.
Objem 10 l. Hmotnost 372 g.
Materiál barevná část – polyester
600D 3MM ripstop s PU povrchem,
černá část – polyester 420D diamond
ripstop s PU povrchem.
F3500200SA3 – červená
F3500201SA3 – modrá
F3500202SA3 – černá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm
Rozměry: 46 × 22 cm
Kartonové množství v ks: 20
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SCHWARZWOLF

zádový systém

přední kapsa (do hlavního
úložného prostoru)

popruh přes prsa
s bezpečnostní píšťalkou

boční síťovaná kapsa
na láhev

ROVER
499 Kč

otvor na trubici
pro hydrovak

reflexní pásek

poutka s gumou
na upevnění helmy
pohotovostní
kapsa

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ORIZABA
565 Kč

kompresní
popruh

ORIZABA

poutka na
chodecké
hole

pohotovostní
kapsa

kapsy
na láhev

YUKON
495 Kč

YUKON
F3510000AJ3
Reflexní batoh značky Schwarzwolf,
vhodný například na cykloturistiku nebo
na běžné nošení. Celý batoh je vyroben
z vysoce reflexního materiálu, který
splňuje požadavky normy EN ISO 20471
pro ochranné oděvy. Má vypolstrovaný
zádový systém a ramenní popruhy,
obsahuje hlavní kapsu na zip, boční kapsu
na zip, malou síťovanou boční kapsu
a bederní pás se dvěma malými kapsami
uzavíratelnými na zip. Objem 20 litrů.
Hmotnost 355 g. Materiál 100% polyester
s reflexním povrchem.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Rozměry: 28 × 14 × 45 cm
Kartonové množství v ks: 20

TAŠKY

SCHWARZWOLF
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F3500700AJ3
Praktický batoh značky Schwarzwolf
vhodný pro turistiku i na běžné nošení.
Polstrovaný zádový systém, polstrované
ramenní popruhy s úchyty, praktická
kapsa na laptop s ochrannou výztuhou,
dvě kapsy na láhve, stahovací popruhy,
střední kapsa s přihrádkami na drobnosti
a kapsou na zip na cennosti, karabina,
pohotovostní kapsa. Objem 27 l.
Hmotnost 400 g. Materiál 300D nylon,
Dobby nylon, 210D polyester.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm
Rozměry: 49 × 29 × 18 cm
Kartonové množství v ks: 20

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PALADESO
Stahovací batohy s možností celoplošného tisku. V základním rozměru 36 × 40 cm jsou na výběr materiály 210D polyester nebo RPET. Bílé batohy
se tisknou celoplošně sublimací jednostranně nebo oboustranně. Za příplatek je možné mít přední kapsu na zip, vetkávaný štítek, nebo jinou velikost
či tvar. Možné barvy šňůrek jsou černá, bílá, červená, modrá a šedá. Minimální odběr je 250 kusů a termín dodání je do 5 týdnů.

Stahovací batoh 210D polyester
s černými šňůrkami, rozměr 36 × 40 cm.
jednostranný celoplošný potisk
250 ks

500 ks

1000 ks

2500 ks

107,00 Kč

84,00 Kč

69,00 Kč

63,00 Kč

oboustranný potisk
250 ks

500 ks

1000 ks

2500 ks

160,00 Kč

132,00 Kč

110,00 Kč

93,00 Kč

Stahovací RPET s černými šňůrkami,
rozměr 36 × 40 cm.

PALADESO
od 63 Kč

jednostranný celoplošný potisk
250 ks

500 ks

128,00 Kč

104,00 Kč 88,00 Kč

1000 ks

2500 ks
82,00 Kč

oboustranný potisk
250 ks

500 ks

1000 ks

2500 ks

181,00 Kč

151,00 Kč

130,00 Kč

99,00 Kč
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XL velikost

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

LIAM

LIAM
33 Kč

LOGAN

LOGAN
43,50 Kč

Stahovací batoh s ramenními popruhy.
Batoh se zatahuje šňůrkou ve stejné
barvě a má nastavitelné široké popruhy,
čímž zajišťuje vyšší pohodlí při nošení.
Nosnost do 5 kg. Materiál: 210D polyester.
F3518000PB2 – černá
F3518001PB2 – modrá
F3518002PB2 – červená
F3518003PB2 – bílá
F3518004PB2 – žlutá
F3518005PB2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 320 × 230 mm
Rozměry: 33 × 42 cm
Kartonové množství v ks: 300

TAŠKY
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Bavlněný stahovací batoh v široké škále
barev, vyrobený dle standardu
OEKO-TEX. Materiál bavlna 100 g/m2.
F3502600PD2 – černá
F3502601PD2 – námořní modrá
F3502602PD2 – červená
F3502603PD2 – bílá
F3502604PD2 – oranžová
F3502605PD2 – světle zelená
F3502606PD2 – šedá
F3502607PD2 – žlutá
F3502608PD2 – tyrkysová
F3502609PD2 – královská modrá
F3502610PD2 – růžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 300 × 300 mm
Rozměry: 37 × 41 cm
Kartonové množství v ks: 200

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PALIVER

PALIVER
99,50 Kč

Stahovací batoh z 1200D polyesteru
se "soft touch" povrchem.
F3507400PD2 – modrá
F3507401PD2 – červená
F3507402PD2 – šedá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměry: 35 × 43 cm
Kartonové množství v ks: 100

NIMBO
Stahovací batoh s vyztuženými rohy
a nylonovou šňůrkou z 210D polyesteru.
F3503300PK2 – bílá
F3503301PK2 – tmavě zelená
F3503302PK2 – tmavě modrá
F3503303PK2 – červená
F3503304PK2 – světle modrá
F3503305PK2 – světle zelená
F3503306PK2 – kobaltová
F3503307PK2 – fluorescenční žlutá
F3503308PK2 – oranžová
F3503309PK2 – šedá
F3503310PK2 – růžová
F3503311PK2 – fialová
F3503312PK2 – žlutá
F3503313PK2 – černá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 150 × 150 mm
Rozměry: 41 × 34,5 × 0,2 cm
Kartonové množství v ks: 300
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NIMBO
25,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

RAMI
Módní ekologický stahovací batoh
vyrobený ze 100 % konopné látky,
200 g/m2. Konopí potřebuje
o 50 % méně půdy a o 65 % méně vody
než bavlna a dobře roste bez použití
pesticidů.
F3508200PD2 – hnědá
F3508200PD2 – modrá
F3508202PD2 – šedá
F3508203PD2 – zelená
F3508204PD2 – béžová
F3508205PD2 – černá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 300 × 300 mm
Rozměry: 38 × 42 cm
Kartonové množství v ks: 100

LAGAN
87 Kč

LAGAN
Ekologická nákupní taška vyrobená
z recyklované bavlny se šňůrkami
a dlouhými uchy. Gramáž 140 g/m2.
H5105100PD2 – modrá
H5105101PD2 – červená
H5105102PD2 – šedá
H5105103PD2 – béžová
H5105104PD2 – královská modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: 38 × 42 cm
Kartonové množství v ks: 150

TAŠKY
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RAMI
118 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

NUNAVUT
F3500200AJ3
Praktický značkový stahovací batoh
Schwarzwolf je vhodný pro běžné nošení
i na výlety. Je vyroben z kvalitního
ripstop polyesteru 420D a má jednu
boční kapsu na zip. Funguje na klasickém
principu stažení šňůrek, které zároveň
slouží jako popruhy a lze ho jednoduše
složit do kabelky pro případné použití.
Váha 105 g. Objem 8 l. Materiál 420D
ripstop polyester.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 150 × 150 mm
Rozměry: 33 × 45 cm,
vnitřní kapsa 15 × 18 cm
Kartonové množství v ks: 100

NUNAVUT
95 Kč

DENISON
F3510100AJ3
Reflexní stahovací batoh značky
Schwarzwolf, který využijete na běžné
nošení i na výlety. Materiál splňuje
požadavky normy EN ISO 20471
pro ochranné oděvy, díky čemuž se
budete vždy cítit bezpečně. Batoh
funguje na klasickém principu stažení
šňůrek, které zároveň slouží jako popruhy
a díky použití silnějšího a měkkého
materiálu jsou velmi pohodlné na nošení.
Objem 2 litry. Hmotnost 124 g. Materiál
100% polyester s reflexním povrchem.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměry: 35 × 47 cm
Kartonové množství v ks: 75
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DENISON
179 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BAGGY

ZINABI
163 Kč

ZINABI
F3508400PK2
Stahovací voděodolný batoh s přední
kapsou na zip. Batoh je doplněn
dvoubarevnou vetkávanou šňůrku.
Materiál polyester 600D.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 250 × 250 mm
Rozměry: 35,5 × 43,0 × 0,2 cm
Kartonové množství v ks: 100

KOKEBI
KOKEBI
89,50 Kč

F7800700MA2
Reflexní sportovní ledvinka
s nastavitelným páskem a velkým
úložným prostorem. Bude výrazným
bezpečnostním prvkem pro vaše
outdoorové aktivity. Materiál polyester.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 60 mm
Rozměry: 34 × 12,5 × 7 cm
Kartonové množství v ks: 50
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BAGGY
31,50 Kč

Vak se stahovací šňůrkou a reflexním
pruhem, polyester 190T.
F3501400PK2 – žlutá
F3501401PK2 – oranžová
F3501402PK2 – červená
F3501403PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: 39,5 × 35 × 0,3 cm
Kartonové množství v ks: 200

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

RAVIK
Elastický nepromokavý pásek
Schwarzwolf s pružnou kapsou
a sponou, zapínání kapsy na voděodolný
zip. Kolem zipu jsou všity reflexní
proužky, kapsa má integrovaný výstup
pro sluchátka. Dobře sedí, nezavazí.
Je tak vhodný pro turistiku, cyklistiku,
běh a jiné sporty. Velikost kapsy se
přizpůsobí vloženému obsahu. Baleno
v dárkové krabičce Schwarzwolf.
Materiál: 80% polyester + 12% spandex,
180 g/m2, vnitřní část TPU
F5300600SA3 – černá
F5300601SA3 – červená
F5300602SA3 – modrá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2, uv tisk UV3 na sponu
Maximální velikost tisku: 100 × 20 mm
Rozměry: 71 – 102 × 4,5 × 1 cm

MOBILA
F5304700AJ3
Mějte své důležité věci vždy po ruce díky
skládací ledvince Schwarzwolf. Složená
v kapsičce je malá a kompaktní a vždy
se vejde do vašeho zavazadla. Bude se
hodit zvláště, pokud si zrovna nechcete
brát velký batoh na výlet. Rozložená pak
nabízí tři úložné prostory na zip. Jednu
hlavní kapsu, jednu vnitřní a jednu vnější
kapsu. Má i vnitřní poutko s karabinou
na klíče. Je vyrobena z příjemného
měkkého, a přitom pevného materiálu.
Pod oblečením je nenápadná a neláká
zloděje. Díky nastavitelnému pásu ji
můžete nosit kolem pasu i přes rameno.
Hmotnost: 49 g. Materiál: Nylon.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 80 × 40 mm
Rozměr ledvinky: 22 × 12 cm
Rozměr obalu: 12,5 × 8,5 cm
Maximální obvod pasu: 130 cm
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RAVIK
85 Kč

MOBILA
269 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

AMBER

AMBER
78 Kč

Módní ledvinka s přední kapsou na zip
a nastavitelným bederním popruhem.
Ledvinka je šedá doplněná o barevné
zipy. Materiál polyester 300D.
F7800800PK2 – černá
F7800801PK2 – červená
F7800802PK2 – zelená
F7800803PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 120 × 50 mm
Rozměry: 14,0 × 29,0 × 0,6 cm
Kartonové množství v ks: 200

COIN
Outdoorová, neoprenová peněženka
značky Schwarzwolf, na suchý
zip, s několika kapsami na karty,
oddělenou kapsou na mince se
zipem a gumovým táhlem s logem
Schwarzwolf. Díky neoprenovému
materiálu je praktická, velmi lehká,
tenká a měkká. Materiál neopren,
600D polyester.
F7600101SA3 – modrá
F7600102SA3 – červená
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm
Rozměry: 13,5 × 9 × 1,5 cm
Kartonové množství v ks: 300

BOSKATA

BOSKATA
319 Kč

F7602100PK2
Černá peněženka s RFID ochranou,
uzavírací kapsičkou na mince,
kapsou na bankovky a dalšími
kapsami na kreditní karty. Vyrobená
z kožené štípenky.
Doporučená technologie tisku:
rotační sítotisk
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm
Rozměry: 11,6 × 9,5 × 1,7 cm
Kartonové množství v ks: 200
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COIN
99,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

AGATON
Obal na karty s RFID ochranou
vyrobený z PU.
F7601500PD2 – hnědá
F7601501PD2 – černá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: 10 × 7,5 × 2,3 cm
Kartonové množství v ks: 100

BADERA
F7601800RB2
Dámská peněženka z pravé kůže na
zip. Obsahuje 12 kapes na karty s RFID
ochranou proti nežádoucímu čtení
karet, 2 přihrádky na bankovky a 1
kapsu na mince se zipem.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 15 mm
Rozměry: 19 × 10,5 × 2 cm
Poznámka: Dodáváme bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 40

MADLA
F7601900RB2
Pánská peněženka z pravé kůže
obsahující 8 kapes na kreditní karty,
2 kapsy na bankovky, 1 kapsu na mince
se zapínáním na druk, síťovanou kapsu
na občanský a řidičský průkaz a dvě
doplňkové kapsičky.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, rotační síto
Maximální velikost tisku: 30 × 15 mm
Rozměry: 12 × 9,4 × 2,3 cm
Poznámka: Dodáváme bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 100
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AGATON
479 Kč

BADERA
658 Kč

MADLA
386 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

FLOPY

FLOPY
240 Kč

Taška na dokumenty s popruhem
na rameno. Má hlavní oddíl na zip, přední
kapsu na zip a spoustu menších vnitřních
kapes na tužky a jiné drobnosti. Materiál
polyester 600D.
B5901800PD2 – černá
B5901802PD2 – šedá
B5901803PD2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 240 × 60 mm
Rozměry: 40 × 32 × 10 cm
Kartonové množství v ks: 25

ASORTA
Taška na dokumenty s přední kapsou
na zip a odnímatelným popruhem
přes rameno, 600D polyester/PVC.
B5900400PK2 – černá
B5900401PK2 – modrá
B5900402PK2 – oranžová
B5900403PK2 – červená
B5900404PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 120 mm
Rozměry: 36,5 × 29 × 7 cm
Kartonové množství v ks: 30

MARVEL

MARVEL
755 Kč

F0801900RX2
Příruční sterilizační cestovní vak pro čištění vašich
každodenních drobností jako jsou klíče nebo
telefon. UV-C světlo ničí až 99,9 % bakterií na
vloženém předmětu. Rychlý režim trvající 5min,
kompletní režim trvající 10min. 3 UV-C LED světla
jsou netoxická, neobsahují žádnou rtuť a disponují
funkcí automatického vypínání při otevření zipu
a magnetického zapínání vaku, čímž je zabráněno
vystavení uživatele gama záření. Vak má dobíjecí
baterie s kapacitou 400 mAh. Vnější materiál
300D polyester a PU. Dodáváno včetně micro USB
nabíjecího kabelu z TPE (bez PVC). Vlnová délka
UV-C světla: 270nm-280nm.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 90 × 60 mm
Rozměry: 21,5 × 11,5 × 7 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 32
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ASORTA
149 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

DORME
Maska na oči, která vám umožní
dobrý spánek kdekoliv na cestách.
Materiál nylon 190T.
F0901800PK2 – černá
F0901801PK2 – vínová
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 80 × 35 mm
Rozměry: 18 × 8 × 0,1
Kartonové množství v ks: 500

SARDINO
Malé cestovní šitíčko v plastové
krabičce. Obsahuje 2 knoflíky,
2 drukové knoflíky, 6 různě barevných
přízí, 2 jehly, spínací špendlík,
3 špendlíky s hlavičkou, pinzetu, nůžky
a pomůcku pro navlečení nitě do jehly.
F0500700PK2 – černá
F0500701PK2 – bílá
F0500702PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm
Rozměry: 6,5 × 7 × 1,7 cm
Kartonové množství v ks: 300

BRADLEY
Cestovní polštářek 2v1 vycpaný
pěnovými kuličkami. Můžete ho používat
jako klasický polštářek a nebo po
rozbalení jako polštářek za krk.
F5502300PK2 – černá
F5502301PK2 – šedá
F5502302PK2 – červená
F5502303PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3 na štítek
Maximální velikost tisku: 40 × 8 mm
Rozměry: 32,0 × 21,0 × 9,0 cm
Kartonové množství v ks: 20
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DORME
11,50 Kč

SARDINO
41,50 Kč

BRADLEY
275 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

JOX
754 Kč

JOX
B1302000RX2
Cestovní adaptér umožňující nabití
se ve více než 150 zemích celého světa.
Pro dvoupólové zástrčky bez uzemnění.
2,1 A DUAL USB. AC zdroj: 6 A max
(660 W max. při 110 V, 1 380 W max.
při 220 V). Vestavěná vyměnitelná
6,3A pojistka. Kryty zabraňují vložení
EURO 7/7 a jsou zabezpečené pro děti.
Adaptér použitelný v USA, AUS, EU a UK.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 15 × 35 mm
Rozměry: 8,2 × 5,8 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 60

GERTY
95 Kč

Cestovní adaptér s celosvětovým
využitím. Je balený v praktické
krabičce. Materiál ABS.
F5502600PK2 – černá
F5502601PK2 – bílá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: 6,4 × 6 × 6,4 cm
Kartonové množství v ks: 100

BERTOLD

BERTOLD
199 Kč

F5500800MA2
Klasická pětidílná souprava na čištění
obuvi v pouzdře imitujícím kůži.
Souprava obsahuje lžíci na boty, pastu,
hadřičku, kartáč, houbičku. Tedy vše, co
potřebujete k dokonalé obuvi.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L2
Maximální velikost tisku: 40 × 15 mm
Rozměry: 7,2 × 16,7 cm
Kartonové množství v ks: 20
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GERTY

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

JANAH
359 Kč

JANAH
Skládací nákupní košík s kapsičkou
na zip, 600D polyester, hliníkový rám.
H5101900PK2 – černá
H5101901PK2 – modrá
H5101902PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 125 × 80 mm
Rozměry: 47,5 × 29 × 28 cm
Poznámka: Dodáváme bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 10

OXFORD
COOLER
Skládací nákupní termo košík z materiálu
typu Oxford (320–330 g/m2), vnitřní část
vyložena speciální fólií, která udržuje
konzistentní teplotu, hliníkový rám,
pěnová madla. Košík lze uzavřít víkem
na zip.
H5102700PK2 – šedá
H5102701PK2 – červená
H5102702PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm
Rozměry: 46 × 27,5 × 24 cm
Kartonové množství v ks: 12
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OXFORD COOLER
465 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

OXFORD BASKET
335 Kč

OXFORD
BASKET

BERNARD

BERNARD
548 Kč

Skládací nákupní košík, s hliníkovým
rámem, 600D polyester.
H5100101KE1 – červená
H5100102KE1 – tmavě modrá
H5100103KE1 – černá
H5100104KE1 – světle zelená
H5100105KE1 – královská modrá
H5100106KE1 – tmavě šedá
H5100109KE1 – oranžová
H5100110KE1 – tyrkysová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm
Rozměry: 25 × 25 × 45 cm
Kartonové množství v ks: 10
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Skládací nákupní košík z materiálu
typu Oxford (320–330 g/m2),
hliníkový rám, pěnová madla. Košík lze
uzavřít víkem na zip.
H5102600PK2 – šedá
H5102601PK2 – červená
H5102602PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm
Rozměry: 48 × 28 × 25,5 cm
Kartonové množství v ks: 12

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

JASMÍNA
Polyesterová nákupní taška s klipem
a malým obalem na druk, do kterého
ji snadno složíte.
H5101200PK2 – bílá
H5101201PK2 – námořní modrá
H5101202PK2 – oranžová
H5101203PK2 – červená
H5101204PK2 – světle modrá
H5101205PK2 – žlutá
H5101206PK2 – světle zelená
H5101207PK2 – černá
H5101208PK2 – růžová
H5101209PK2 – fialová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: 44 × 40 × 0,2 cm
Kartonové množství v ks: 150

PINAR
Skládací nákupní taška vyrobená ze 190T
polyesteru s dlouhým ramenním
popruhem a s gumovým poutkem
na poskládání.
H5104200MA2 – černá
H5104201MA2 – modrá
H5104202MA2 – červená
H5104203MA2 – bílá
H5104204MA2 – žlutá
H5104205MA2 – zelená
H5104206MA2 – růžová
H5104207MA2 – oranžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 150 × 150 mm
Rozměry: 37,5 × 0,3 × 41 cm
Kartonové množství v ks: 200
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JASMÍNA
39,50 Kč

PINAR
38,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BAHAMY
37 Kč

BAHAMY

GANDA
38 Kč

tašky

Skládací nákupní taška se stahovacími
šňůrkami. Materiál 210D polyester.
H5104800PK2 – černá
H5104801PK2 – bílá
H5104802PK2 – šedá
H5104803PK2 – tmavě zelená
H5104804PK2 – tmavě modrá
H5104805PK2 – žlutá
H5104806PK2 – oranžová
H5104807PK2 – červená
H5104808PK2 – růžová
H5104809PK2 – světle zelená
H5104810PK2 – kobaltově modrá
H5104811PK2 – fialová
H5104812PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 150 × 150 mm
Rozměry: 38 × 38 cm
Kartonové množství v ks: 500

GANDA
Skládací nákupní taška, 210D polyester.
H5104600PK2 – žlutá
H5104601PK2 – červená
H5104602PK2 – modrá
H5104603PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm
Rozměry: 36 × 35,5 × 0,1 cm
Kartonové množství v ks: 200
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

KAWANA

KAWANA
56,50 Kč

Skládací nákupní taška z kvalitního
Oxford materiálu.
H5103500PK2 – černá
H5103501PK2 – tmavě modrá
H5103502PK2 – červená
H5103503PK2 – světle modrá
H5103504PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: 47 × 35 × 0,2 cm
Kartonové množství v ks: 300

ASUKA
Dvoubarevná taška z netkané textilie
(80 g/m2).
H5102101PK2 – šedá
H5102102PK2 – zelená
H5102103PK2 – žlutá
H5102105PK2 – červená
H5102106PK2 – světle modrá
H5102107PK2 – světle zelená
H5102108PK2 – modrá
H5102109PK2 – fialová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 250 × 250 mm
Rozměry: 42 × 38 × 8,7 cm
Kartonové množství v ks: 100
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ASUKA
19,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

TOMAN
33,50 Kč
béžová 27 Kč

TOMAN

ALBÍNA
12 Kč

ALBÍNA
Nákupní taška s dlouhými popruhy,
netkaná textilie (80 g/m2), polypropylen.
H5101100PK2 – černá
H5101101PK2 – bílá
H5101102PK2 – zelená
H5101103PK2 – modrá
H5101104PK2 – žlutá
H5101105PK2 – oranžová
H5101106PK2 – červená
H5101107PK2 – béžová
H5101108PK2 – královská modrá
H5101109PK2 – fialová
H5101110PK2 – růžová
H5101111PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 300 × 350 mm
Rozměry: 40,5 × 37 × 0,2 cm
Kartonové množství v ks: 250
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Nákupní taška s dlouhými uchy, 100%
bavlna (100 g/m2).
H5100200PB2 – béžová
H5100201PB2 – světle zelená
H5100203PB2 – bílá
H5100204PB2 – žlutá
H5100205PB2 – černá
H5100206PB2 – královská modrá
H5100207PB2 – červená
H5100208PB2 – tmavě zelená
H5100209PB2 – růžová
H5100210PB2 – fialová
H5100211PB2 – aqua modrá
H5100212PB2 – středně zelená
H5100213PB2 – námořní modrá
H5100214PB2 – oranžová
H5100215PB2 – šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 280 × 280 mm
Rozměry: 38 × 42 × 0,5 cm
Kartonové množství v ks: 250

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

NANETA
Nákupní taška vyrobená z recyklované
bavlny 140 g/m2. Splňuje standard
Eco Tex 100. Má dlouhá ucha.
H5105200MA2 – šedá
H5105201MA2 – modrá
H5105202MA2 – červená
H5105203MA2 – béžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 300 × 350 mm
Rozměry: 37,6 × 41,7
Kartonové množství v ks: 50

MARITA
Nákupní taška vyrobená z organické
bavlny 140 g/m2 s dlouhými uchy.
H5107800PD2 – světle modrá
H5107801PD2 – oranžová
H5107802PD2 – zelená
H5107803PD2 – bílá
H5107804PD2 – červená
H5107805PD2 – modrá
H5107806PD2 – černá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 300 × 350 mm
Rozměry: 38 × 42 cm
Kartonové množství v ks: 200
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NANETA
38 Kč

MARITA
54,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

LENVARA
LENVARA
110 Kč

H5102800RB2
Síťovka s dlouhými rukojeťmi a se štítkem
pro potisk. Materiál 100% bavlna.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 50 × 10 mm
Rozměry: 40 × 35 cm
Kartonové množství v ks: 100

BONIE

GOLDAPA
115 Kč

tašky

BONIE
35 Kč

H5104100PK2
Bavlněná nákupní taška 135 g/m2
s dlouhými uchy.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: 38 × 41 × 0,3 cm
Kartonové množství v ks: 250

GOLDAPA
F4401500PK2
Lněná plážová nebo nákupní taška
s PE rukojeťmi. Gramáž 260 g/m2 .
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: 32 × 40 × 14 cm
Kartonové množství v ks: 50
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

MONKA
Hnědá papírová taška z EKO papíru,
hnědé kroucené držadlo.
H5000200GD1 – MONKA 18
H5000201GD1 – MONKA 23
H5000202GD1 – MONKA 32
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Rozměry:
MONKA 18 – 18 × 8 × 25 cm,
MONKA 23 – 23 × 10 × 32 cm,
MONKA 32 – 32 × 13 × 42,5 cm
Kartonové množství v ks:
MONKA 18: 300, MONKA 23 a 32: 250

MONKA
MONKA 18
MONKA 23
MONKA 32

6,90 Kč
8,50 Kč
11 Kč

ERNA
Papírová taška, bílý kraftový papír 100 g,
bílé kroucené držadlo.
H5000300GD1 – ERNA 18
H5000301GD1 – ERNA 26
H5000302GD1 – ERNA 32
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Rozměry:
ERNA 18 – 18 × 8 × 25 cm,
ERNA 26 – 26 × 11 × 34,5 cm,
ERNA 32 – 32 × 13 × 42,5 cm
Kartonové množství v ks:
ERNA 18: 300, ERNA 26 a 32: 250

ERNA
ERNA 18
ERNA 26
ERNA 32

ANKA
Papírová taška, modrý tisk na hnědém
sulfátovém papíře, modré kroucené
držadlo.
H5000400GD1 – ANKA 18
H5000401GD1 – ANKA 23
H5000402GD1 – ANKA 32
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Rozměry:
ANKA 18 – 18 × 8 × 25 cm,
ANKA 23 – 23 × 10 × 32 cm,
ANKA 32 – 32 × 13 × 42,5 cm
Kartonové množství v ks: ANKA 18: 300,
ANKA 23 a 32: 250
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ANKA
ANKA 18
ANKA 23
ANKA 32

8,90 Kč
10,50 Kč
14,50 Kč

7,20 Kč
10,50 Kč
11,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

MYRNA
velká
12,50 Kč

MYRNA velká
Papírová dárková taška s kroucenými
uchy. Papír 90 g/m2. Vyrobeno v Evropě.
H5000700PD2 – černá
H5000701PD2 – modrá
H5000702PD2 – červená
H5000704PD2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 190 × 240 mm
Rozměry: 32 × 40 × 12 cm
Kartonové množství v ks: 200

Rozměry: 32 × 40 × 12 cm

MYRNA
střední
10,50 Kč

Papírová dárková taška s kroucenými uchy.
Papír 90 g/m2. Vyrobeno v Evropě.
H5000600PD2 – černá
H5000601PD2 – modrá
H5000602PD2 – červená
H5000604PD2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 190 × 200 mm
Rozměry: 25 × 32 × 11 cm
Kartonové množství v ks: 200

Rozměry: 25 × 32 × 11 cm

MYRNA malá
Papírová dárková taška s kroucenými uchy.
Papír 90 g/m2. Vyrobeno v Evropě.
H5000500PD2 – černá
H5000501PD2 – modrá
H5000502PD2 – červená
H5000504PD2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 130 × 110 mm
Rozměry: 18 × 21 × 8 cm
Kartonové množství v ks: 200

MYRNA
malá
8,90 Kč
Rozměry: 18 × 21 × 8 cm
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MYRNA střední

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

TAŠKY S DIGITÁLNÍM FLEX TISKEM
Papírové tašky s kroucenými nebo plochými držadly s prověřenou digitální technologií Flexo. Nejlépe je tato technologie využita při potisku
vektorového loga jednou nebo dvěma barvami. Počet tisku začíná od 10 ti kusů. Další možnosti, jako plnobarevný tisk nebo jiná velikost tašek, jsou
na vyžádání. Další výhodou je možnost tisku vzorku před produkcí či personalizovaný tisk. Potisk je jednostranný s minimální velikostí okrajů 5 cm.

ERNA

Do 250 ks Do 1000 ks Do 3000 ks Do 250 ks

Do 1000 ks Do 3000 ks

1 barva

1 barva

1 barva

2 barvy

2 barvy

2 barvy

18 × 8 × 24 cm

9,50 Kč

9,10 Kč

8,60 Kč

12,20 Kč

11,10 Kč

10,40 Kč

24 × 11 × 33 cm

10,60 Kč

10,20 Kč

9,70 Kč

13,30 Kč

12,20 Kč

11,50 Kč

32 × 14 × 42 cm 12,70 Kč

12,30 Kč

11,80 Kč

15,40 Kč

14,30 Kč

13,60 Kč

9,40 Kč

8,90 Kč

8,50 Kč

12,00 Kč

10,90 Kč

10,30 Kč

10,30 Kč

9,90 Kč

9,40 Kč

13,00 Kč

11,90 Kč

11,20 Kč

32 × 14 × 42 cm 12,60 Kč

12,10 Kč

11,70 Kč

15,20 Kč

14,10 Kč

13,50 Kč

15 × 8 × 40 cm

13,20 Kč

12,80 Kč

12,30 Kč

15,90 Kč

14,80 Kč

14,10 Kč

15 × 8 × 40 cm

13,00 Kč

12,50 Kč

12,10 Kč

15,60 Kč

14,50 Kč

13,90 Kč

9,20 Kč

8,80 Kč

8,30 Kč

11,90 Kč

10,80 Kč

10,10 Kč

26 × 14 × 32 cm 10,10 Kč

9,60 Kč

9,20 Kč

12,70 Kč

11,60 Kč

10,90 Kč

32 × 14 × 42 cm 10,90 Kč

10,40 Kč

10,00 Kč

13,50 Kč

12,40 Kč

11,80 Kč

9,10 Kč

8,70 Kč

12,20 Kč

11,10 Kč

10,40 Kč

26 × 14 × 32 cm 10,90 Kč

10,40 Kč

10,00 Kč

13,50 Kč

12,40 Kč

11,80 Kč

32 × 14 × 42 cm 11,40 Kč

10,90 Kč

10,50 Kč

14,10 Kč

12,90 Kč

12,30 Kč

MONKA 18 × 8 × 24 cm
24 × 11 × 33 cm
DUNEO

FLATER 18 × 8 × 22 cm

WHITER 18 × 8 × 22 cm

9,50 Kč

TAŠKY
S DIGITÁLNÍM
FLEX TISKEM
od 8,60 Kč

příprava 600 Kč
ERNA – bílá papírová taška s kroucenými držadly
MONKA – přírodní papírová taška s kroucenými držadly
DUNEO – papírová taška na láhev
FLATER – přírodní papírová taška s plochými držadly
WHITER – bílá papírová taška s plochými držadly

PAPÍROVÉ TAŠKY

Papírové tašky s lesklou povrchovou úpravou a bavlněnými držadly.
Materiál 170 g Novatech, který je světlejší a o 30% pevnější než křídový
papír. Základem je bílá barva. Ceny se dělí dle potištěné plochy – potisk
do 50% plochy nebo celoplošný tisk. V případě potisku odlišného motivu
na druhé straně kalkulace na vyžádání.
Příplatek za matné lamino 1,20 Kč.

PAPÍROVÁ TAŠKA 12 × 8 × 39 CM
množství 1/0 50 % 1/0 100 % 2/0 50 % 2/0 100 % 3/0 50 % 3/0 100 % 4/0 50 % CMYK
250 ks

43,50 Kč 55,50 Kč

55,50 Kč 67,50 Kč

67,50 Kč 79,00 Kč

79,00 Kč 74,50 Kč

500 ks

31,50 Kč 37,50 Kč

37,50 Kč 43,50 Kč

43,50 Kč 49,50 Kč

49,50 Kč 47,50 Kč

1000 ks

25,50 Kč 29,50 Kč

29,00 Kč 32,50 Kč

33,00 Kč 35,50 Kč

35,50 Kč 35,00 Kč

2000 ks 22,00 Kč 24,50 Kč

23,50 Kč 25,50 Kč

25,00 Kč 27,00 Kč

27,00 Kč 27,50 Kč
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PAPÍROVÁ TAŠKA
12 × 8 × 39 cm
od 22 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PAPÍROVÉ TAŠKY

PAPÍROVÁ TAŠKA
24 × 9 × 35 cm
od 24,50 Kč

Papírové tašky s lesklou povrchovou úpravou a bavlněnými držadly.
Materiál 170 g Novatech, který je světlejší a o 30% pevnější než křídový
papír. Základem je bílá barva. Ceny se dělí dle potištěné plochy – potisk
do 50% plochy nebo celoplošný tisk. V případě potisku odlišného motivu
na druhé straně kalkulace na vyžádání.
Příplatek za matné lamino 1,20 Kč.

PAPÍROVÁ TAŠKA 24 × 9 × 35 CM
množství 1/0 50 % 1/0 100 % 2/0 50 % 2/0 100 % 3/0 50 % 3/0 100 % 4/0 50 % CMYK
250 ks

44,00 Kč 56,00 Kč

56,00 Kč 68,00 Kč

68,00 Kč 80,00 Kč

80,00 Kč 75,00 Kč

500 ks

33,00 Kč 39,00 Kč

39,00 Kč 45,00 Kč

45,00 Kč 51,00 Kč

51,00 Kč 48,00 Kč

1000 ks

27,00 Kč 31,00 Kč

30,50 Kč 34,50 Kč

33,50 Kč 37,00 Kč

37,50 Kč 36,50 Kč

2000 ks 24,50 Kč 25,50 Kč

25,50 Kč 27,50 Kč

27,00 Kč 29,00 Kč

29,00 Kč 29,50 Kč

PAPÍROVÁ TAŠKA 35 × 9 × 24 CM
množství 1/0 50 % 1/0 100 % 2/0 50 % 2/0 100 % 3/0 50 % 3/0 100 % 4/0 50 % CMYK
45,50 Kč 56,50 Kč

57,50 Kč 69,00 Kč

69,00 Kč 81,00 Kč

81,00 Kč 76,50 Kč

500 ks

34,50 Kč 40,00 Kč

40,00 Kč 46,00 Kč

46,00 Kč 52,00 Kč

52,00 Kč 46,00 Kč

1000 ks

28,50 Kč 31,50 Kč

31,50 Kč 35,00 Kč

34,50 Kč 37,50 Kč

38,00 Kč 37,50 Kč

2000 ks 25,00 Kč 27,00 Kč

27,00 Kč 29,00 Kč

28,50 Kč 30,50 Kč

30,50 Kč 30,50 Kč

tašky

250 ks

PAPÍROVÁ TAŠKA
35 × 9 × 24 cm
od 25 Kč

TAŠKY
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ADAVERA
Papírová taška s celoplošným červeným
potiskem na křídovém papíře s textilními
držadly a lesklým povrchem.
H5004801GD1 – 32 × 13 × 40 cm
H5004800GD1 – 25 × 11 × 31 cm
H5004802GD1 – 32 × 10 × 27,5 cm
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3 – jednobarevně
Rozměry: 25 × 11 × 31 cm, 32 × 13 × 40 cm,
32 × 10 × 27,5 cm
Kartonové množství v ks: 200, 150, 200

ADAVERA
32 × 13 × 40
25 × 11 × 31
32 × 10 × 27,5

48 Kč
34 Kč
39 Kč

PRIMATA
Papírová taška s celoplošným modrým
potiskem na křídovém papíře s textilními
držadly a lesklým povrchem.
H5004703GD1 – 32 × 13 × 40 cm
H5004700GD1 – 22 × 10 × 27,5 cm
H5004701GD1 – 32 × 10 × 27,5 cm
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3 – jednobarevně
Rozměry: 22 × 10 × 27,5 cm,
32 × 10 × 27,5 cm, 32 × 13 × 40 cm
Kartonové množství v ks: 200, 200, 150

PRIMATA
32 × 13 × 40
22 × 10 × 27,5
32 × 10 × 27,5

48 Kč
34 Kč
39 Kč

KOFIRA
Bílá papírová taška vyrobená z křídového
papíru s textilními držadly a lesklým
povrchem.
H5001202GD1 – 32 × 13 × 40 cm
H5001205GD1 – 25 × 11 × 31 cm
H5001206GD1 – 32 × 10 × 27,5 cm
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3 – jednobarevně
Rozměry: 32 × 13 × 40 cm, 25 × 11 × 31 cm,
32 × 10 × 27,5 cm
Kartonové množství v ks: 150, 200, 200
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KOFIRA
32 × 13 × 40
25 × 11 × 31
32 × 10 × 27,5

45 Kč
34 Kč
36 Kč
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čepice

D E Š T N Í K Y, Č E P I C E 0 8

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

LUGO
Klasický elegantní větruodolný deštník.
Dřevěná hůl, rukojeť, špička a manuální
ovládání dodávají tomuto deštníku
nestárnoucí eleganci Bonusem životnímu
prostředí je vysoce kvalitní potah ze
100% recyklovaných PET lahví.
F0101700PR1 – šedá
F0101701PR1 – bílá
F0101702PR1 – černá
F0101703PR1 – červená
F0101704PR1 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: Ø 102 × 88 cm
Kartonové množství v ks: 15

TERUEL
Automatický deštník s osmi panely
z recyklovaného materiálu. Deštník má
kovovou a sklolaminátovou konstrukci,
plastovou rukojeť. Materiál 170T polyester.
F0104700PK2 – černá
F0104701PK2 – zelená
F0104702PK2 – červená
F0104703PK2 – námořní modrá
F0104704PK2 – královská modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: 106 × 89 cm
Kartonové množství v ks: 24
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LUGO
319 Kč

TERUEL
195 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

VIGO
Automatický deštník s kovovou rukojetí
a žebry ze skelných vláken. Deštník má
kovovou špičku, pogumovanou zahnutou
rukojeť s tlačítkem. Polyesterová střecha
pongee disponuje speciální voděodolnou
vrstvou. Zavírání na suchý zip.
F0102400RB2 – námořní modrá
F0102401RB2 – černá
F0102402RB2 – červená
F0102403RB2 – fialová
F0102404RB2 – světle modrá
F0102405RB2 – světle zelená
F0102406RB2 – královská modrá
F0102407RB2 – růžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: Ø 103 cm
Kartonové množství v ks: 36

VIGO
233 Kč

ACHILLE
Automatický deštník s dřevěnou rukojetí,
190T polyester.
F0100200PK2 – černá
F0100201PK2 – bílá
F0100202PK2 – šedá
F0100203PK2 – zelená
F0100204PK2 – modrá
F0100205PK2 – žlutá
F0100206PK2 – oranžová
F0100207PK2 – červená
F0100208PK2 – vínová
F0100209PK2 – světle zelená
F0100210PK2 – růžová
F0100211PK2 – sedmibarevná
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 170 mm
Rozměry: Ø 103,5 × 89 cm
Kartonové množství v ks: 24

DEŠTNÍKY, ČEPICE
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ACHILLE
129 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

AMADEUS

AMADEUS
385 Kč

Automatický větruvzdorný holový
deštník s hliníkovou konstrukcí, žebry ze
sklolaminátu a kovovými koncovkami.
Zahnutá rukojeť s pogumovaným
povrchem v odpovídající barvě, zapínání
na druk s kovovou plochou vhodnou
pro umístění Vašeho loga. Materiál
polyester se strukturou včelího plástu.
F0104100RB2 – námořní modrá
F0104101RB2 – černá
F0104102RB2 – béžová
F0104103RB2 – červená
F0104104RB2 – šedá
F0104105RB2 – perleťově šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: ø 103 × 60 cm
Kartonové množství v ks: 36

TISSOT
Klasický automatický deštník s černou
kovovou konstrukcí a EVA rukojetí,
kov/polyester.
F0100200RB2 – námořní modrá
F0100201RB2 – černá
F0100202RB2 – bílá
F0100203RB2 – světle modrá
F0100204RB2 – světle zelená
F0100205RB2 – růžová
F0100206RB2 – oranžová
F0100207RB2 – fialová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: ø 119 cm
Kartonové množství v ks: 24
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TISSOT
227 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

TELAMON

ALMARET
375 Kč

ALMARET
Manuální dvouvrstvý deštník
z hedvábného pongee materiálu.
Černý sklolaminátový rám, plastová
rukojeť. Zapínání na suchý zip. Zavírá
se obráceně, takže mokrá strana zůstává
uvnitř, což je velmi pohodlné například
při nastupování do auta.
F0104000PK2 – černá
F0104001PK2 – modrá
F0104002PK2 – červená
F0104003PK2 – světle modrá
F0104004PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm
Rozměry: Ø 107 × 75 cm
Kartonové množství v ks: 24

DEŠTNÍKY, ČEPICE

HOLOVÉ DEŠTNÍKY
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TELAMON
233 Kč

Automatický holový deštník
s pogumovanou rukojetí a zapínáním
na suchý zip. Deštník je černé barvy
s barevnou tyčí, konstrukčními drátky
a tlačítkem pro otevření. Je vyroben
z pongee materiálu.
F0104400RB2 – černá/modrá
F0104401RB2 – černá/červená
F0104402RB2 – černá/bílá
F0104403RB2 – černá/žlutá
F0104404RB2 – černá/zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: ø 103
Kartonové množství v ks: 36

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

SANTANDER
Luxusní pánský holový deštník s osmi
panely a ručně obšitou rukojetí
z imitace kůže. Konstrukce z pružných
polykarbonátových vláken – větruodolný,
s automatickým otevíráním. Materiál
polyester 210T pongee odolný proti špíně
a zatržení vlákna. Průměr 101 cm.
F0101400PR1 – černá
F0101401PR1 – červená
F0101402PR1 – námořní modrá
F0101403PR1 – šedá
F0101404PR1 – královská modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: Ø 101 × 92 cm
Kartonové množství v ks: 20

SANTANDER
299 Kč

MIJAS
Sportovní unisex deštník s černou
konstrukcí ze skelných vláken. Se svou
váhou pouhých 310 g patří do kategorie
ultralehkých deštníků. Nebude Vás bolet
ruka ani po velmi dlouhé době držení nad
hlavou. Rukojeť z příjemného materiálu
EVA pěny zaručuje komfortní držení,
neklouže a za chladného počasí Vás
nestudí v ruce.
F0101800PR1 – světle zelená
F0101801PR1 – tmavě zelená
F0101802PR1 – světle šedá
F0101803PR1 – tmavě šedá
F0101804PR1 – černá
F0101805PR1 – kobaltově modrá
F0101806PR1 – námořní modrá
F0101807PR1 – bílá
F0101808PR1 – vínová
F0101809PR1 – fialová
F0101810PR1 – oranžová
F0101811PR1 – červená
F0101812PR1 – žlutá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: Ø 102 × 84 cm
Kartonové množství v ks: 15
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MIJAS
199 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

CRUX

CRUX
199 Kč

AZRAKEL
AZKAREL
278 Kč

Automatický skládací deštník s reflexním
prvkem.
F0200700PD2 – černá
F0200701PD2 – neonově zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: 53,5 cm
Kartonové množství v ks: 50

DEŠTNÍKY, ČEPICE
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F0107500AJ3
Automatický skládací deštník
Schwarzwolf se systémem open-close
poskytuje ochranu před nepřízní počasí
na vašich cestách. Pro vyšší bezpečnost
je opatřen reflexním lemováním. A je
také vybaven praktickou karabinou pro
uchycení na batoh. Deštník má větru
odolnou konstrukci, průměr 95 cm
a 8 panelů.
Hmotnost: 380 g
Materiál: 190 T pongee
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměr ve složeném stavu: 29 cm
Rozměr v rozloženém stavu:
Ø 95 cm × 58 cm

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

REUS
Automatický skládací deštník pro muže
se zahnutou dřevěnou rukojetí. Má plášť
z materiálu polyester-pongee a speciální
voděodolnou vrstvu. Žebra jsou z kovu
a skelných vláken, hroty kovové.
F0200900RB2 – modrá
F0200901RB2 – černá
F0200902RB2 – hnědá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: Ø 101 cm
Kartonové množství v ks: 36

REUS
275 Kč

PRETORIUS
Malý automatický, vystřelovací
deštník s osmi panely, kovovou tyčí,
sklolaminátovými žebry a rukojetí
z imitace kůže. Materiál 190T pongee.
Obsahuje nylonový rukáv.
F0202100PK2 – černá
F0202101PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: 104 × 64 cm
Kartonové množství v ks: 36

PRETORIUS
259 Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

DINAVER
DINAVER
149 Kč

Skládací deštník s osmi panely z pongee
190T materiálu. Má kovovou konstrukci
i žebra a plastovou rukojeť. Rukojeť je
ve tvaru karabiny a umožňuje pověsit
deštník například na batoh. Dodáván
v nylonovém rukávu.
F0201800PK2 – černá
F0201801PK2 – námořní modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: 98 × 62 cm
Kartonové množství v ks: 48

BURIAN
349 Kč

Automatický větruvzdorný skládací
deštník v barevně odpovídajícím obalu,
kovová konstrukce
s kovovými/plastovými/sklolaminátovými
žebry, pogumovaná rukojeť
a poutko ve stejné barvě. Má systém
open/close – automatické otevírání
a zavírání. Materiál polyester se
strukturou včelího plástu.
F0201200RB2 – modrá
F0201201RB2 – černá
F0201202RB2 – béžová
F0201203RB2 – červená
F0201204RB2 – šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: ø 101 cm,
ve složeném stavu 31 cm
Kartonové množství v ks: 48
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BURIAN

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BESIR
Skládací ultra lehký deštník s odlehčenou
konstrukcí, která je zároveň odolná proti
větru, ideální do kabelky nebo batohu.
Obsahuje látkové pouzdro v barvě deštníku
a poutko na zápěstí. Manuální otvírání,
pogumovaná rukojeť se stříbrnými doplňky.
Váha 220g.
F0201300PR1 – bílá
F0201301PR1 – černá
F0201302PR1 – fialová
F0201303PR1 – oranžová
F0201304PR1 – růžová
F0201305PR1 – světle modrá
F0201306PR1 – světle zelená
F0201307PR1 – tmavě modrá
F0201308PR1 – žlutá
F0201309PR1 – červená
F0201310PR1 – šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm
Rozměry: ø 88 cm, délka ve složeném stavu
22 cm, výška ve složeném stavu 3 cm
Kartonové množství v ks: 60

BESIR
257 Kč

MUNCH
Manuální skládací deštník s černou
kovovou konstrukcí a pogumovanou
oválnou rukojetí, potahová látka
polyester, 8 panelů.
F0200100PR1 – královská modrá
F0200101PR1 – tmavě modrá
F0200102PR1 – červená
F0200103PR1 – růžová
F0200104PR1 – fialová
F0200105PR1 – bílá
F0200106PR1 – černá
F0200107PR1 – tmavě šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: ø 100 cm,
ve složeném stavu 24 cm
Kartonové množství v ks: 60
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MUNCH
195 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

UMBERTO

UMBERTO
457 Kč

Skládací, větruodolný deštník
s automatickým systémem otevírání
open–close, 8 panelů, pogumovaná
rukojeť v barvě deštníku.
F0200300PR1 – tmavě modrá
F0200301PR1 – červená
F0200302PR1 – tmavě zelená
F0200303PR1 – královská modrá
F0200304PR1 – vínová
F0200305PR1 – bílá
F0200306PR1 – černá
F0200307PR1 – tmavě šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: ø 100 cm,
ve složeném stavu 29 cm
Kartonové množství v ks: 60

GAUGAIN
399 Kč

Malý skládací deštník s kovovou konstrukcí,
odolný proti větru, automatický systém
open–close, polyester pongee.
F0200100KE1 – šedá
F0200101KE1 – světle šedá
F0200102KE1 – námořní modrá
F0200103KE1 – červená
F0200104KE1 – černá
F0200105KE1 – bílá
F0200106KE1 – středně modrá
F0200107KE1 – žlutá
F0200108KE1 – oranžová
F0200109KE1 – limetkově zelená
F0200110KE1 – fialová
F0200111KE1 – růžová
F0200112KE1 – mátově zelená
F0200113KE1 – tyrkysová
F0200114KE1 – světle fialová
F0200115KE1 – světle modrá
F0200116KE1 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: ø 97 cm, ve složeném stavu 28 cm
Kartonové množství v ks: 24
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GAUGAIN

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

KALAM
Osmipanelový skládací deštník
s automatickým otevíráním i zavíráním.
Větruvzdorná kovová konstrukce. Deštník
je černý s barevným lemem, v obalu
na suchý zip ve stejném barevném
provedení. Materiál 190T pongee
polyester.
F0200900PK2 – modrá
F0200901PK2 – červená
F0200902PK2 – světle šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm
Rozměry: Ø 97 × 54 cm
Kartonové množství v ks: 36

FELICIDAD
Skládací větruvzdorný deštník z pongee
materiálu s osmi panely. Má kovový
a sklolaminátový rám a plastovou rukojeť.
Obsahuje rukáv.
F0201100PK2 – černá
F0201101PK2 – námořní modrá
F0201102PK2 – žlutá
F0201103PK2 – oranžová
F0201104PK2 – červená
F0201105PK2 – tyrkysová
F0201106PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: Ø 97 × 54 cm
Kartonové množství v ks: 36
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KALAM
299 Kč

FELICIDAD
340 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

TIZIAN
Kapesní deštník s ručním otvíráním,
2dílným kovovým rámem a kovovými žebry,
černou plastovou rukojetí s polyesterovou
stříškou, zapínání na suchý zip.
F0200300RB2 – zelená
F0200301RB2 – černá
F0200302RB2 – oranžová
F0200303RB2 – žlutá
F0200304RB2 – modrá
F0200305RB2 – červená
F0200306RB2 – bílá
F0200307RB2 – červeno-bílá
F0200308RB2 – modro-bílá
F0200309RB2 – zeleno-bílá
F0200310RB2 – vícebarevná
F0200311RB2 – světle modrá
F0200312RB2 – tmavě modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm
Rozměry: Ø 85
Kartonové množství v ks: 60

TIZIAN
77,50 Kč

REPOST
95 Kč

Skládací deštník v nylonovém obalu,
190T polyester.
F0200400PK2 – černá
F0200401PK2 – bílá
F0200402PK2 – zelená
F0200403PK2 – námořní modrá
F0200404PK2 – žlutá
F0200405PK2 – oranžová
F0200406PK2 – červená
F0200408PK2 – béžová
F0200409PK2 – růžová
F0200410PK2 – tyrkysová
F0200411PK2 – riflová
F0200412PK2 – fialová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 180 × 100 mm
Rozměry: Ø 93,5 × 55 cm
Kartonové množství v ks: 48
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

HALKA
Transparentní PVC skládací pláštěnka
v sáčku.
F0400300PK2 – žlutá
F0400301PK2 – oranžová
F0400302PK2 – červená
F0400303PK2 – modrá
F0400304PK2 – transparentní
Doporučená technologie tisku: sítotisk
S3 na obal
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm
Rozměry: 103 × 126,5 × 0,1 cm
Kartonové množství v ks: 200

HALKA
13 Kč

BALERÍNA
Pláštěnka v kulatém plastovém
přívěsku s karabinou, PVC/ABS.
F0400100PK2 – bílá
F0400101PK2 – oranžová
F0400102PK2 – červená
F0400103PK2 – modrá
F0400104PK2 – zelená
F0400105PK2 – žlutá
F0400106PK2 – černá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: Ø 25 mm
Rozměry balení: Ø 6,5 cm
Rozměr pláštěnky: 120 × 90 × 0,1 cm
Kartonové množství v ks: 200
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BALERÍNA
22,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

TULUM
Přenosný slunečník s vnitřním UV potahem
pro okamžitou ochranu (SPF 30+). Lehký
a nastavitelný. Včetně přenosného pouzdra.
Materiál : Polyester 210T.
F0300300PD2 – šedá
F0300301PD2 – tyrkysová
F0300302PD2 – královská modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 300 × 200 mm
Rozměry: Ø 190 cm
Kartonové množství v ks: 10

TULUM
299 Kč

DANANG

CAPRIO

CAPRIO
32,50 Kč

Klobouk, bavlna.
T3800100PK2 – černá
T3800101PK2 – bílá
T3800102PK2 – zelená
T3800103PK2 – modrá
T3800104PK2 – žlutá
T3800105PK2 – oranžová
T3800106PK2 – červená
T3800107PK2 – béžová
T3800108PK2 – světle modrá
T3800109PK2 – růžová
T3800110PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S1, výšivka, transfer
Maximální velikost tisku: 80 × 40 mm
Rozměry: 24 × 14 cm
Kartonové množství v ks: 300
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DANANG
120 Kč

Slamák s polyesterovým páskem pro tisk.
Pro zakázky bez potisku budou pásky
dodány zvlášť, neuchycené ke klobouku.
Materiál sláma a polyester.
T3800400PD2 – černá
T3800401PD2 – bílá
Doporučená technologie tisku: Sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 300 × 15 mm
Rozměry: Ø 27 × 12 cm
Kartonové množství v ks: 120

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

KENDIR
159 Kč

KENDIR
Pětipanelová baseballová čepice ze
100% konopné látky 370 g/m2. Je
nastavitelná pomocí mosazné spony
na zadním pásku a má prošívaná očka
v odpovídající barvě.
T3601500PD2 – černá
T3601501PD2 – modrá
T3601502PD2 – šedá
T3601503PD2 – zelená
T3601504PD2 – krémová
Doporučená technologie tisku:
výšivka, sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Rozměry: 21 × 16 × 11cm
Kartonové množství v ks: 140

SAWIRA
Lehká kšiltovka s dírkami pro lepší
cirkulaci vzduchu. K lepší absorpci
potu slouží antibakteriální pruh látky,
který je všitý podél vnitřku čepice.
Velikost čepice se přizbůsobuje
suchým zipem.
T3605700IH1 – červená
T3605701IH1 – modrá
T3605702IH1 – šedá
T3605703IH1 – zelená
Doporučená technologie tisku:
výšivka, sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Velikost: 58
Kartonové množství v ks: 200
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159 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PLAIN
Lehká šestipanelová sportovní čepice,
mikrovlákno. Zapínání na stříbrnou
přezku, nevyztužené čelo, potící pásek
z mikrovlákna.
T3600700IH1 – olivová
T3600701IH1 – hnědá
T3600702IH1 – vínová
T3600703IH1 – šedomodrá
T3600704IH1 – černá
T3600705IH1 – bílá
T3600706IH1 – šedá
T3600707IH1 – červená
T3600708IH1 – modrá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S1, výšivka, transfer
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Velikost: 58
Kartonové množství v ks: 200

PLAIN
120 Kč

PALOK
Sportovní šestipanelová kšiltovka
z funkčního polyesteru s potícím
páskem a zapínáním
na suchý zip.
T3600300IH1 – černá
T3600301IH1 – červená
T3600302IH1 – šedá
T3600303IH1 – bílá
T3600304IH1 – námořní modrá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S1, výšivka, transfer
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Velikost: 58
Kartonové množství v ks: 200
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PALOK
120 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ANDREW
Šestipanelová sportovní čepice,
broušená keprová bavlna, stříbrná
přezka LUX, vyztužené čelo,
sendvičový kšilt, bavlněný potící
pásek a vnitřní lem.
T3600600IH1 – černá
T3600601IH1 – námořní modrá
T3600602IH1 – tmavě zelená
T3600603IH1 – červená
T3600604IH1 – přírodní
T3600605IH1 – bílá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S1, výšivka, transfer
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Velikost: 58
Kartonové množství v ks: 200

ANDREW
120 Kč

STAN
Šestipanelová sportovní čepice,
těžká broušená bavlna, mosazná
přezka, vyztužené čelo, bavlněný
potící pásek a vnitřní lem.
T3600500IH1 – béžová
T3600501IH1 – námořní modrá
T3600502IH1 – šedá
T3600503IH1 – tmavě žlutá
T3600504IH1 – vínová
T3600505IH1 – královská modrá
T3600506IH1 – černá
T3600507IH1 – červená
T3600508IH1 – bílá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S1, výšivka, transfer
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Velikost: 58
Kartonové množství v ks: 200

STAN
120 Kč
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CHRIS
99,50 Kč

CHRIS
Šestipanelová sportovní čepice, těžká
broušená bavlna, mosazná přezka
LUX, vyztužené čelo.
T3600400IH1 – béžová
T3600401IH1 – královská modrá
T3600402IH1 – námořní modrá
T3600403IH1 – oranžová
T3600404IH1 – světle modrá
T3600405IH1 – šedá
T3600406IH1 – žlutá
T3600407IH1 – černá
T3600408IH1 – tmavě zelená
T3600409IH1 – červená
T3600410IH1 – bílá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S1, výšivka, transfer
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Velikost: 58
Kartonové množství v ks: 200

GILES
59,50 Kč

Šestipanelová sportovní čepice,
stahování na suchý zip, broušená
bavlna.
T3600100RB2 – béžová
T3600101RB2 – bílá
T3600102RB2 – červená
T3600103RB2 – oranžová
T3600104RB2 – námořní modrá
T3600105RB2 – černá
T3600106RB2 – růžová
T3600107RB2 – žlutá
T3600108RB2 – zelená
T3600109RB2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk
S1, výšivka, transfer.
Maximální velikost tisku: 60 × 40 mm.
Kartonové množství: 200
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GILES

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

MULTIFUNKČNÍ ŠÁTKY
Nabízíme Vám celoplošně potištěné multifunkční šátky, které je možné mít jako čepici, čelenku, nákrčník či nátepník. Výhodou těchto nabízených
šátků je přesně centrovaný potisk přední a zadní strany proti standardnímu potisku nekonečného pásu grafiky. Bandany jsou baleny po jednom kuse
v sáčku s obrázkovými instrukcemi. Za příplatek je možné mít multifunkční šátky s papírovým přebalem či našitým labelem. Bandany je také možné
mít v zimní verzi s fleecovou vrstvou. Dodání 2 týdny.

BASIC

25 × 50 cm, 100% polyester, 120 g/m2
Množství

Cena

50 ks

93,00 Kč

100 ks

91,00 Kč

300 ks

90,00 Kč

500 ks

88,00 Kč

ECO

25 × 50 cm, 100% RPET polyester, 120g/m2
Množství

Cena

50 ks

98,00 Kč

100 ks

96,00 Kč

300 ks

94,00 Kč

500 ks

92,00 Kč

BASIC
od 88 Kč

ECO
od 92 Kč

POLAR

25 × 50 cm, 100% polyester 120g/m2
+ fleece 200g/m2
Množství

Cena

50 ks

225,00 Kč

100 ks

220,00 Kč

300 ks

217,00 Kč

500 ks

212,00 Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

WILT

BANDANA
49 Kč

BANDANA
T4000200SA3
Značkový multifunkční
šátek Schwarzwolf. Materiál
100% polyester mikrovlákno.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku:
100 × 60 mm
Rozměry: 48 × 24,8 cm
Kartonové množství v ks: 250

JERRY

JERRY
49 Kč

Multifunkčí sportovní šátek typu bandana
značky Schwarzwolf. Můžete jej použít
na několik různých způsobů – šála, šátek
na hlavu, potítko, čelenka, gumička
do vlasů a další. Polyester, ze kterého
je vyroben je elastický, velmi prodyšný,
lehký a rychle odvání pot.
T4800300SA3 – černá
T4800301SA3 – červená
T4800302SA3 – zelená
T4800303SA3 – modrá
T4000104SA3 – šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk
S2 Maximální velikost tisku: 150 × 150
mm Rozměry: 25,5 × 35,5 cm Kartonové
množství v ks: 300
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WILT
32,50 Kč

Multifunční sportovní šátek typu
bandana. Díky polyesterovému
mikrovláknu je velmi prodyšný, rychle
odvádí pot, chladí a je lehký.
T4000400PD2 – královská modrá
T4000401PD2 – světle modrá
T4000402PD2 – šedá
T4000403PD2 – černá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 150 × 150 mm
Rozměry: 33 × 26 cm
Kartonové množství v ks: 250

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BERIT
Stylová, pohodlná a lehká čepice,
vyrobená z merino vlny s příměsí
akrylu.Vyrobená v České republice.
Universální velikost. Materiál:
50% merino vlna, 50% akry.
T3904000IH1 – černá
T3904001IH1 – červená
T3904002IH1 – bílá
T3904003IH1 – tmavě šedá
T3904004IH1 – hnědá
T3904005IH1 – námořní modrá
T3904006IH1 – krémová
T3904007IH1 – světle šedá
Doporučená technologie tisku: výšivka
Kartonové množství v ks: 100

BERIT
239 Kč

EGON
Jednoduchá a příjemná zimní čepice.
Vnitřní strana je tvořena čelenkou
z Polycolonu – hydrofobního materiál,
který má rychleschnoucí vlastnosti.
Budete se v ní cítit komfortně jak při
běžném denním nošení, tak při sportovní
zátěži. Lehká, prodyšná a odpuzující
pot. Universální velikost. Materiál:
100 % akrylic.
T3904100IH1 – černá
T3904101IH1 – červená
T3904102IH1 – bílá
T3904103IH1 – tmavě šedá
T3904104IH1 – námořní modrá
Doporučená technologie tisku: výšivka
Kartonové množství v ks: 100

DUJEK
Zimní čepice značky Elevate. Je
vyrobena ze 100% akrylového
žebrovaného úpletu.
T3900700PB2 – bílá
T3900701PB2 – černá
T3900702PB2 – tmavě šedá
T3900703PB2 – červená
T3900704PB2 – oranžová
T3900705PB2 – královská modrá
T3900706PB2 – námořní modrá
T3900707PB2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 60 × 60 mm
Rozměry: ø 56 cm × 22,5 cm
Kartonové množství v ks: 168
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MISMI

MISMI
199 Kč

T4000100AJ3
Teplý a multifunkční nákrčník značky
Schwarzwolf v černošedé barvě.
Nákrčník je vhodný do zimního
počasí, obsahuje gumičku na stažení
u krku, díky které ho lze použít
také jako čepici. Má štítek s logem
Schwarzwolf na zadní straně. Baleno
v papírové kartě Schwarzwolf.
Materiál černý stretchový fleece,
(85% polyester, 15% spandex), šedý
fleece (92% polyester, 8% spandex),
podšívka z jemného fleece
(100% polyester).
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 60 mm
Rozměry: přední část 26 × 20,5 cm,
zadní část 26 × 16 cm
Kartonové množství v ks: 50

MOGOTON
285 Kč

T4000200AJ3
Pletený multifunkční nákrčník
2 v 1 v černé barvě prošívaný reflexní
nití, díky které budete vždy vidět.
Nákrčník je vhodný především do
zimních měsíců a obsahuje gumičku
ke stažení u krku, díky které ho
lze použít také jako zimní čepici.
Podšívka je z měkkého příjemného
fleece materiálu. Baleno v rukávu
Schwarzwolf. Materiál
100% akryl + reflexní příze,
podšívka – 100% polyester.
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 10 × 8 mm
Rozměry: 25 × 24 cm
Kartonové množství v ks: 50
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

KŠILTOVKY
A ZIMNÍ ČEPICE
NA MÍRU
Vyrobíme Vám kšiltovky či zimní čepice přímo
na míru. Kšiltovky mohou být vyrobeny ve Vaší
barvě se speciálním designem nebo na existující
kšiltovku můžeme udělat 3D výšivky, klasické
výšivky, nášivky či plnobarevný transfer. Zimní
čepice je možné vypléct z vláken v barvách Vašeho
loga, s výšivkou či elegantními štítky z oceli či
kůže. K tomu je také možné mít šály ve stejném
designu. Můžeme také vyrobit sportovní čepice
s celoplošným plnobarevným designem. Možností
je nespočet, proto se pro individuální kalkulace či
návrh designu obraťte na náš obchodní tým.
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PAYPER PRINT

Pánské tričko s krátkým rukávem
a kulatým výstřihem, 1,5 cm pružný
žebrovaný lem u krku s vrchním
prošíváním na přední straně, tubulární
střih, JERSEY 100% bavlna (barva šedý
melír 93% bavlna, 7% viskóza).
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
bílá: 84,50 Kč | barevná: 99,50 Kč
100

150

PRINT

bílá
námořnická modrá
královská modrá
černá
šedá
šedý melír
červená
oranžová
žlutá
středně zelená
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TRIČKA

SOL´S REGENT
MEN

SOL´S REGENT
WOMEN

50

100

Pánské tričko s nejrozšířenější barevnou škálou
na trhu. Tričko má pružný žebrovaný kulatý
výstřih a tubulární střih bez bočních švů. Na
krku jsou švy podšité. Tričko je vyrobené
z částečně česané 100% bavlny o gramáži 150g.
Velikosti: XS–2XL, u některých barev velikosti
XXS až 4XL (na vyžádání).
bílá: 81,50 Kč | barevná: 99,50 Kč
150

11380

vojenská zelená sv.
vojenská zelená tmavá
modro šedá
tm. zelená
středně zelená
sv. zelená
jasně zelená
hnědá
béžová
tm. hnědá
sv. oranžová
oranžová
tm. žlutá
žlutá
sv. žlutá
červená
tm. červená
vínová

tm. růžová
růžová
sv. růžová
sv. fialová
fialová
riflová
nám. modrá
královská modrá
sv. modrá
tyrkysová
tm. tyrkysová
šedá
tm. šedá
sv. šedá
šedý melír
krémová
černá
bílá

Dámské tričko s kulatým žebrovaným
výstřihem. Vypasovaný dámský střih s bočními
švy. Švy na krku jsou podšité pro větší pohodlí.
Vyrobeno ze 100% částečně česané bavlny,
gramáž 150 g.
Velikosti: S–XXL, u některých barev velikosti až
XXXL (na vyžádání).
bílá: 81,50 Kč | barevná: 99,50 Kč
150

01825

královská modrá
nám. modrá
tyrkysová
sv. modrá
tm. tyrkysová
riflová
fialová
vínová
tm. růžová
středně růžová
červená
korálově červená
sv. oranžová
oranžová
tm. žlutá
žlutá
sv. zelená
středně zelená

vojenská zelená
tm. zelená
šedá
tm. šedá
šedý melír
bílá
černá

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

SOL´S IMPERIAL WOMEN

Dámské tričko s kulatým žebrovaným výstřihem. Švy na
krku jsou podšité. Střih vypasovaný s bočními švy. Tričko je
vyrobené ze 100% přadené prstencové bavlny, gramáž 190 g.
Velikosti: S–2 XL, v některých barvách až 3 XL (na vyžádání).
bílá: 99,50 Kč | barevná: 127 Kč
190

Pánské tričko s kulatám žebrovaným výstřihem. Švy
na krku jsou podšité. Tubulární střih bez bočních
švů. Tričko je vyrobené ze 100% přadené prstencové
bavlny, gramáž 190 g. Velikosti: S–2 XL, v některých
barvách XS až 5 XL (na vyžádání).
bílá: 99,50 Kč | barevná: 127 Kč

11502
100

tyrkysová
sv. modrá
tm. tyrkysová
modrá
tm. královská modrá
královská modrá
tm. modrá
riflová
námořní modrá
mátová
smaragdově zelená
středně zelená
tm. zelená
jasně zelená
vojenská zelená sv.
vojenská zelená tm.
vínová
červená

sv. červená
tm. oranžová
oranžová
středně růžová
tm. růžová
fuksiová
sv. fialová
fialová
hnědá
tm. šedá
šedý melír
žlutá
tm. žlutá
černá
bílá

190

11500

tyrkysová
sv. modrá
tm. tyrkysová
modrá
tm. královská modrá
královská modrá
tm. modrá
riflová
námořní modrá
mátová
smaragdově zelená
středně zelená
tm. zelená
jasně zelená
vojenská zelená sv.
vojenská zelená tm.
vínová
červená
sv. červená

tm. červená
tm. oranžová
oranžová
tm. žlutá
žlutá
sv. růžová
tm. růžová
fuksiová
fialová
tm. fialová
hnědá
tm. hnědá
béžová
krémová
sv. šedá
tm. šedá
černá
bílá

TEXTIL
TRIČKA

textil

100

SOL´S IMPERIAL MEN
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

STEDMAN CLASSIC
JUNIOR

PAYPER
SUNSET MEN

PAYPER SUNSET
WOMEN

96

100

100

Dětské tričko s krátkým rukávem, dvojité švy,
ramenní švy podšité páskou po celé délce. Tričko
má boční bezešvý střih. 100% přadená prstencová
bavlna (barva tmavě šedý melír 85% bavlna,
15% viskóza).
Velikosti: XS–S–M–L–XL
bílá: 68 Kč | barevná: 89 Kč
155

ST2200

černá (BLO)
královská modrá (BRR)
světle modrá (LBL)
námořní modrá (NAV)
tyrkysová (OCB)
červená (SRE)
bílá (WHI)
tm. šedý melír (GYH)
tmavě modrá (BLM)     
středně zelená (KEG)   
tmavě fialová (DBY)
oranžová (ORA)
žlutá (YEL)
jasně růžová (SPK)
jasně zelená (KIW)
tmavě žlutá (SUN)
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TEXTIL

TRIČKA

Pánské tričko s krátkým rukávem,
JERSEY 100% bavlna (barva šedý
melír 93% bavlna, 7% viskóza, reflexní
žlutá 65% polyester, 35% bavlna).
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
bílá: 97,50 Kč | barevná: 110 Kč
reflexní a maskáčová: 197 Kč
150

SUNSET

král. modrá
nám. modrá
černá
tmavě šedá
bílá
červená
středně zelená
světle zelená
tmavě fialová
vínová
světle růžová
tmavě růžová
světle modrá
tyrkysová
světlá král. modrá
šedý melír
šedá  
oranžová  
žlutá

reflexní žlutá
světle žlutá
hnědá
světle hnědá
tmavě zelená
vojenská zelená
smaragdově zelená  
maskáčová

Dámské tričko s krátkým rukávem, JERSEY
100% bavlna (barva šedý melír 93% bavlna,
7% viskóza, reflexní žlutá, reflexní růžová
65% polyester, 35% bavlna).
Velikosti: S–M–L–XL
bílá: 97,50 Kč | barevná: 110 Kč
reflexní a maskáčová: 197 Kč
150

SUNSET

černá
nám. modrá
červená
král. modrá
bílá
tmavě fialová
fialová
tmavě růžová
reflexní růžová
vínová
světle růžová
tyrkysová
tmavě šedá
šedý melír  
oranžová
korálová
žlutá
světle žlutá
reflexní žlutá

světle hnědá
tmavě zelená
vojenská zelená
smaragdově zelená
středně zelená
světle zelená
maskáčová

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

Pánské tričko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem,
1,5 cm pružný žebrovaný lem u krku s vrchním prošíváním
na přední straně, kontrastní výztuž od ramena k rameni
viditelná na vnitřní straně průkrčníku, pružné švy,
postranní švy, 100% bavlna (barva šedý melír 93% bavlna,
7% viskóza).
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
bílá: 125 Kč | barevná: 145 Kč
100

190 SUNRISE

PAYPER SUNRISE
WOMEN

Dámské projmuté tričko s krátkým rukávem a kulatým
výstřihem, 1,5 cm pružný žebrovaný lem u krku s vrchním
prošíváním na přední straně, kontrastní výztuž od
ramena k rameni viditelná na vnitřní straně průkrčníku,
pružné švy, postranní švy, 100% bavlna (barva šedý melír
93% bavlna, 7% viskóza).
Velikosti: S–M–L–XL
bílá: 125 Kč | barevná: 145 Kč
100

král. modrá
šedá
červená
bílá
černá
světle modrá
nám. modrá
žlutá
oranžová
zelená
tyrkysová
šedý melír

190

SUNRISE
LADY

bílá
červená
král. modrá
černá
žlutá
oranžová
růžová
zelená
nám. modrá
tyrkysová
světle modrá
šedá
šedý melír

textil

PAYPER SUNRISE MEN

TEXTIL
TRIČKA
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

SOL´S SUMMER II

Pánská polokošile pique je vyrobena
ze 100% česané žebrované bavlny, 170 g.
Polokošile má 3 knoflíčky v barvě materiálu
a rovné švy na bocích.
Velikosti: XS–XXL.
bílá: 212 Kč | barevná: 249 Kč
50

170

11342

SOL´S PASSION

Dámská polokošile piqué je vyrobena ze
100% česané žebrované bavlny. Střih je
vpyasovaný s bočními švy a rozparky.
Polokošile má 4 knoflíčky ve stejné barvě
jako je materiál. Velikosti: S–XXL
bílá: 212 Kč | barevná: 249 Kč
50

170

SLAZENGER
FOREHAND MEN
Pánská polokošile s krátkým rukávem, dva
knoflíky v barvě polokošile, 100% bavlna
piqué.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL–XXXL
496 Kč

11338
30

sv. královská modrá
sv. modrá
královksá modrá
námořní modrá
tyrkysová
tm. tyrkysová
vojenská zelená tm.
tm. zelená
středně zelená
jasně zelená
žlutá
oranžová
červená
růžová
vínová
fialová
hnědá
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TEXTIL

POLOKOŠILE

béžová
šedá
světle šedá
bílá		
černá

sv. královská modrá
sv. modrá
královksá modrá
námořní modrá
tyrkysová
tm. tyrkysová
tm. zelená
středně zelená
jasně zelená
žlutá
oranžová
červená
růžová
fuksiová
vínová
fialová
hnědá

béžová
šedá
černá
bílá

220

33S01

černá (99)
šedý melír (96)
šedá (90)
jasně zelená (72)
tm. tyrksová (51)
nám. modrá (49)
královská modrá (47)
sv. modrá (40)
tm. červená (28)
bílá (01)

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

SLAZENGER
FOREHAND WOMEN
Dámská polokošile s krátkým rukávem, dva knoflíky
v barvě polokošile, boční rozparky, 100% bavlna
piqué.
Velikosti: S–M–L–XL
496 Kč
220

50

50

Pánská polokošile s krátkým rukávem,
tři knoflíky v barvě polokošile,
100% česaná bavlna (barva šedý melír
piqué 93% bavlna, 7% viskóza).
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
bílá: 259 Kč | barevná: 279 Kč

Dámská polokošile s krátkým rukávem,
čtyři knoflíky v barvě polokošile,
100% česaná bavlna (barva šedý melír
piqué 93% bavlna, 7% viskóza).
Velikosti: S–M–L–XL
bílá: 259 Kč | barevná: 279 Kč

33S03

černá (99)
šedý melír (96)
šedá (90)
jasně zelená (72)
tm. tyrkysová (51)
nám. modrá (49)
královská modrá (47)
sv. modrá (40)
tm. červená (28)
bílá (01)

PAYPER
VENICE WOMEN

200

VENICE

200

VENICE LADY

nám. modrá

tmavě hnědá

nám. modrá

černá

vojenská zelená

černá

tm. šedá

tm. zelená

bílá

bílá

středně zelená

král. modrá

král. modrá

světle zelená

světle modrá

tmavě hnědá
vojenská zelená

světle modrá

tyrkysová

tyrkysová

tm. šedá

šedý melír  

šedý melír

žlutá

žlutá

oranžová  

oranžová

tmavě fialová

červená

vínová

tmavě fialová

červená

vínová

světle hnědá

světle hnědá

tm. zelená
středně zelená
světle zelená

textil

30

PYPER
VENICE MEN

TEXTIL

POLOKOŠILE
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PAYPER SKIPPER
Pánská polokošile s krátkým rukávem
a kontrastním lemem na rukávech a límci,
3 bílé knoflíky, rovný střih, boční rozparky,
100% česaná bavlna (barva šedý melír
piqué 60% bavlna + 40% polyester).
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
379 Kč

SOL´S PRINCE

Unisexová polokošile ve dvoubarevném
kontrastním provedení. Límešek, žebrované
konce rukávů a dva knoflíčky jsou ve stejném
kontrstním tónu. Polokošile je vyrobena ze
100% pique česané bavlny. Velikosti: XS–XXL.
530 Kč
50

25

210

150

11369

ELEVATE
CALGARY
WOMEN

Dámská polokošile s krátkým rukávem, tři
knoflíky a rozparky, 100% bavlna piqué.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
456 Kč

SKIPPER
50

bílá/námořní modrá
oranžová/bílá
červená/bílá
červená/námořní modrá
vínová/bílá
tm. zelená/bílá
námořní modrá/bílá
námořní modrá/červená
královská modrá/bílá
světle modrá/námořní modrá
hnědá/bílá
šedá/oranžová
černá/bílá
černá/žlutá neonová
bílá/žlutá neonová
nám. modrá/žlutá neonová
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TEXTIL

POLOKOŠILE

bílá/námořní modrá
sv. modrá/námořní modrá
žlutá/námořní modrá
námořní modrá/bílá
šedý melír/růžová
černá/šedá
černá/červená
červená/námořní modrá
jasně zelená/námořní modrá

200

38081

černá (99)
antracitová (95)
šedý melír (96)
světle šedá (90)
hnědá (86)
světle zelená (68)
tmavě zelená (60)
tm. vojenská zelená (70)
béžová (05)
nám. modrá (49)
král. modrá (44)
světle modrá (40)
tmavě fialová (38)
vínová (24)
červená (25)
oranžová (33)
žlutá (10)
bílá (01)
krémová (03)
tm. růžová (21)
světle růžová (23)
tm. tyrkysová (51)
středně zelená (69)

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

Pánská polokošile s krátkým rukávem,
dva knoflíky a rozparky, 100% bavlna
piqué.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL–XXXL
456 Kč
50

200

38080

černá (99)
antracitová (95)  
šedý melír (96)
světle šedá (90)
hnědá (86)
světle zelená (68)
tmavě zelená (60)
tm. vojenská zelená (70)
béžová (05)
nám. modrá (49)
král. modrá (44)
světle modrá (40)
tmavě fialová (38)
vínová (24)
červená (25)
oranžová (33)
žlutá (10)
bílá (01)
krémová (03)
tm. růžová (21)
světle růžová (23)
tm. tyrkysová (51)
středně zelená (69)

PAYPER
CAMBRIDGE

Pánská polokošile s krátkým rukávem
a kontrastním lemem na rukávech a límečku,
3 bílé knoflíky, světle modrá vsadka
u knoflíků, vypasovaný střih, 100% bavlna
(šedý melír 93% bavlna + 7% viskóza).
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
450 Kč
25

175

PAYPER LEEDS

Dámská polokošile s krátkým rukávem
a kontrastním lemem na rukávech
a límečku, 6 bílých knoflíků, světle modrá
vsadka u knoflíků, vypasovaný střih,
100% bavlna.
Velikosti: S–M–L–XL
450 Kč
25

175

LEEDS

CAMBRIDGE

bílá/námořní modrá

bílá/námořní modrá

oranžová/bílá

oranžová/bílá

červená/bílá

červená/bílá

černá/bílá

černá/bílá

námořní modrá/bílá

námořní modrá/bílá

královská modrá/bílá

královská modrá/bílá

šedý melír/námořní modrá

šedý melír/námořní modrá

TEXTIL

POLOKOŠILE

textil

ELEVATE
CALGARY MEN
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

SOL´S SPRINT

Unisex sportovní pique 100% polyesterové
tričko, 130 g. Tričko má kulatý výstřih
s bočním švy. Velikosti: XS–XXXL.
bílá: 99,50 Kč | barevná: 107 Kč
100

150

PRINT

PAYPER
THERMO
PRO 160 SS

Pánské termo tričko s kulatým výstřihem
a krátkým raglánovým rukávem. Měkký
strečový úplet, na bocích spirálové reliéfní
motivy pro zajištění správné prodyšnosti
a stálé termoregulace. Žebrovaný
límeček, spodní část a lemy rukávů jsou
ze stejného materiálu, pro větší pohodlí.
Ergonomická tubulární struktura zajišťuje
dokonalé přizpůsobení fyziologii těla.
Materiál 65 % polyamid a 35% polyester.
Velikosti: S/M–L/XL–2/3XL–4/5XL
458 Kč
30

jasně zelená
černá
námořní modrá
královská modrá

304

TEXTIL

SPORTOVNÍ TRIČKA

STEDMAN
SEAMLESS
RAGLAN FLOW
MEN

Pánské sportovní tričko s krátkými
raglánovými rukávy, stupňující se
dvoubarevný vzor, boční bezešvý střih,
dekorativní bezešvé lemování na rukávech
a spodním lemu. Materiál 75% nylon
a 25% ACTIVE-DRY° polyester.
Velikost: S-M-L-XL-XXL
355 Kč
48

180

ST8810

160 THERMO PRO
160 SS

černý melír
modrý melír

tmavě modrá (BLT)
tmavě šedá (DGT)
šedá (LGT)

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

STEDMAN
SEAMLESS
RAGLAN FLOW
WOMEN

STEDMAN
SEAMLESS
JACKET MEN

Dámské sportovní tričko s krátkými
raglánovými rukávy, stupňující se
dvoubarevný vzor, boční bezešvý střih,
dekorativní bezešvé lemování na rukávech
a spodním lemu. Materiál 75% nylon
a 25% ACTIVE-DRY° polyester.
Velikost: S–M–L–XL
355 Kč

Pánská sportovní bunda s kapucí,
stupňující se dvoubarevný vzor, raglánové
rukávy s otvorem na provlečení palce,
dekorativní bezešvé lemování na
rukávech a spodním lemu. Zapínání na
zip s kovovým jezdcem bez obsahu niklu.
Materiál 75% nylon a 25% ACTIVE-DRY°
polyester.
Velikost: S–M–L–XL–XXL
763 Kč

48

24

STEDMAN
SEAMLESS
JACKET WOMEN

Dámská sportovní bunda s kapucí,
stupňující se dvoubarevný vzor, raglánové
rukávy s otvorem na provlečení palce,
dekorativní bezešvé lemování na rukávech
a spodním lemu. Zapínání na zip s kovovým
jezdcem bez obsahu niklu. Materiál
75% nylon a 25% ACTIVE-DRY° polyester.
Velikost: S–M–L–XL–XL
763 Kč
24

180

ST8910

180

180

ST8920

ST8820

tmavě modrá (BLT)

tmavě modrá (BLT)

tmavě šedá (DGT)

tmavě šedá (DGT)

tmavě šedá (DGT)

šedá (LGT)

šedá (LGT)

šedá (LGT)

textil

tmavě modrá (BLT)

TEXTIL
MIKINY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

SCHWARZWOLF
PASSAT MEN

Značkové pánské funkční tričko Schwarzwolf
s krátkým rukávem a kontrastními švy
ve 3 barvách. Rychleschnoucí materiál je
velmi lehký (150 g/m2), příjemný na dotek,
přirozeně absorbuje a odvádí vlhkost.
Materiál 100% polyester.
235 Kč
100

SCHWARZWOLF
RILA MEN

SCHWARZWOLF
RILA WOMEN

Značkové funkční pánské tričko Schwarzwolf
s krátkým raglánovým rukávem. Má ploché
švy, logo Schwarzwolf za krkem a elegantní
kontrastní linky. Komfortní rychleschnoucí
materiál je velmi příjemný na dotek.
Vhodné pro sport i běžné nošení. Materiál
100% polyester.
189 Kč

Značkové funkční dámské tričko Schwarzwolf
s krátkým raglánovým rukávem. Má ploché
švy, logo Schwarzwolf za krkem a elegantní
kontrastní linky. Komfortní rychleschnoucí
materiál je velmi příjemný na dotek.
Vhodné pro sport i běžné nošení. Materiál
100% polyester.
189 Kč

42–54

42–54

150

T0400106AJ3 – červená S
T0400107AJ3 – červená M
T0400108AJ3 – červená L
T0400109AJ3 – červená XL
T0400110AJ3 – červená XXL
T0400111AJ3 – červená XXXL
T0400112AJ3 – černá S
T0400113AJ3 – černá M
T0400114AJ3 – černá L
T0400115AJ3 – černá XL
T0400116AJ3 – černá XXL
T0400117AJ3 – černá XXXL

306

TEXTIL

SPORTOVNÍ TRIČKA

150–160

T0400200AJ3 – modrá S
T0400201AJ3 – modrá M
T0400202AJ3 – modrá L
T0400203AJ3 – modrá XL
T0400204AJ3 – modrá XXL
T0400205AJ3 – modrá XXXL
T0400206AJ3 – černá S
T0400207AJ3 – černá M
T0400208AJ3 – černá L
T0400209AJ3 – černá XL
T0400210AJ3 – černá XXL
T0400211AJ3 – černá XXXL
T0400212AJ3 – bílá S
T0400213AJ3 – bílá M
T0400214AJ3 – bílá L
T0400215AJ3 – bílá XL
T0400216AJ3 – bílá XXL
T0400217AJ3 – bílá XXXL

150–160

T0500100AJ3 – modrá S
T0500101AJ3 – modrá M
T0500102AJ3 – modrá L
T0500103AJ3 – modrá XL
T0500104AJ3 – modrá XXL
T0500105AJ3 – černá S
T0500106AJ3 – černá M
T0500107AJ3 – černá L
T0500108AJ3 – černá XL
T0500109AJ3 – černá XXL
T0500110AJ3 – bílá S
T0500111AJ3 – bílá M
T0500112AJ3 – bílá L
T0500113AJ3 – bílá XL
T0500114AJ3 – bílá XXL

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

SOL´S SPIKE
MEN

SOL´S SPIKE
WOMEN

Dámská mikina s kapucí a celopropínacím
zipem. Vnější strana mikiny je 100% bavlna
280 g a vnitřní strana je hladký fleece –
80% žebrovaná bavlna a 20% polyester.
Mikina má dvě přední kapsy, podšité švy
na krku a ve stejném tónu šňůrky u kapuce.
Velikosti: S–3XL
875 Kč

Unisexová dvoubarevná mikina
s kapucí. Mikina je vyrobena
z 80% bavlny a 20% polyesteru.
Mikina má přední kapsu, konce
rukávů a spodní část mikiny jsou
žebrované. Švy na krku jsou podšity.
Velikosti: X–3XL
799 Kč

25

25

25

Pánská mikina s kapucí a celopropínacím
zipem. Vnejší strana mikiny je 100% bavlna
280 g a vnitřní strana je hladký fleece –
80% žebrovaná bavlna a 20% polyester.
Mikina má dvě přední kapsy, podšité švy
na krku a ve stejném tónu šňůrky u kapuce.
Velikosti: S–3XL
875 Kč
280

03105

280

03106

SOL´S
SEATTLE

280

2998

černá

tm. šedý melír/černá

námořní modrá

námořní modrá

červená/námořní modrá

šedý melír

šedý melír

šedá/vínová

červená

červená

šedá/námořní modrá

královská modrá

královská modrá

bílá/námořní modrá

bílá

bílá

textil

černá

TEXTIL
MIKINY
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SOL´S SNAKE

Unisexová mikina s kapucí. Mikina je vyrobena
z 50% bavlny a 50% polyesteru. Spodní část
a konce rukávu mají žebrovaný úplet.
Velikosti: XS–3XL, některé velikosti až 4XL
469 Kč
20

280

47101

SOL´S STONE

Lehká unisexová mikina
s celopropínacím zipem a kapucí.
Mikina je vyrobena z 50% bavlny
a 50% polyesteru. Spodní část
a konce rukávu jsou ze žebrovaného
úpletu. Velikosti: XS–3XL
618 Kč
20

280

PAYPER PANAMA

Pánská mikina s dlouhým raglánovým rukávem,
celopropínací s oboustranným kovovým zipem,
stojáček, dvě kapsy na zip, žebrované manžety
a spodní lem. Materiál 70% česaná bavlna,
30% polyester, vnější strana je kartáčovaný
fleece.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
699 Kč

01714
20

bílá

červená

sv. šedá

oranžová

sv. modrá
královská modrá
námořní modrá
tyrkysová

tm. zelená
středně zelená
tm. šedý melír

fialová

sv. šedý melír

fuksiová

tm. šedá

vínová

308

jasně zelená

černá

TEXTIL
MIKINY

tm. šedý melír
černá
námmořní modrá
královská modrá
sv. šedý melír
červená
středně zelená
bílá

300

PANAMA+

bílá

námořní modrá

oranžová

královská modrá

červená

šedý melír

černá

tm. zelená

tmavě šedá

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PAYPER
ORLANDO

Dámská mikina s dlouhým raglánovým rukávem,
celopropínací s oboustranným kovovým zipem,
stojáček, dvě kapsy na zip, žebrované manžety
a spodní lem. Materiál 70% česaná bavlna,
30% polyester, vnější strana kartáčovaný fleece.
Velikosti: S–M–L
699 Kč

Pánská mikina s kulatým výstřihem,
V–prošívání pod krkem, manžety a pas
s elastickým žebrováním, zesílené švy.
Materiál 70% bavlna, 30% polyester, vnější
strana mikiny je kartáčovaný fleece.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
349 Kč

20

20

300

PANAMA+ LADY

bílá

námořní modrá

oranžová

královská modrá

červená

šedý melír

černá

tm. zelená

tmavě šedá

280

SOL´S SPIDER

Pánská mikina v klasickém stylu.
Mikina je vyrobena 50% česané bavlny
a 50% polyesteru a má podšité švy
na krku. Kolem krku, rukávů a spodní
části mikiny je žebrovaný úplet.
Velikosti: S–3XL
361 Kč
30

280

01168

ORLANDO

tmavě šedá
černá
šedý melír
královská modrá

bílá
sv. šedá
námořní modrá
šedý melír

námořní modrá

černá

červená

oranžová
červená

textil

PAYPER PANAMA
LADY

královská modrá
tm. zelená
tm. šedý melír
vínová

TEXTIL
MIKINY
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ELEVATE BROSSARD
MICRO FLEECE JACKET

Pánská fleecová mikina, s černým zipem po celé délce, táhlo
s logem Elevate, dvě kapsy na zip, elastické lemování kolem
boků a rukávů v kontrastní barvě, otvor na palec v rukávu.
Materiál 100% polyester, micro fleece s protižmolkovací úpravou.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL–XXXL
1 245 Kč
20

190

39482

ELEVATE BROSSARD
MICRO FLEECE LADIES
JACKET

Dámská fleecová mikina, s černým zipem po celé délce, táhlo
s logem Elevate, dvě kapsy na zip, elastické lemování kolem
boků a rukávů v kontrastní barvě, otvor na palec v rukávu.
Materiál 100% polyester, micro fleece s protižmolkovací úpravou.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
1 245 Kč
20

190

39483

černá (99)

černá (99)

antracitová (95)

antracitová (95)

světle zelená (68)

světle zelená (68)

námořní modrá (49)

námořní modrá (49)

král. modrá (44)

král. modrá (44)  

oranžová (33)

oranžová (33)

červená (25)

červená (25)

bílá (01)

bílá (01)

světle šedá (90)

světle šedá (90)
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Lehká fleecová mikina s celopropínacím zipem,
gramáž 220 g. Bunda má dvě boční kapsy, zvednutý
límec a plastový zip v barvě fleece.
Velikosti: S–5XL
445 Kč
20

220

02093

SOL´S NORMAN
WOMEN

Lehká fleecová mikina s celopropínacím zipem,
gramáž 220 g. Bunda má dvě boční kapsy, zvednutý
límec a plastový zip v barvě fleece.
Velikosti: S–3XL
445 Kč
20

220

02094

červená

červená

černá

černá

námořní modrá

námořní modrá

tmavě šedá

tmavě šedá

textil

SOL´S NORMAN MEN

TEXTIL
MIKINY
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SOL´S NOVA
MEN

SOL´S NOVA
WOMEN

20

20

Pánská fleecová mikina s celopropínacím
zipem. V některých barevných
variantách je zip tón v tónu a uněkterých
je v kontrastních barvách společně
s prošíváním. Mikina je vyrobena ze
100% mikro fleece 200 g. Mikina má dvě
přední kapsy na zip. Velikosti S–3XL
685 Kč | jasně zelená: 822 Kč

Dámská fleecová mikina s celopropínacím
zipem. V některých barevných
variantách je zip tón v tónu a uněkterých
je v kontrastních barvách společně
s prošíváním. Mikina je vyrobena ze
100% mikro fleece 200 g. Mikina má dvě
přední kapsy na zip. Velikosti S–3XL
685 Kč | jasně zelená: 822 Kč

UNISEX
FLEECE VEST

Celopropínací unisexová fleeceová vesta
s límečkem, spodní lem se stahovací
šňůrkou, dvě boční kapsy na zip,
100% polyester fleece s protižmolkovací
úpravou.
Velikosti: XS–S–M–L–XL–XXL
399 Kč
15

200

00586

200

280

402

00587

tm. šedá

tm. šedá

šedá/oranžová

šedá/oranžová

námořní modrá

námořní modrá

černá

černá

tmavě modrá (05)

černá/tyrkysová

černá/tyrkysová

červená

červená

světle modrá (09)

námořní modrá/zelená

námořní modrá/zelená

královská modrá/šedá

královská modrá/šedá

světle zelená (12)

jasně zelená

jasně zelená

světle fialová (13)

bílá (00)
černá (01)

šedá (11)

tmavě červená (21)
oranžová 08
jasně zelená 18
nám. modrá 22
smaragdově zelená (47)
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PAYPER MEMORY
Pánská prošívaná, nepromokavá vesta
s tepelně izolačními vlastnostmi, zapínání
na zip v barvě vesty, 2 vnější kapsy se
skrytým zipem. Materiál 100% polyester.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL
675 Kč
MEMORY

červená
tmavě šedá
král. modrá

SCHWARZWOLF
ELBRUS WOMEN

Hřejivá mikina značky Schwarzwolf má
z vnitřní strany příjemný česaný a z vnější
módní pletený fleece. Barevné detaily
a kapsa na hrudi dodávají mikině sportovní
a mladistvý vzhled.
Materiál 100% polyester, 290 g/m2.
585 Kč

Hřejivá mikina značky Schwarzwolf má
z vnitřní strany příjemný česaný a z vnější
módní pletený fleece. Barevné detaily
a kapsa na hrudi dodávají mikině sportovní
a mladistvý vzhled.
Materiál 100% polyester, 290 g/m2.
585 Kč

20

20

290

T2300200AJ3 – velikost S
T2300201AJ3 – velikost M
T2300202AJ3 – velikost L
T2300203AJ3 – velikost XL
T2300204AJ3 – velikost XXL
T2300205AJ3 – velikost XXXL

290

T2400200AJ3 – velikost S
T2400201AJ3 – velikost M
T2400202AJ3 – velikost L
T2400203AJ3 – velikost XL
T2400204AJ3 – velikost XXL

nám. modrá
černá
textil

10

SCHWARZWOLF
ELBRUS MEN

TEXTIL
MIKINY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

SOL´S SURF

Unisexová lehká větrovka z materiálu
s úpravou do lehkého deště – 100% polyamid
210T. Větrovka má kapuci, která se dá skrýt
do límce, dvě boční kapsy se zipem a dvě
větrací kapsy na hrudi. Konce rukávů mají
gumičku a spodní část lze stáhnout šňůrkami.
Velikosti: XS–XXL
353 Kč
30

210

32000

PAYPER GALE
MEN

PAYPER GALE
WOMEN

10

10

Pánská softshellová bunda,
nepromokavá, větruvzdorná, raglánové
rukávy, kapuce se šňůrkami ke stažení,
dvě vnější kapsy na zip. Zapínání na zip,
suchý zip u krku. Výška vodního sloupce
8 000 mm, prodyšnost 3 000 mvp.
Materiál 100% polyester, shoft-shell.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
1 150 Kč

320

GALE

Dámská softshellová bunda,
nepromokavá, větruvzdorná, raglánové
rukávy, kapuce se šňůrkami ke stažení,
dvě vnější kapsy na zip. Zapínání na zip,
suchý zip u krku. Výška vodního sloupce
8 000 mm, prodyšnost 3 000 mvp.
Materiál 100% polyester, shoft-shell.
Velikosti: S–M–L–XL
1 129 Kč
320

GALE LADY

bílá

růžová

černá

černá

sv. modrá

červená

šedá

šedá

žlutá

královská modrá

nám. modrá

nám. modrá

jasně zelená

zelená

král. modrá

král. modrá

námořní modrá

fialová

červená

červená

černá

korálově červená

oranžová

oranžová

oranžová

314
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SLAZENGER MATCH
SOFTSHELL MEN

SLAZENGER MATCH
SOFTSHELL WOMEN

12

12

360

33306

Dámská softshellová bunda s kapucí, zapínání na zip,
nastavitelné manžety na suchý zip, 100% polyester –
100% polyester microfleece.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
2 399 Kč
360

33307

šedá (90)

šedá (90)

nám. modrá (49)

nám. modrá (49)

zelená (64)

zelená (64)

červená (25)

červená (25)

modrá (42)

modrá (42)

černá (99)

černá (99)

textil

Pánská softshellová bunda s kapucí, zapínání na zip,
nastavitelné manžety na suchý zip, 100% polyester –
100% polyester microfleece.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL–XXXL
2 110 Kč

TEXTIL
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PAYPER WORKER

Unisexové kalhoty s elastickými pásky na
bocích a poutka v pase. Zapínání na plastový
zip s kovovým knoflíkem. Kalhoty mají
dvě přední kapsy klasického střihu, jednu
postranní kapsu se zapínáním, jednu kapsu
na svinovací metr, dvě postranní kapsy,
z nichž jedna otevřená a druhá s klopou
na suchý zip, kontrastní vsadky a prošití,
reflexní pruhy na zadní kapse, trojí prošití.
Kalhoty jsou ušity ze 100% bavlny, 260g.
Velikosti: XS–5XL.
615 Kč

20

260

PAYPER CANYON

Pánské kalhoty s elastickými pásky na
bocích a poutkay v pase. Kalhoty mají
zapínání na zip s kovovým knoflík, dvě
přední kapsy klasického střihu, jednu
postranní kapsu se zapínáním, jednu
dvojitou kapsu na levé straně na svinovací
metr, dvě zadní kapsy, z nichž jedna je
otevřená a druhá s klopou na suchý zip,
kontrastní vsadky a prošití, reflexní pruhy
na zadní kapse a prošití na vnitřní straně
nohavice. Jsou vyrobeny ze 100% bavlny,
265 g. Velikosti: XXS–5XL.
650 Kč

WORKER
20

265

PAYPER WORK
REFLEX

Unisexové kalhoty s reflexními pruhy kat.1.
V pase mají kalhoty elastické pásky na
bocích a poutka a zapínání na plastový zip
a na kovový knoflík. Dále mají dvě přední
kapsy klasického střihu, jedna postranní
kapsu se zapínáním, jednu kapsu na
svinovací metr, dvě postranní kapsy, z nichž
jedna otevřená a druhá s klopou na suchý
zip, kontrastní vsadky a prošití, reflexní
pruhy na zadní kapse, trojí prošití. Kalhoty
jsou ušity ze 100% bavlny, 260g.
Velikosti: XS–5XL.
729 Kč

CANYON
20

260

WORK
REFLEX

černá

šedá

šedá

král. modrá

král. modrá

nám. modrá

nám. modrá

nám. modrá
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PAYPER SAFE

Lehká bunda s kontrastním prošitím
a reflexními pruhy na ramenou a zádech.
Vyštíhlený džínový střih a přední zapínání
na skryté plastové knoflíky. Bunda má kapsu
na smartphone, odnímatelnou visačku na
kartu a zavírací pouzdro na jmenovku, očko
na tužku na kapse na hrudi s klopou na
suchý zip. Zapínání na zápěstí na knoflík
a stahovací pas na suchý zip. Vyrobeno ze
100% bavlny – Sanford twill, 260g.
Velikosti: XS–5XL.
639 Kč

PAYPER SAFE HI-VI
Unisexová lehká bunda s reflexními pásy.
Bunda má přední zapínání na plastové knoflíky
a klopu a zapínání manžet na knoflík, stahovací
pásek v pase na suchý zip, kontrastní prošití,
jednu kapsau na smartphone, jednu kapsu na
odepínací pružné pouzdro na jmenovku a očko
na tužku na kapse na hrudi s klopou na suchý
zip. Vyštíhlený džínový střih. Bunda je ušita
z materiálu KEPR - 50% bavlna a 50% polyester.
Velikosti: S–XXXL
979 Kč

20
260

260

SAFE

Pánská fleecová bunda s reflexními
pruhy 3M, s celopropínacím plastovým
zipem. Bunda má stahovací šňůrku
v pase, elastické stahovací manžety na
zápěstí, dvě kapsy na zip, jednu přední
kapsu na zip a zesílené švy. Fleece je
o gramáži 280g. Velikosti S–5XL.
999 Kč

20

280

LIGHT

SAFE
HI-VI

černá

žlutá

žlutá

šedá

oranžová

oranžová

nám. modrá

zelená

textil

20

PAYPER LIGHT

TEXTIL
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SCHWARZWOLF
ANAPURNA MEN

Pánské termo tričko Schwarzwolf s dlouhým
rukávem je vyrobeno z polypropylenových
vláken s antibakteriální úpravou na bázi iontů
stříbra. Výhodou tohoto materiálu je stabilita
suchého příjemného pocitu na pokožce.
Má nulovou nasákavost a termoizolační
vlastnosti, které tělo chrání před vnější
teplotou (v zimě hřeje a v létě chladí). Tričko
je odolné proti zápachu i při delším nošení.
Je ultralehké. Stačí prát ve vlažné vodě.
Po vymačkání do suchého ručníku lze za
5–10 minut znovu obléci.
Materiál 100% polypropylen s Ag.
875 Kč

6

SCHWARZWOLF
ANAPURNA
WOMEN

Dámské termo tričko Schwarzwolf s dlouhým
rukávem je vyrobeno z polypropylenových
vláken s antibakteriální úpravou na bázi iontů
stříbra. Výhodou tohoto materiálu je stabilita
suchého příjemného pocitu na pokožce. Má
nulovou nasákavost a termoizolační vlastnosti,
které tělo chrání před vnější teplotou (v zimě
hřeje a v létě chladí). Tričko je odolné proti
zápachu i při delším nošení. Je ultralehké. Stačí
prát ve vlažné vodě. Po vymačkání do suchého
ručníku lze za 5–10 minut znovu obléci.
Materiál 100% polypropylen s Ag.
785 Kč

SCHWARZWOLF
EVEREST MEN

Pánské termo spodky značky Schwarzwolf
jsou vyrobeny z polypropylenových
vláken s antibakteriální úpravou na bázi
iontů stříbra. Výhodou tohoto materiálu
je stabilita suchého a příjemného pocitu
na pokožce. Má nulovou nasákavost
a termoizolační vlastnosti, které tělo
chrání před vnější teplotou (v zimě hřeje
a v létě chladí). Spodky jsou odolné
proti zápachu i při delším nošení. Jsou
ultralehké. Stačí prát ve vlažné vodě.
Po vymačkání do suchého ručníku lze za
5–10 minut znovu obléci.
Materiál 100% polypropylen s Ag.
790 Kč

150
6

T0700101ED1 – velikost M
T0700102ED1 – velikost L
T0700103ED1 – velikost XL
T0700104ED1 – velikost XXL
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FUNKČNÍ PRÁDLO

130

T0800100ED1 – velikost S
T0800101ED1 – velikost M
T0800102ED1 – velikost L
T0800103ED1 – velikost XL

6

150

T3200101ED1 – velikost M
T3200102ED1 – velikost L
T3200103ED1 – velikost XL
T3200104ED1 – velikost XXL

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

SCHWARZWOLF
EVEREST WOMEN

Dámské termo spodky značky Schwarzwolf
jsou vyrobeny z polypropylenových vláken
s antibakteriální úpravou na bázi iontů stříbra.
Výhodou tohoto materiálu je stabilita suchého
a příjemného pocitu na pokožce. Má nulovou
nasákavost a termoizolační vlastnosti, které
tělo chrání před vnější teplotou (v zimě hřeje
a v létě chladí). Spodky jsou odolné proti
zápachu i při delším nošení. Jsou ultralehké.
Stačí prát ve vlažné vodě. Po vymačkání
do suchého ručníku lze za 5–10 minut znovu
obléci. Materiál 100% polypropylen s Ag.
750 Kč

Značkové speciálně tvarované ponožky
ideální pro cyklistiku se sníženou lýtkovou
částí. Speciální konstrukce zabraňuje
posunu v obuvi. Mají zvýšenou životnost
a měkkost došlapu, díky vysokému
obsahu polypropylenu rychle odvádí pot.
Materiálové složení 45% polypropylen,
30% bavlna, 22% polyamid, 3% elastan.
160 Kč

SCHWARZWOLF
TREKKING

Značkové silné ponožky určené především
pro turistiku a jiné zátěžové aktivity
včetně pracovních. Mají termoizolační
vlastnosti a díky vysokému obsahu
polypropylenu zajišťují rychlý odvod potu.
Na nártu a holeni je odlehčená pletenina
zajišťující prodyšnost. Speciální konstrukce
zabraňuje posunu v obuvi. Materiálové
složení 26% polypropylen, 65% bavlna,
4% polyester, 5% elastan.
150 Kč

100
100

150

T3300100ED1 – velikost S
T3300101ED1 – velikost M
T3300102ED1 – velikost L
T3300103ED1 – velikost XL

T4700100EI1 – bílá, velikost 36–38
T4700101EI1 – bílá, velikost 39–41
T4700102EI1 – bílá, velikost 42–44
T4700103EI1 – černá, velikost 36–38
T4700104EI1 – černá, velikost 39–41
T4700105EI1 – černá, velikost 42–44
T4700106EI1 – červená, velikost 36–38
T4700107EI1 – červená, velikost 39–41
T4700108EI1 – červená, velikost 42–44
T4700109EI1 – modrá, velikost 36–38
T4700110EI1 – modrá, velikost 39–41
T4700111EI1 – modrá, velikost 42–44

T4700200EI1 – velikost 36–38
T4700201EI1 – velikost 39–41
T4700202EI1 – velikost 42–44
textil

6

SCHWARZWOLF
BIKE

TEXTIL
PONOŽKY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PONOŽKY NA MÍRU

Ponožky s Vaším logem či designem jsou skvělým dárkem. Můžete si vybrat klasické hladké, froté nebo polofroté s vypleteným designem. Materiál
může být bavlna či bambus s přídavkem elastanu, nebo sportovní Coolmax či zimní tlusté froté ponožky. Mohou být vysoké či nízké. Za příplatek
je možné mít ponožky s papírovou etiketou, také s Vaším designem (individuální kalkulace) nebo antibakteriální příměs stříbra za 10,-/ks. Minimální
počet pro objednávku je 100 kusů. Termín dodání 3-5 týdnů dle objednaného množství. V ceně není započítaná příprava stroje, ta se odvíjí dle
složitosti designu (cca 3000 Kč).

BAVLNĚNÉ

BAMBUSOVÉ

COOLMAX

80% česaná bavlna, 18% PAD, 2% elastan

80% bambus, 18% PAD, 2% elastan

80% CoolMax, 18% PAD, 2% elastan

Klasické hladké

Klasické hladké s vypleteným logem

100–500 kusů

počet

100–500 ks

cena

127,00 Kč

501–1000 ks 1001–2000 ks
122,00 Kč

114,00 Kč

Kotníkové hladké
počet

100–500 ks

cena

117,00 Kč

100–500 ks

cena

132,00 Kč

501–1000 ks 1001–2000 ks
125,00 Kč

122,00 Kč

Kotníkové hladké s vypleteným logem
501–1000 ks 1001–2000 ks
111,00 Kč

106,00 Kč

Froté klasické

počet

100–500 ks

cena

127,00 Kč

501–1000 ks 1001–2000 ks
120,00 Kč

117,00 Kč

Froté klasické

počet

100–500 ks

cena

132,00 Kč

501–1000 ks 1001–2000 ks
127,00 Kč

119,00 Kč

Froté kotníkové
počet

100–500 ks

cena

122,00 Kč

320

počet

počet

100–500 ks

cena

140,00 Kč

501–1000 ks 1001–2000 ks
133,00 Kč

127,00 Kč

Froté kotníkové
501–1000 ks 1001–2000 ks
117,00 Kč

TEXTIL
PONOŽKY

111,00 Kč

počet

100–500 ks

cena

133,00 Kč

501–1000 ks 1001–2000 ks
125,00 Kč

122,00 Kč

typ

cena

klasické

163,00 Kč

kotníkové

154,00 Kč

froté klasické

168,00 Kč

froté kotníkové

163,00 Kč

kalendáře

k alen dář e 1 0

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

denní A5
Rozměr: 14,3 × 20,5 cm
Rozsah: 352 stran
Kalendárium: CZ, SK, EN, DE, RU
Papír: bílý nebo žlutý 70g/m2
Perforace rožků: ano
Záložka: ano

denní A5

týdenní A5
Rozměr: 14,3 × 20,5 cm
Rozsah: 128 stran
Kalendárium: CZ, SK, EN, DE, RU
Papír: bílý nebo žlutý 90g/m2
Perforace rožků: ano
Záložka: ano

týdenní B5

týdenní A5

Rozměr: 17 × 24 cm
Rozsah: 128 stran
Kalendárium: CZ, SK, EN, DE, RU
Papír: bílý 90g/m2
Perforace rožků: ano
Záložka: ne

kapesní
Rozměr: 8 × 15 nebo 9 × 14 cm
Rozsah: 128 stran
Kalendárium: CZ, SK, EN, DE, RU
Papír: bílý nebo žlutý 60g/m2 nebo
90g/m2
Perforace rožků: ano
Záložka: ano nebo ne

kapesní
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kalendáře
KALENDÁRIA

týdenní b5

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

black / double

black / double
týdenní A5
169 Kč

black / double
kapesní
125 Kč

black / double
denní A5

Denní diář (14,3 × 20,5 cm), rozsah 352 stran, papír
bílý 70g/m2, perforace rožků, záložka, kalendárium
CZ, SK, EN, DE, RU.
B5009600AV1 – černá/červená
B5009601AV1 – modrá/modrá
B5009602AV1 – černá/zelená
B5009603AV1 – černá/bílá
B5009604AV1 – černá/oranžová
B5009605AV1 – fialová/fialová
B5009606AV1 – černá/černá
Doporučená technologie tisku: tampontisk, ražba
Kartonové množství v ks: 40

black / double
týdenní A5

Týdenní diář (14,3 × 20,5 cm), rozsah 128 stran, papír
bílý 90g/m2, perforace rožků, záložka, kalendárium
CZ, SK, EN, DE, RU.
B5009700AV1 – černá/červená
B5009701AV1 – modrá/modrá
B5009702AV1 – černá/zelená
B5009703AV1 – černá/bílá
B5009704AV1 – černá/oranžová
B5009705AV1 – fialová/fialová
B5009706AV1 – černá/černá
Doporučená technologie tisku: tampontisk, ražba
Kartonové množství v ks: 40

black / double
kapesní

Týdenní diář (9 × 14 cm), rozsah 128 stran, papír
bílý 90g/m2, perforace rožků, kalendárium CZ,
SK, EN, DE, RU.
B5009900AV1 – černá/červená
B5009901AV1 – modrá/modrá
B5009902AV1 – černá/zelená
B5009903AV1 – černá/bílá
B5009904AV1 – černá/oranžová
B5009905AV1 – fialová/fialová
B5009906AV1 – černá/černá
Doporučená technologie tisku: tampontisk, ražba
Kartonové množství v ks: 100

kalendáře
DIÁŘE
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kalendáře

black / double
denní A5
179 Kč

Desky diáře jsou zhotoveny z matného materiálu
na bázi zušlechtěného papíru, který je bez struktury
a tím neruší vzhled samotného produktu. Diář je doplněn
o gumičku pro uzavření a poutko na propisku, kompletní
design doplňuje obšití desek nití.

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

Elegant
Diáře jsou vyrobeny ze zajímavé matné
koženky s nepravidelnou strukturou
a ještě olemovány tenkým pruhem matné
hladké koženky. Materiál je vhodný pro
sleporažbu bez fólie. Nedoporučujeme
však razit drobné texty, které mohou při
ražbě zaniknout.

elegant
denní A5
209 Kč

Elegant
Denní A5

Denní diář (14,3 × 20,5 cm), rozsah
352 stran, papír bílý 70 g /m2,
perforace rožků, záložka, kalendárium
CZ, SK, EN, DE, RU
B5012700AV1 – modro/hnědá
B5012701AV1 – šedo/modrá
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 40

Elegant
týDenní A5

Týdenní diář (14,3 × 20,5 cm),
rozsah 128 stran, papír bílý 90 g /m2,
perforace rožků, záložka, kalendárium
CZ, SK, EN, DE, RU
B5012800AV1 – modro/hnědá
B5012801AV1 – šedo/modrá
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 40

Elegant
kapesní

Týdenní diář (8 × 15 cm), rozsah
128 stran, papír bílý 60 g /m2,
perforace rožků, záložka, kalendárium
CZ, SK, EN, DE, RU
B5012900AV1 – modro/hnědá
B5012901AV1 – šedo/modrá
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 100

324

kalendáře
DIÁŘE

elegant
týdenní A5
199 Kč

elegant
kapesní
149 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

Flexies
flexies
denní A5
179 Kč

Oblíbená matná koženka Vivella představuje
kvalitní, na dotek příjemný materiál, který
umožňuje dosáhnout perfektních výsledků při
sleporažbě bez fólie. Jelikož je koženka přímo
nakašírovaná na lepenku, jsou desky zápisníku
netradičně tenké, díky čemuž je diář lehký
a ohebný. Diář je doplněn o praktickou gumičku
pro uzavření a poutko na tužku.

Flexies Denní A5

Denní diář (14,3 × 20,5 cm), rozsah 352 stran,
papír bílý 70 g /m2, perforace rožků, záložka,
kalendárium CZ, SK, EN, DE, RU
B5013300AV1 – modrá
B5013301AV1 – tmavě šedá
B5013302AV1 – hnědá
B5013303AV1 – mátová
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 40

flexies
týdenní A5
149 Kč

Flexies
týdenní A5

Týdenní diář (14,3 × 20,5 cm), rozsah 128 stran,
papír bílý 90 g /m2, perforace rožků, záložka,
kalendárium CZ, SK, EN, DE, RU
B5013400AV1 – modrá
B5013401AV1 – tmavě šedá
B5013402AV1 – hnědá
B5013403AV1 – mátová
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks : 40

Flexies kapesní

Týdenní diář (9 × 14 cm), rozsah 128 stran,
papír bílý 60 g /m2, perforace rožků, záložka,
kalendárium CZ, SK, EN, DE, RU
B5013600AV1 – modrá
B5013601AV1 – tmavě šedá
B5013602AV1 – hnědá
B5013603AV1 – mátová
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 100

kalendáře
DIÁŘE
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kalendáře

flexies
kapesní
129 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

New Praga
Diář je vyroben ze zajímavé matné
koženky s nepravidelnou strukturou,
navíc je doplněn o gumičku pro uzavření
v kontrastní barvě. Vzhledem ke struktuře
materiálu je vhodná pro sleporažbu bez
fólie, nedoporučujeme však razit drobné
texty, které mohou při ražbě zaniknout.

New Praga
Denní A5

New Praga
denní A5
169 Kč

Denní diář (14,3 × 20,5 cm), rozsah
352 stran, papír bílý 70 g /m2,
perforace rožků, záložka, kalendárium
CZ, SK, EN, DE, RU
B5014400AV1 – černá
B5014401AV1 – modrá
B5014402AV1 – tmavě šedá
B5014403AV1 – zelená
B5014404AV1 – červená
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 40

New Praga
týDenní A5

Týdenní diář (14,3 × 20,5 cm),
rozsah 128 stran, papír bílý 90 g /m2,
perforace rožků, záložka, kalendárium
CZ, SK, EN, DE, RU
B5014500AV1 – černá
B5014501AV1 – modrá
B5014502AV1 – tmavě šedá
B5014503AV1 – zelená
B5014504AV1 – červená
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 40

New Praga
kapesní

Týdenní diář (8 × 15 cm), rozsah
192 stran, papír bílý 60 g /m2,
perforace rožků, záložka, kalendárium
CZ, SK, EN, DE, RU
B5014600AV1 – černá
B5014601AV1 – modrá
B5014602AV1 – tmavě šedá
B5014603AV1 – zelená
B5014604AV1 – červená
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 100
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New Praga
týdenní A5
162 Kč

New Praga
kapesní
115 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

print
classic
týdenní A5
135 Kč
print
classic
týdenní b5
145 Kč
print
classic
kapesní
85 Kč

PRINT CLASSIC
Matná koženka Vivella představuje kvalitní, na dotek příjemný
a zároveň velmi oblíbený materiál. Tloušťka materiálu
umožňuje dosáhnout perfektních výsledků při ražbě bez fólie.

PRINT CLASSIC
DENNÍ A5

Denní diář (14,3 × 20,5 cm), rozsah 352 stran,
papír bílý 70g/m2, perforace rožků, záložka,
kalendárium CZ, SK, EN, DE, RU.
B5011600AV1 – černá
B5011601AV1 – modrá
B5011602AV1 – anglická červená
B5011603AV1 – zelená
B5011604AV1 – červená
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 40

PRINT CLASSIC
týDENNÍ A5

Týdenní diář (14,3 × 20,5 cm), rozsah 128 stran,
papír bílý 90g/m2, perforace rožků, záložka,
kalendárium CZ, SK, EN, DE, RU.
B5011700AV1 – černá
B5011701AV1 – modrá
B5011702AV1 – anglická červená
B5011703AV1 – zelená
B5011704AV1 – červená
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 40

PRINT CLASSIC
týDENNÍ b5

Týdenní diář (17 × 24 cm), rozsah 128 stran, papír
bílý 90g/m2, perforace rožků, kalendárium CZ,
SK, EN, DE, RU.
B5011500AV1 – černá
B5011501AV1 – modrá
B5011502AV1 – anglická červená
B5011503AV1 – zelená
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 40

PRINT CLASSIC kapesní

Týdenní diář (8 × 15 cm), rozsah 128 stran, papír bílý 60g/m2,
perforace rožků, kalendárium CZ, SK, EN, DE, RU.
B5011800AV1 – černá
B5011801AV1 – modrá
B5011802AV1 – anglická červená
B5011803AV1 – zelená
B5011804AV1 – červená
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 100

kalendáře
DIÁŘE
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print
classic
denní A5
142 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

Toledo
Diář je vyroben z koženky s pravidelnou
vroubkovanou strukturou. Jeho okraj
zdobí obšití nití, letopočet je netradičně
vyseknut do kontrastního materiálu.
Ražbu loga doporučujeme bez fólie.

toledo
denní A5
199 Kč

Toledo
Denní A5

Denní diář (14,3 × 20,5 cm), rozsah
352 stran, papír bílý 70 g /m2,
perforace rožků, záložka, kalendárium
CZ, SK, EN, DE, RU
B5015400AV1 – černá
B5015401AV1 – hnědá
B5015402AV1 – modrá
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 40

Toledo
týDenní A5

Týdenní diář (14,3 × 20,5 cm),
rozsah 128 stran, papír bílý 90 g /m2,
perforace rožků, záložka, kalendárium
CZ, SK, EN, DE, RU
B5015500AV1 – černá
B5015501AV1 – hnědá
B5015502AV1 – modrá
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 40

Toledo
kapesní

Týdenní diář (8 × 15 cm), rozsah
128 stran, papír bílý 60 g /m2,
perforace rožků, záložka, kalendárium
CZ, SK, EN, DE, RU
B5015600AV1 – černá
B5015601AV1 – hnědá
B5015602AV1 – modrá
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 100
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toledo
týdenní A5
189 Kč

toledo
kapesní
129 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

tříměsíční
nástěnný
kalendář
tříměsíčný
nástěnný
kalendář
55 Kč

Nástěnný tříměsíční kalendář se jmény,
12 listů.
B5100100IT2 – modrý
B5100101IT2 – šedý
Papír: 80g/m2
Horní reklamní plocha: 29,5 × 18,3 cm
Formát: 29,5 × 57,8 cm
Kalendárium: CZ, D, GB, F
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3,
ofset dle zadání zákazníka od 100ks
Kartonové množství v ks: 50

pětiměsíční
nástěnný
kalendář

kalendáře

pětiměsíční
nástěnný
kalendář
55 Kč

B5100200IT2
Nástěnný pětiměsíční kalendář se jmény,
12 listů.
Papír: 80g/m2
Horní reklamní plocha: 29,5 × 18,3 cm
Formát: 29,5 × 60 cm
Kalendárium: CZ, D, GB, F
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3, ofset
dle zadání zákazníka od 100ks
Kartonové množství v ks: 50

kalendáře

PLÁNOVACÍ KALENDÁŘE
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

Tříměsíční
maxi
Nástěnný tříměsíční kalendář se jmény,
čtyřdílný, vazba spirála, plocha pro potisk
nahoře a pod jednotlivými kalendárii,
3 × 12 listů. Možnost modrého nebo
šedého kalendária.
Papír: 80g/m2
Horní reklamní plocha: 29,5 × 16,5 cm
Tři reklamní plochy: 29,5 × 3,5 cm
Formát: 29,5 × 66 cm
Kalendárium: CZ, D, GB, F
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3,
ofset dle zadání zákazníka od 100ks
Kartonové množství v ks: 50

tříměsíční
maxi
99,50 Kč

praktický
kalendář
B5200200IT2
Týdenní plánovací stolní kalendář
s daňovými povinnostmi.
Rozsah: 66 stran
Papír: 80g/m2
Reklamní plocha: 29,7 × 3 cm
Formát: 29,7 × 13,8 cm
Kalendárium: CZ, týdenní sloupcové
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1,
ofset dle zadání zákazníka od 100ks
Kartonové množství v ks: 50
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praktický
kalendář
49,50 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

nástěnné
kalendáře

kalendáře

Pro aktuální nabídku kalendářů navštivte
naše webové stránky nebo si vyžádejte
speciální katalog.

kalendáře

NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE
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stolní
kalendáře
Pro aktuální nabídku kalendářů navštivte
naše webové stránky nebo si vyžádejte
speciální katalog.
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DÁ R KOV É S A DY 1 1

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

CHOSÉ
H7400100QW0
Dárková sada v čokoládově hnědé
malé krabičce. Sada obsahuje
Rillettes s kohoutím masem na víně
180 g, mix ořechů 50 g, zelené olivy
bez pecky ve slaném nálevu 200 g
Rozměry: 27,5 × 10,5 × 9,5 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

FILLIPE
H7400800AK0
Dárková sada v krabici z přírodního
kartonu se stuhou. Sada obsahuje
červené víno Vega Libre 750 ml,
paštiku Iberico 125 g, kachní paštiku
125 g, zelené olivy s mandlí 300 g,
tradiční pečivo picos 180 g.
Rozměry: 34 × 26 × 9 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

CHOSÉ
575 Kč

FILLIPE
697 Kč

MATTIA
H7400600QW0
Dárková sada s olivovým olejem
extra virgin 250 ml, zelenými
olivami 142g, paštikou Ibérico
s vepřovým masem 125g v přírodní
dárkové tašce.
Rozměry: 16 × 22 × 7 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka
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MATTIA
549 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

FUENTE
FUENTE
979 Kč

PEDRO
995 Kč

H7401000AK0
Dárková sada v krabici z přírodního
kartonu se stuhou. Sada obsahuje
červené víno Alba Gran Reserva
750 ml, čokoládové tyčinky s náplní
amaretto 100 g, savojský salámek
s ořechy 200 g, slané extra pražené
arašídy 135 g
Rozměry: 34 × 19 × 9 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

PEDRO
H7401100AK0
Dárková sada v krabici z přírodního
kartonu se stuhou. Sada obsahuje
červené víno Entrecote 750 ml,
terinu z divočáka s koňakem 180 g,
černé olivy bez pecky 350 g,
grilovaný lilek 314 ml
Rozměry: 34 × 19 × 9 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

ENRIKE
H7400200QW0
Dárková sada Rillettes s masem
z divočáka 180 g, hořkou čokoládou
Willie´s Indonesian Gold Surabaya 69%
50 g, Cornichons okurčičkami 300 ml
a olejem Olio extra Vergine d‘ Oliva
D.O.P Terra di Bari 250 ml. Baleno
v dárkové přírodní papírové tašce.
Rozměry: 16 × 22 × 7 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

DÁRKOVÉ SADY
POTRAVINOVÉ BALÍČKY
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ENRIKE
945 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

SIMONE
H7400300QW0
Dárková sada v hnědé přírodní
krabici z dřevité vlny se saténovou
stuhou. Sada obsahuje Silvestri
Castelli Romani Rosso 0,75 l, pytlácký
Rillettes – pikantní 180 g, Rilettes
s bažantím masem 180 g, pochoutku
z lilků "lilkový kaviár" 90 g
Rozměry: 19 × 33,5 × 9 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

SIMONE
1478 Kč

MATTEO
H7400700AK0
Dárková sada v krabici z přírodního
kartonu se stuhou. Sada obsahuje
paštiku s husími játry a sečuánským
pepřem 160 g, džem pečená jablíčka
160 g, lámanou čokoládu 150 g, extra
pražené arašídy 135g, purpuru 20 g
Rozměry: 34 × 19 × 9 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

MATTEO
1079 Kč

DANIELE
H7400400QW0
Dárková sada v bílé lesklé krabici
z dřevité vlny se saténovou stuhou.
Sada obsahuje víno Rulandské
modré 0,75 l, Cornichons okurčičky
300 ml, škvarkovou pomazánku
180 g, játrovou paštiku se šušenými
švestkami 160 g, hořkou čokoládu
75 % NERO Ekvádor 75 g, uzené
slané mandle 50 g.
Rozměry: 35 × 30 × 11 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka
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DANIELE
1535 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

MORAVAN

MORAVAN
1699 Kč

H7400500QW0
Dárková sada v modré krabici
z dřevité vlny se saténovou
stuhou. Sada obsahuje slivovici
0,5 l, škvarkové sádlo z divočáka
s medvědím česnekem a slivovicí
150 g, vepřové výpečky na černém
pivu 400 g, Cornichons okurčičky
300 ml, hořčici Moutarde Mosterd
250 ml.
Rozměry: 31 × 35 × 10,5 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

KARLOS

DÁRKOVÉ SADY
POTRAVINOVÉ BALÍČKY
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KARLOS
669 Kč

H7400900AK0
Dárková sada v krabici z přírodního
kartonu se stuhou. Sada obsahuje
paštiku Iberico 125 g, kachní paštiku
125 g, zelené olivy s česnekem
200 g, zelené olivy s jalapeňos
200 g, zelenina na špejli 340 g,
tradiční pečivo picos 180 g, uzená
paprika 75 g.
Rozměry: 34 × 26 × 9 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

DÁRKOVÉ REKLAMNÍ PERNÍČKY
S MOŽNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍHO POTISKU
Jedná se o tradiční medové perníčky, na nichž je zapečena jedlá etiketa s potiskem potravinářskými barvivy. Baleno po 8, 12, 24 ks
v krabičce. Rozměr perníčku: 5 × 3,5 cm, Trvanlivost perníčků je 6 měsíců. Doba dodání je 2–3 týdny dle objednaného množství.

1. balení 8 ks je v blistru a v ceně je
individuální potisk krabičky na přání.
Rozměr: 18 × 12,5 × 1,6 cm
Počet od

Cena balení 8 ks

200 ks

99,50 Kč

850 ks

98,50 Kč

1 700 ks

97,00 Kč

8 350 ks

94,50 Kč

16 700 ks

89,00 Kč

VAŠE LOGO

BALENÍ 8 ks
od 89 Kč

VAŠE LOGO

VAŠE LOGO

VAŠE LOGO

VAŠE LOGO

VAŠE LOGO

2. balení 12 ks a 24 ks v krabičce, kdy na
přání připravíme kalkulaci na individuální
potisk krabičky. Krabičku lze za příplatek
ovázat mašlí.
Rozměry: krabička 12 ks: 15 × 8,5 × 4 cm,
krabička 24 ks: 15 × 14 × 4 cm
Počet od

Cena balení 12 ks

100 ks

122,00 Kč

500 ks

118,00Kč

2 100 ks

113,00 Kč

8 350 ks

99,50 Kč

Počet od

Cena balení 24 ks

50 ks

219,00 Kč

250 ks

199,00 Kč

4 200 ks

179,00 Kč

VAŠE LOGO

BALENÍ 12 ks
od 99,50 Kč

VAŠE LOGO

VAŠE LOGO

BALENÍ 24 ks
od 179 Kč
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VAŠE LOGO

VAŠE LOGO

VAŠE LOGO

VAŠE LOGO

VAŠE LOGO

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ČOKOLÁDOVÝ
KOŠÍČEK
S PRALINKAMI

ČOKOLÁDOVÝ
KOŠÍČEK
S PRALINKAMI
od 298,50 Kč

Obsahuje mix 15 ks pralinek z belgické
čokolády a belgické náplně. Základní
druhy pralinek jsou mléčná s oříškem,
mléčná s likérem, hořká s karamelem, hořká
s pomerančem, bílá s kokosem. Za příplatek
je možná mléčná s kávou, hořká s višní, bílá
s jahodou. V ceně je blení do celofánu se
stuhou a komplimentkou. Celková hmotnost je
270 g. Rozměry jsou 11,5 × 9 × 7 cm. Minimální
trvanlivost je 10 měsíců. Komplimentka je
potištěna CMYKem.
Počet

Cena za ks

10–49 ks

345,00 Kč

50–99 ks

331,00 Kč

100–199 ks

321,50 Kč

200–499 ks

310,00 Kč

více jak 500 ks

298,50 Kč

Příplatek za přípravu komplimentky
je 1110 Kč.

RUČNĚ
VYRÁBĚNÉ
ČOKOLÁDY
Výběr z čokolády bílé, mléčné nebo hořké
s různými příchutěmi jako například chili,
matcha nebo borůvka a doplňky jako
zázvor, kávové boby či oříšky. Čokoládu je
možné mít v 50g nebo 10g balení. Vyrobeno
v chráněné dílně.
Doporučená technologie tisku: možnost
vlastní samolepky, cena na vyžádání.

DÁRKOVÉ SADY
ČOKOLÁDY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

BAMDA

BAMDA
173 Kč

Výběr porcovaných čajů Basilur v plechovce ze Srí Lanky.
H6105304MT1 – Magic Sweet Cherry plech 20x 2g – černý čaj
s lahodnou vůní zralých třešní.
H6105302MT1 – Magic Wild Strawberry plech 20x 1,5g – sladké
aroma jahod skvěle doplní každý dezert, či ho dokonce nahradí.
Doporučená technologie tisku: komplimentka
Rozměry: 15 × 8,7 × 7,2 cm
Kartonové množství: 12 ks

KOLTER
Výběr porcovaných aromatizovaných ledových čajů značky
Basilur. Čaje se zalijí studenou vodou a nechají se 5–7 minut
vyluhovat. Je to skvělá varianta osvěžení pro letní horké dny.
H6172900MT1 – Cold Brew Orange Mango 20× 2g – ledový čaj
složený z ibišek květ 30 %, pomerančová kůra 20 %, šípek plod
15 %, mango list 15 %, stévie list 7 %, přírodní aroma (mango,
pomeranč, kyselina citronová)
H6172901MT1 – Cold Brew Cherry Lime 20× 2g – Ledový ovocný
čaj složený z šípek plod 27 %, ibišek květ 25 %, pomeranč plod
20 %, pomeranč list 10 %, stévie list 5 %, přírodní aroma (třešeň,
limeta, kyselina citronová)
H6172902MT1 – Cold Brew Pomegranate Blueberry 20× 2g –
Ledový ovocný čaj složený z ibišek květ 42 %, granátové jablko
plod 25 %, pomeranč list 15 %, stévie list 5 %, přírodní aroma
(granátové jablko, borůvka)
H6172903MT1 Cold Brew Strawberry Cucumber & Mint 20× 2g
– Ledový ovocný čaj složený z šípek plod 25 %, máta peprná list
22 %, máta klasnatá list 20 %, ibišek květ 18 %, okurka plod 2 %,
přírodní aroma (jahoda, máta peprná)
H6172904MT1 – Cold Brew Coconut Pineapple 20× 2g – Ledový
ovocný čaj složený z ibišek květ 45 %, šípek plod 15 %, pomeranč
plod 15 %, pomeranč list 10 %, stévie list 5 %, přírodní aroma
(kokos, ananas)
H6172905MT1 – Cold Brew Guava Passionfruit 20× 2g – Ledový
ovocný čaj složený z ibišek květ 35 %, šípek plod 30 %, guava list
20 %, stévie list 5 %, přírodní aroma (mučenka, kyselina citronová
Doporučená technologie tisku: komplimentka
Rozměry: 8 × 13 × 6,8 cm
Kartonové množství: 12 ks

KOLTER
93 Kč

LASUR
Výběr porcovaných čajů Basilur v krabičce ze Srí Lanky.
H6112413MT1 – Four Seasons Assorted 5x 1,5g a 5× 2g – typické
chutě a vůně koloběhu ročních období. Sladké třešně, šťavnaté
lesní jahody, jemný javorový sirup a jiskřivá brusinka. Kombinace
černých a zelených čajů.
H6112412MT1 – Fruit Infusions Assorted Vol. I. přebal 10× 1,8g –
variace ovocných čajů aromatizovaná, porcovaná
Doporučená technologie tisku: komplimentka
Rozměry: 6,7 × 8,1 × 5,6 cm
Kartonové množství: 24 ks
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56 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

TIMEN

TIMEN
85,50 Kč

Různé druhy sypaných čajů Eminent ze Srí Lanky.
Směsi jsou s kousky ovoce, bylinek a různá aroma.
H6172700MT1 – EMINENT Green Tea Passion
Fruit Papaya & Blackberry papír 100g – zelený čaj
aromatizovaný, ochucený, kousky papáji a ostružin,
okvětní plátky měsíčku, aroma (mučenka, lesní
směs), sypaný
H6172701MT1 – EMINENT Green Tea Wildberry
papír 100g – zelený čaj aromatizovaný, ochucený,
list ostružiny, květ chrpy a růže, kousky papáji,
aroma (lesní plody), sypaný
H6172702MT1 – EMINENT Black Tea Peach &
Mango papír 100g – černý čaj aromatizovaný,
ochucený, kousky manga a broskví, aroma (mango,
broskev), sypaný
H6172703MT1 – EMINENT Black Tea Wildberry
papír 100g – černý čaj aromatizovaný, ochucený, list
ostružiny, květ chrpy a růže, kousky papáji, aroma
(lesní plody), sypaný
Doporučená technologie tisku: komplimentka
Rozměry: 9,5 × 16,5 × 4,2 cm
Kartonové množství: 36 ks

LABAR
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LABAR
243 Kč

Sady zelených a černých sypaných čajů 2 v 1
Basilur v plechu.
H6102601MT1 – BASILUR 2v1 Jasmine & Green
plech 30g & 70g – sada zelených čajů 2v1.
Omamná směs s jasmínem v kombinaci s jemným,
lehce pitelným, čistým zeleným čajem.
H6102602MT1 – BASILUR 2v1 Strawberry
& Ruhunu plech 30g & 70g – sada černých
čajů 2v1. Gurmánská směs s jahodou, šípkem,
papájou a smetanovým aroma. A černý čaj říční
oblasti Ruhunu – bohatý na chuť doplněnou
karamelovými tóny.
Doporučená technologie tisku: komplimentka
Rozměry: 9 × 16 × 6,5 cm
Kartonové množství: 6 ks

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

LEGETA
Výběr černých porcovaných čajů Basilur
ze Srí Lanky v designové plechovce
připomínající knihu.
H6172801MT1 – BASILUR Legends Earl
Grey plech pyramid 5x 2g – černý čaj
aromatizovaný s ochucujícími částmi rostlin
(kousky ovoce), pyramidové sáčky
H6172800MT1 – BASILUR Legends Tower
of London plech pyramid 5x 2g – černý čaj,
pyramidové sáčky
Doporučená technologie tisku:
komplimentkaRozměry: 10,2 × 12 × 2,6 cm
Kartonové množství: 20 ks

LEGETA
155 Kč

KORUNKA
H6100200NN0
Trojbalení čajů značky Sonnentor
na posílení imunity. Sada na
imunitu obsahuje čaje Zázvor
pohoda, Korunkový sen a Balzám
na nervy.
Rozměry: 12 x 21 x 8 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

KORUNKA
326 Kč

POHODÁŘ
H6100300NN0
Sada Pohoda – obsahuje čaje Pohodář
a Dobrá nálada a sluníčkový smaltovaný
hrneček. Čaj Pohodář obsahuje bylinky
vypěstované v rámci projektu Veselá
biofarma ve Velkých Hostěrádkách a na
českých rodinných farmách. Čaj Dobrá
nálada je nejstarší a nejoblíbenější
bylinnou směsí. Je v ní to nejlepší
co bylinky našeho kraje nabízejí.
Rozměry: 8,5 x 29,5 x 27,5 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

342

DÁRKOVÉ SADY
ČAJE

POHODÁŘ
670 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
Nabízíme Vám různé druhy káv z různých koutů
světa. Každá z káv má jinou sílu a jiné aroma.
Nabízíme kávy mleté, zrnkové nebo kapsle.

ARABAR
H6109900MT1 – Corsini Single Colombia
Medellin Supremo mletá 125g
Příjemná lehká káva sladké chuti. Ideální
pro dopolední přestávky nebo brzké
odpoledne. Pojmenovaná podle velikých
kávových zrn Medellin Supremo. Nejznámější
a nejkvalitnější arabiky se pěstují na sopečných
svazích And v Kolumbii.
H6109901MT1 – Corsini Single Brasilie Santos
mletá 125g
Příjemná chuť s lehkým nádechem čokolády je
ideální pro snídaňovou kávu. Díky příznivým
klimatickým podmínkám je káva Brasil Santos
z různých kultivovaných arabik nejcennější.
Název Santos získala po přístavu, kam je
dodávána dosud ještě jako nepražená káva.
Doporučená technologie tisku: komplimentka
Rozměry: 8,5 × 17 × 4,5 cm
Kartonové množství: 12 ks

ARABAR
126 Kč

BRASILA
236 Kč

BRASILA
H6108800MT1 – Corsini Brasil Santos Zrno 250g
Příjemná chuť s lehkým nádechem čokolády je
ideální pro snídaňovou kávu. Díky příznivým
klimatickým podmínkám je káva Brasil Santos z
různých kultivovaných arabik nejcennější. Název
Santos získala po přístavu, kam je dodávána
dosud ještě jako nepražená káva.
Doporučená technologie tisku: komplimentka
Rozměry: 11,9 × 20,7 × 6,8 cm
Kartonové množství: 12 ks

KAPSLÍK

DÁRKOVÉ SADY
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KAPSLÍK
149 Kč

H6172600MT1 – CORSINI kapsle variace 46,8g/9ks
Variace vybraných kávových kapslí kompatibilních
s kávovary Nespresso. Kompostovatelné
kapsle. Kávové kapsle: 3x Colombia (aroma: 6, tělo: 4,
sladkost zrna: 5), 3x Brasil (aroma: 6, tělo: 5, sladkost
zrna: 6), 3x Kenya (aroma: 6, tělo: 4, sladkost zrna: 5)
Doporučená technologie tisku: komplimentka
Rozměry: 8,6 × 15,1 × 4 cm
Kartonové množství: 36 ks

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

PUBU
Francouzské máslové sušenky La
Mére Poulard 125 g.
H5800100MT1 – La Mére Poulard
Pure butter biscuit papír 125g –
máslové sušenky
H5800101MT1 – La Mére Poulard
Etui Collector Sablés Caramel
papír 125g – máslovo-karamelové
Doporučená technologie tisku:
komplimentka
Rozměry: 24,5 × 7 × 3,6 cm
Kartonové množství: 12 ks

PUBU
73 Kč

PUBA
Francouzské máslové sušenky La Mére
Poulard 46,8 g
H5800500MT1 – La Mére Poulard Pure
butter biscuit papír 46,8g – máslové
sušenky
H5800501MT1 – La Mére Poulard
Chocolate chip butter biscuits papír
46,8g – máslové sušenky s kousky
poctivé hořké čokolády.
Doporučená technologie tisku:
komplimentka
Rozměry: 7 × 12,3 × 3,6 cm
Kartonové množství: 24 ks

MEDOVÉ
PLACIČKY
Originální receptura. Jedná se
o neodolatelně dobré mlsání za použití
kvalitních vstupních surovin. Proces
výroby představuje značnou měrou
ruční práci, proto je každý kousek
originál. Naše placičky si můžete
dopřát jen tak samotné, skvěle se
však hodí k čaji či kávě. Dodáváme
v baleních 40 g, 100 g, které máme
skladem nebo 500 g a 1 kg na
objednávku.
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DÁRKOVÉ SADY
SUŠENKY

PUBA
35,50 Kč

MEDOVÉ PLACIČKY
40g 38 Kč
100g 66 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

MANISA
zázvor s pomerančem
jahoda a malina
borůvka
třešeň

MAZLÍK
99,50 Kč

42,50 Kč
49,90 Kč
55 Kč
47 Kč

MANISA
Pečené čaje vyrobené z přírodních
a lokálních surovin. Lahodné kousky
ovoce a voňavého koření jsou úžasným
horkým nápojem do chladných zimních
dnů. Nabízíme možnost vlastního
designu na papírový přebal (individuální
kalkulace, není zahrnuto v ceně).
Vyrobeno v chráněné dílně.
H6100200MO1 – zázvor s pomerančem
H6100201MO1 – jahoda a malina
H6100202MO1 – třešeň
H6100203MO1 – borůvka
H6100204MO1 – švestka a hruška
Rozměry: Ø 4,4 × 6,1 cm
Termín dodání: 10 pracovních dnů
Min. množství: 30 kusů

MAZLÍK
125 g kvalitního medu v šestihranné
skleničce. Minimální množství pro
objednání je 10 ks.
H6100900WS1 – jarní květová směs
H6100902WS1 – lipový
H6100903WS1 – medovicový
Rozměry: 5,7 × 6,5 cm

AMARON
250 g kvalitního medu v krásném
kulaťoučkém soudečku. Minimální
množství pro objednání je 10 ks.
H6101000WS1 – jarní květová směs
H6101002WS1 – lipový
H6101003WS1 – medovicový
Rozměry: Ø 5,8 × 11 cm

DÁRKOVÉ SADY
MEDY
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dárkové
sady

AMARON
156 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

KRENBY

KRENBY
415 Kč

H7600600PM1
Dárková sada Brusinkové potěšení
obsahuje sirup brusinka 185 ml,
brusinkový čaj 100g, brusinky
v hořké čokoládě 50g, medová
pochoutka brusinka 145 ml.
Doporučená technologie tisku:
komplimentka
Rozměr: 30,5 × 22,5 × 9 cm
Minimální odběr: 10 ks

CHOCOLKA
H7600700PM1
Dárková čokoládová sada obsahuje
olejovou koupel čokoláda 250ml,
křišťálové mýdlo čokoláda 150g,
koupelovou kouli 50g, dárkovou
kazetu.
Doporučená technologie tisku:
komplimentka
Rozměr: 25 × 19 × 7 cm
Minimální odběr: 10 ks

CHOCOLKA
347 Kč

ALMOND
H7600800PM1
Dárková sada papírový košík
BOTANICO mandle. Sada obsahuje
koupelovou sůl 200ml, sprchový
gel 200ml, šampon na vlasy 200ml,
glycerínové mýdlo 200g, koupelovou
šumivou kouli 50g.
Doporučená technologie tisku:
komplimentka
Rozměr: 21,5 × 25 × 10 cm
Minimální odběr: 10 ks
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DÁRKOVÉ SADY
KOSMETICKÉ SADY

ALMOND
464 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ERBA SET

SERENATA SET
415 Kč

H0600100IP1
Dárková sada na čaj Vanilla Season,
která obsahuje dva porcelánové
šálky s podšálky z anglického
porcelánu Wilmax, objem 250 ml
a kolekci aromatizovaných
a porcovaných černých čajů
a zeleného čaje, hmotnost kolekce
čajů 19 g (8 × 2 g a 2 × 1,5 g)
Rozměry: 15,8 × 15,8 × 16,4 cm

SERENATA
SET
H0600200IP1
Dárková sada na kávu Vanilla
Season, která obsahuje dva
porcelánové šálky s podšálky
z anglického porcelánu Willmax,
objem 220 ml a praženou, mletou
100% arabika kávu Colombia ve
vakuovém balení, 125 g.
Rozměry: 15,8 × 15,8 × 16,4 cm

DÁRKOVÉ SADY
DÁRKOVÉ BALENÍ
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dárkové
sady

ERBA SET
415 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

JAMÍK
Ručně vyráběné marmelády s kousky
ovoce. Marmelády jsou vyrobeny z lokálních
dostupných zdrojů. Možné příchutě jsou
jahodová s mátou, jahodová s chia semínky,
švestková, lesní ovoce či jablečná povidla.
Marmelády je možné mít ve 220 g nebo 55g
balení (min. odběr 30 kusů). Na vyžádání je
možné mít vlastní samolepku nebo papírový
přebal víčka s Vaší grafikou. Vyrobeno
v chráněné dílně.

JAMÍK
55g 49 Kč
220g 112 Kč

DENZIO

DENIZO

Ručně pečené sušenky různých příchutí.
Sušenky je možné doplnit etiketou
s Vaším logem, nebo upravit gramáže
balíčků (individuální kalkulace, není
zahrnuto v ceně). Vyrobeno v chráněné
dílně.
H5800100MO1 – levandulovopomerančové sušenky 80 g
H5800101MO1 – máslové sušenky 100 g
H5800102MO1 – kakaovo-kokosové
sušenky 80 g
H5800103MO1 – cookies sušenky 100 g
H5800104MO1 – citronové sušenky 100 g
H5800105MO1 – skořicové sušenky 100 g
H5800106MO1 – kokosky 80 g
Termín dodání: 10 pracovních dnů
Min. množství: 30 kusů
Rozměry: 11 × 18,5 cm

MATCHA
H6101100WS1
Jedinečný, unikátní a patentově chráněný
produkt. Pozitivní účinky medu i zeleného
čaje jsou známé již celé generace a jejich
spojením dochází k maximalizaci efektu
účinných látek. Kombinací Matcha tea
(Camellia sinensis) a medu jsme docílili
lahodné a vyvážené chuti nápoje. 1 porce
Matcha Honey (15 g) se pozvolna rozpustí
v 2–3 dcl vody.
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DÁRKOVÉ SADY
SLADKOSTI

levandulovopomerančové
máslové
kakaovo-kokosové
cookies
citronové
skořicové
kokosky

MATCHA
37,50 Kč

62 Kč
64 Kč
74 Kč
78 Kč
62 Kč
57 Kč
57 Kč

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky realizace dodávek zboží - reklamních
a dárkových předmětů (dále jen „zboží“) a s tím spojených služeb (např. značení zboží,
dárkové balení aj., dále jen „služby“), nebo jen služeb samotných společností iMi Partner,
a.s., sídlem Dusíkova 3, Brno, IČO: 253 08 033, dále označovanou jako „Prodávající“.
Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím
a Kupujícími jako podnikateli při jejich podnikatelské činnosti. Odkazem na tyto
obchodní podmínky učiněným při objednávce či při jakýchkoli jiných návrzích (či
protinávrzích) na uzavření kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že jedná jako podnikatel při
své podnikatelské činnosti.
Odkazuje-li Kupující na tyto obchodní podmínky, objednává-li zboží či služby
prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, platí, že odkazuje na jejich znění
účinné v den, kdy učinil objednávku. Odkazuje-li Kupující na tyto obchodní podmínky,
objednává-li zboží či služby jinou cestou, např. objednávkou zaslanou elektronickou
poštou či písemnou objednávkou doručenou provozovatelem poštovních služeb, platí,
že odkazuje na jejich znění účinné v den, kdy byla objednávka prokazatelně Kupujícím
odeslána.
Podmínka seznámení Kupujícího s těmito obchodními podmínkami dle ust. § 1799 zák.
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen Zákon) je splněna:
- objednává-li Kupující zboží či služby prostřednictvím internetového obchodu
Prodávajícího, tím, že před uskutečněním objednávky, která obsahuje doložku
odkazující na obchodní podmínky, je Kupující vždy nutně automaticky naveden do
textu obchodních podmínek
- objednává-li Kupující zboží či služby jinou cestou, je před potvrzením objednávky
či vystavením smlouvy ze strany Prodávajícího výslovně upozorněn na existenci
a význam doložky, odkazující na obchodní podmínky

2. POUŽITÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky stanovené pro účel dle ust. § 1751 Zákona určují:
a) d
 alší obsah objednávek Kupujícího nebo jakýchkoli jiných návrhů (či protinávrhů)
na uzavření kupních smluv Prodávajícího či Kupujícího týkajících se dodání zboží či
služeb Prodávajícím (dále též jen Smluvní úkon), pokud ten, kdo návrh či protinávrh
činí, na tyto obchodní podmínky odkáže (ať již jde o projev výslovný či lze souhlas
vyvodit z okolností)
b) další obsah kupních smluv týkajících se dodání zboží či služeb, které na tyto obchodní
podmínky odkazují a to v rozsahu, ve kterém Smluvní úkon (dle písm. a) shora) nebo
kupní smlouva nebo jiná s ní související ujednání (dle písm. b) shora) neobsahují
odchylnou úpravu (např. jiné ceny, splatnost, dodací lhůtu, konkrétní způsob úhrady
kupní ceny aj.), neboť odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto
obchodních podmínek přednost.
Dále tyto obchodní podmínky určují některá pravidla pro objednávání (čl. 3 odstavec
první).
Kupní smlouvou se pro účel těchto obchodních podmínek rozumí nejen smlouva
o koupi zboží (s případným poskytnutím služeb), ale i smlouva o poskytnutí samotných
služeb (služby).

3. OBJEDNÁVKA A JEJÍ POTVRZENÍ

Kupující bude zboží objednávat elektronicky nebo písemně, přičemž v objednávce
uvede kódové označení zboží podle Prodávajícího (dále jen „kód zboží“), název zboží,
počet objednaných jednotek a cenu (viz odstavec CENA). Kupujícího zastupuje při
objednávání pouze osoba k tomu oprávněná, Prodávající má právo považovat za
oprávněnou osobu tu, která objednává obvykle. Objednává-li Kupující zboží včetně
Potisku či jiného značení (dále jen souhrnně „Potisk“) nebo objedná jen Potisk samotný,
zavazuje se dodat Prodávajícímu společně s objednávkou i grafické podklady pro Potisk
(z nichž musí vyplývat zejména požadovaná technologie Potisku, grafická podoba,

barevnost a rozměry). V případě souhlasu potvrdí Prodávající objednávku elektronicky,
písemně nebo přímým dodáním zboží Kupujícímu. Minimální hodnota objednávky
je 5.000 Kč (bez DPH, bez případných expedičních poplatků či nákladů na dopravu,
recyklačních poplatků a autorských odměn). Objednávky v hodnotě nižší nebudou
akceptovány.
Učiní-li Prodávající Kupujícímu do dvou pracovních dnů od přijetí jeho objednávky
(v případě, že objednávku obdrží v pracovní den po 16:00, do tří pracovních dnů)
protinávrh, který se od objednávky odlišuje jen, pokud jde o dodací lhůtu (lhůty)
a Kupující jej do jednoho pracovního dne od jeho obdržení neodmítne, platí, že s tímto
protinávrhem souhlasí a vzniká kupní smlouva.
Objedná-li Kupující Potisk, odešle mu Prodávající (pokud mu objednávka vyhovuje)
bez zbytečného prodlení po přijetí objednávky grafické ztvárnění požadovaného
Potisku zboží na zvláštním formuláři „Korektura Potisku“. V případě souhlasu odešle
Kupující potvrzený formulář zpět Prodávajícímu, a to v co nejkratším možném termínu.
V případě nesouhlasu zašle Prodávajícímu neprodleně své připomínky.

4. CENA

Pro zboží platí ceny uvedené u jednotlivého zboží v nabídce Prodávajícího na jeho
internetových stránkách. Tyto ceny jsou uváděny bez DPH. Pro služby platí ceny
uvedené na: http://www.imi.cz/sluzby/ .
Prodávající může ceny zboží nebo služeb kdykoli měnit, nikoli však se zpětnou účinností.
Ceny uvedené u jednotlivého zboží v nabídce Prodávajícího na jeho internetových
stránkách jsou franco sklad v jeho sídle (Brno, Dusíkova 3). Za dodání zboží do jiného
místa, než je tento sklad, uhradí Kupující Prodávajícímu:
- leží-li místo dodání na území města Brna, nebo je-li místem dodání sklad Prodávajícího
v Praze, Ostravě nebo Plzni, paušální částku – expediční poplatek, jehož výše (bez
DPH) činí 1 % z ceny zboží do daného místa dodávaného, nejméně však 120 Kč
- jde-li o jiné místo dodání, skutečné náklady na dopravu zboží ze skladu v sídle
Prodávajícího do místa dodání. Na žádost Kupujícího mu Prodávající výši těchto
nákladů předem sdělí.
Cenou zboží se pro účel výpočtu expedičního poplatku rozumí jen kupní cena
samotného zboží bez DPH, tj. bez ceny služeb, bez recyklačních poplatků a autorských
odměn. Poskytují-li se jen služby, vychází se z ceny služeb (bez DPH) poskytnutých
v souvislosti s dodávaným zbožím.
Vyplývá-li z internetových stránek Prodávajícího (sekce http://www.imi.cz/soubory-kestazeni/), že Prodávající účtuje odděleně od ceny zboží recyklační poplatek (jedná se
o náklady na zpětný odběr, zpracování a odstranění elektrozařízení uvedených na trh
do dne 13. srpna 2005 - tzv. PHE), uhradí Kupující Prodávajícímu tento poplatek vedle
kupní ceny zboží a to ve výši stanovené Prodávajícím, uveřejněné ve shora uvedené
sekci http://www.imi.cz/soubory-ke-stazeni/ v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
Stanovuje-li zákon Prodávajícímu povinnost hradit kolektivnímu správci práv autorských
a práv souvisejících s právem autorským v souvislosti s obchodováním (např. dovozem,
přijetím) se zbožím, které je předmětem kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím,
autorskou odměnu, uhradí Kupující Prodávajícímu tuto odměnu vedle kupní ceny zboží
a to ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem, v jaké je povinen ji hradit
Prodávající kolektivnímu správci. Prodávající zveřejňuje výši těchto odměn a druhy zboží,
u něhož je povinen je kolektivnímu správci hradit, na svých internetových stránkách v sekci
http://www.imi.cz/soubory-ke-stazeni/.

5. DODACÍ PODMÍNKY

Dodávka zboží se realizuje:
- je-li místem dodání některý ze skladů Prodávajícího, tím, že Prodávající Kupujícímu
v příslušném skladu umožní se zbožím nakládat
- je-li místem dodání jiné místo, předáním k odeslání do tohoto místa dohodnutému
dopravci (není-li dohodnut, dopravci určenému Prodávajícím anebo - dle volby
Prodávajícího - dopravením zboží na toto místo Prodávajícím).

INFORMACE

OBCHODNÍ PODMÍNKY
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Předchozí odstavec platí obdobně pro samotné poskytnutí služeb (např. Potisk zboží
Kupujícího), v tom případě se zbožím podle předchozího odstavce rozumí zboží, s nímž
služby souvisí.
Dodací termín je 2-4 týdny od uzavření kupní smlouvy u zboží bez Potisku a 3-5
týdnů od dosažení shody ohledně korektury Potisku u zboží s Potiskem nebo u služeb
samotných. Tento dodací termín ani jiný dodací termín, je-li dohodnut, však neplatí,
pokud zboží Prodávající nemá (v relevantní době – tj. aby je mohl včas Kupujícímu
dodat) na skladě a ani je nemá v dané době na skladě jeho dodavatel, který mu je
dodává (zbožím na skladě se rozumí zboží v potřebném množství, se kterým může
Prodávající či dodavatel volně disponovat - tj. není prodáno, přislíbeno atd.). V tomto
případě je Prodávající povinen tuto skutečnost oznámit Kupujícímu a ten má právo od
kupní smlouvy odstoupit.
S dodávkou zboží Kupující obdrží dodací list.
V případě, kdy Prodávající dodá více zboží, než kolik bylo dohodnuto, náleží Kupujícímu
právo přebytečné zboží odmítnout, přijmout je zčásti, nebo v celém rozsahu. V případě,
kdy Prodávající dodá jiné zboží než bylo dohodnuto, či zboží jiných než dohodnutých
vlastností, náleží Kupujícímu právo zboží odmítnout.
Právo odmítnutí zboží může Kupující realizovat přímo při odběru zboží odmítnutím
převzetí zboží od dopravce či Prodávajícího, nebo v případě, zjistí - li uvedené
skutečnosti až dodatečně při prohlídce zboží, sdělením o odmítnutí se současným
odesláním zboží na adresu sídla Prodávajícího na náklady Prodávajícího. Kupující je
povinen odeslat toto zboží Prodávajícímu nejpozději do 7 dnů od data převzetí.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Není-li ujednána splatnost kupní ceny, platí, že Kupující musí kupní cenu uhradit v plné
výši předem (před dodáním zboží či poskytnutím služeb) na základě zálohové faktury
vystavené Prodávajícím a to ve lhůtě (či v okamžiku) v dané faktuře určené. Neuhradí-li
Kupující kupní cenu řádně a včas, kupní smlouva zaniká.
Je-li ujednána splatnost kupní ceny v rámci doby před dodáním zboží (či poskytnutím
služeb) a Kupující kupní cenu řádně a včas neuhradí, kupní smlouva zaniká.
Je-li ujednána splatnost kupní ceny při dodání zboží (či poskytnutí služeb), nebo
v rámci doby po jeho dodání (či poskytnutí služeb), má Prodávající, neuhradí-li Kupující
kupní cenu řádně a včas, právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý
den prodlení, včetně dne úhrady (čímž není dotčeno právo na úroky z prodlení dané
zákonem, ani právo na náhradu škody a to i ve výši přesahující smluvní pokutu), dále
má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se tak, zůstává právo na
smluvní pokutu zachováno, to platí i pro právo na náhradu škody vzniklé porušením
kupní smlouvy v plné výši.
Způsob úhrady kupní ceny určuje Prodávající.
Kupní cenou se v tomto článku 6. rozumí:
- kupní cena zboží, je-li dodáváno jen zboží beze služeb, nebo
- součet kupní ceny zboží a ceny služeb, je-li dodáváno zboží se službami, nebo
- cena služeb, jsou-li jen poskytnuty služby, vždy v součtu s expedičními poplatky
nebo náklady na dopravu, recyklačními poplatky a autorskými odměnami ve smyslu
posledního odstavce čl. 4 těchto obchodních podmínek. Úhradou kupní ceny se tedy
rozumí jen úhrada včetně všech těchto případných položek.
Kupující Prodávajícímu bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí každé faktury, i zálohové.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST,
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vzhledem k druhu zboží a určení jeho použití, negarantuje Prodávající žádné specifické
vlastnosti zboží, garantuje však, že si zboží po dále určenou záruční dobu zachová
vlastnosti u zboží tohoto druhu obvyklé. Takto přebíraná záruka se však nevztahuje na
potisk dodávaného zboží.
V případě, kdyby výjimečně došlo k nedodržení kvality zboží v rámci záruční doby,
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oznámí Kupující tuto skutečnost neprodleně Prodávajícímu formou reklamace,
kde uvede náležitosti dané těmito obchodními podmínkami a zákonem. V případě
oprávněné reklamace má Kupující práva dle Zákona. Záruční doba činí 6 měsíců
a počíná běžet dnem splnění dodávky. Týkají-li se vady pouze části zboží, týkají se
nároky z vad pouze této vadné části zboží. V případě, že zboží vykazuje vady zřejmé
(zjevné) při jeho odběru, je Kupující povinen, aby si zachoval nároky z vadného zboží
dle zákona, oznámit vady zboží Prodávajícímu neprodleně, nejpozději ve lhůtě do
sedmi dnů od dodávky zboží. Uskutečňuje-li se dodání zboží ve skladu Prodávajícího,
provede Kupující kontrolu množství a kvality zboží vizuální prohlídkou na místě samém,
což stvrdí podpisem dodacího listu.
V případě jakékoli reklamace připojí Kupující k reklamaci taktéž vadné zboží a to
kompletní, tak jak bylo dodáno (u souprav zboží celou soupravu). Reklamace musí
obsahovat kód zboží, popis vady, vadné množství zboží a požadavek Kupujícího.
Reklamace chybějícího množství zboží musí obsahovat kód zboží a počet chybějících
kusů.
Ve lhůtě nejpozději do 30 dnů Prodávající posoudí reklamaci zboží a dohodne se
s Kupujícím na způsobu jejího vyřízení.

8. NEMOŽNOST PLNĚNÍ PŘI OKOLNOSTECH
VYLUČUJÍCÍCH ODPOVĚDNOST

Nemůže-li Prodávající splnit řádně nebo včas svůj závazek dodat zboží či poskytnout
služby z důvodů spadajících pod okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu zákona,
dá o této skutečnosti bez zbytečného odkladu zprávu Kupujícímu a má právo
buď prodloužit dodací lhůtu (lhůty) nebo odstoupit od kupní smlouvy, a to bez
odpovědnosti za eventuální škodu vzniklou Kupujícímu. Týká-li se daná nemožnost jen
části zboží (služeb), které je předmětem kupní smlouvy, má Prodávající tato práva jen,
pokud jde o tuto část zboží (služeb).
Prodlouží-li Prodávající podle předchozího odstavce dodací lhůtu (lhůty), má Kupující
právo do jednoho pracovního dne od obdržení zprávy o prodloužení dodací lhůty
(lhůt) od kupní smlouvy odstoupit, jinak platí, že s prodloužením dodací lhůty (lhůt)
souhlasí. Věta poslední předchozího odstavce platí pro právo odstoupení Kupujícím
obdobně.
Má-li Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, ať již v celém rozsahu či jen pokud
jde o část zboží (služeb), může vždy odstoupit i v menším rozsahu.

9. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Prodávající si vyhrazuje právo na dodání zboží s rozdílem 5% z dohodnutého množství,
stane-li se tak, dodáním rozdílného množství zboží se kupní cena automaticky
poměrně změní.

10. FORMA ÚKONŮ

Všechny právní úkony Prodávajícího i Kupujícího týkající se dodání zboží či poskytnutí
služeb (jakož i všechny jiné než právní úkony zmíněné v těchto podmínkách) musí být
písemné, může jít přitom o jakoukoli písemnou formu - postačí i e-mailová zpráva
i bez el. podpisu.

11. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK,
JEJICH ZMĚNY

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2016. Dosavadní obchodní
podmínky, uveřejněné na internetových stránkách Prodávajícího, se tímto zrušují.
Prodávající má právo tyto obchodní podmínky kdykoli změnit.
Ing. Tomáš Kaderka
generální ředitel společnosti

ROTAČNÍ SÍTOTISK
Tiskařská technologie vhodná pro potisk kulatých
předmětů, jako jsou např. hrnky, sklenice, popelníky.
Vhodné materiály pro potisk touto technologií:
keramika, sklo, porcelán, kov, plasty. Princip přenosu
barvy je stejný jako u plošného sítotisku.

GRAFIKA

TAMPONOVÝ POTISK
Tiskařská technologie vhodná pro potisk menších
reklamních předmětů jako jsou tužky, zapalovače,
klíčenky, otvíráky, krabičky apod.
Vhodné materiály pro potisk touto technologií:
plasty, dřevo i lakované, papír, kůže, koženka, kov,
sklo, keramika.
Barva se přenáší na předmět pomocí silikonového
tamponu tiskové formy – klišé.

RAŽBA

Ceník grafiky najdete na www.imi.cz/potisk/

ROTAČNÍ SÍTOTISK

Tiskařská technologie vhodná k vyražení textu
či loga do diářů nebo kožených předmětů jako jsou
peněženky, klíčenky, pouzdra apod.
K přenosu dochází pomocí raznice zahřáté
na požadovanou teplotu a tlakem.

TAMPONOVÝ POTISK

RAŽBA

Ceník tisku najdete na www.imi.cz/potisk/
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SÍTOTISK
Sítotisk je vysoce kvalitní způsob
prezentace motivu nebo loga na textilním
podkladě. Tato tiskařská technologie
je vhodná k potisku větších reklamních
předmětů jako jsou např. deštníky, čepice,
trička, tašky, kalendáře apod. Barva
se přenáší na předmět stěrkou přes
sítotiskovou šablonu. Vhodné materiály
pro potisk touto technologií: bavlna, nylon,
polyester, papír, sklo, kov, plasty.

SÍTOTISK

TRANSFER
Tiskne se sítotiskem na přenosový papír
v opačném pořadí než u přímého tisku,
na přírodní i umělé textilie. Po natištění
se barvy pomocí teploty a tlaku na
transferových lisech přenáší z přenosového
papíru na potiskované materiály (čepice,
trička, deštníky, tašky apod.). Výhodou
této metody je vyšší intenzita barev
zvláště na tmavých odstínech textilií
a větší přesnost jejich soutisku.

TRANSFER

UV TISK
UV tisk je moderní tisková technologie
vhodná pro potisk zejména vícebarevných
a rastrových motivů v digitální kvalitě.
Potisk je možný na ploché nebo mírně
zaoblené reklamní předměty, např:
zapalovače, reflexní pásky, krabičky, tužky,
diáře apod.

UV TISK

Ceník tisku najdete na www.imi.cz/potisk/
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SUBLIMACE
SUBLIMACE

Ceník tisku najdete na www.imi.cz/potisk/

VÝŠIVKA

Sublimace je jedna z nejmodernějších
technologií digitálního tisku, zaručující
fotokvalitu výsledného potisku. Metoda je
využívána na potisk textilu (se složením
obsahujícím min. 60% polyesteru), kovu,
skla a plastu. Podkladový materiál musí
být světlé barvy. Tisk motivu je zajištěn
přenosem vytištěného vzoru na daný
materiál za působení tepla. Výhodou je
kvalita výsledného produktu a možnost
přenesení motivu ve fotokvalitě.
Tato metoda není náročná na objem
výroby, a proto je výroba možná již
od jednoho kusu za výhodnou cenu.
Sublimace je termín znamenající přeměnu
pevného skupenství na skupenství plynné,
bez předchozího zkapalnění látky. Tiskne
se prostřednictvím inkoustové tiskárny,
sublimačnho inkoustu, sublimačního
transferového papíru na světlý podklad.
Prostřednictvím postupového lisu nebo
vypalovací konvekční pece je obraz
tepelně přenesen na podklad. Tato
technika zajišťuje výsledný tisk v perfektní
fotokvalitě. Velkou výhodou sublimačního
tisku je, že potiskovaný předmět
nevyžaduje žádnou následnou úpravu
a může být prodáván ještě „za tepla“.
Sublimace nevyžaduje výrobu filmů, ani
žádnou náročnou přípravu jako sítotisk.
U malonákladového tisku je výroba
podstatně rychlejší a levnější!

VÝŠIVKA
Technologie vhodná pro vyšití nápisů
či log do textilních materiálů, jako jsou
trička, čepice, bundy, mikiny, ručníky
apod. na speciálním vyšívacím stroji.
Vždy je potřeba zhotovit vyšívací
program a vzorek výšivky.

Ceník tisku najdete na www.imi.cz/potisk/
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GRAVÍROVÁNÍ
LASEREM DO KOVU
Technologie vhodná ke značení
reklamních předmětů z kovů a tvrzených
plastů, jako jsou tužky, vizitkáře, hrnky,
termosky, klíčenky, nože apod.

GRAVÍROVÁNÍ LASEREM DO KOVU

CO2 LASER
Lasery CO2 jsou nejvhodnější pro značení
organických materiálů, jako je např. kůže,
dřevo, sklo, guma, většina plastových
materiálů, keramika nebo tkanina.

Ceník tisku najdete na www.imi.cz/potisk/

CO2 LASER

Ceník tisku najdete na www.imi.cz/potisk/
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JSME VÁM NABLÍZKU
TEPLICE

Pražská 3259
415 01 Teplice
tel.: 602 175 170
e-mail: teplice@imi.cz
www.imi.cz

LIBEREC

Sovova 584/2
460 14 Liberec 15
tel.: 485 104 688
fax: 485 103 551
e-mail: liberec@imi.cz
www.imi.cz

OSTRAVA

Pod Výtahem 32
710 00 Ostrava
tel.: 596 247 577
fax: 596 247 584
e-mail: ostrava@imi.cz
www.imi.cz

BRNO

iMi Partner, a. s. - sídlo firmy
Dusíkova 3
638 00 Brno
tel: 545 425 411
fax: 545 425 410
e-mail: imi@imi.cz
www.imi.cz

PRAHA

Litevská 8
100 00 Praha 10
tel: 271 071 911
fax: 271 742 006
e-mail: praha@imi.cz
www.imi.cz

PLZEŇ

Domažlická 138a
318 00 Plzeň
tel.: 377 478 545
fax: 377 478 547
e-mail: imiplzen@imi.cz
www.imi.cz
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UŽ 28 LET VÁM RYCHLE A SPOLEHLIVĚ
DODÁVÁME REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
• ROZDÁVACÍ PŘEDMĚTY
• DÁRKY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
• PŘÍLOHY K MAILINGU
• OMLUVNÉ DÁRKY
• DÁRKY PRO SPOLUPRACOVNÍKY
• VÝROČNÍ DÁRKY
• SOUTĚŽNÍ A SPONZORSKÉ
PŘEDMĚTY
• MANAŽERSKÉ DÁRKY
• PRÉMIE
• AKVIZIČNÍ PŘEDMĚTY
• PROMOTION PŘEDMĚTY

RÁDI VÁM POMŮŽEME NAJÍT TO PRAVÉ ŘEŠENÍ
A JÁ VÁM ŘÍKÁM, ŽE HLAVNĚ ZÁLEŽÍ NA DÁRKU SAMÉM. VLASTNĚ
SPÍŠ, LIDÉ, KTEŘÍ MAJÍ TY SPRÁVNÉ POHNUTKY, DÁVAJÍ SPRÁVNÉ
DÁRKY. MĚLO BY TO BÝT TAKOVÉ PRAVIDLO.

ROBERT FULGHUM
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NAŠE VIZE
DĚLÁME VĚCI, KTERÉ MAJÍ SMYSL

Měníme trh reklamních předmětů: Vyrábíme kvalitní a funkční dárky,
ne odpadky s logem
Reklamní předmět od nás je dárek, který udělá opravdovou radost
Neplýtváme: energií, kreativitou, ani věcmi

DÁVÁME ZE SEBE TO NEJLEPŠÍ

Objevujeme ve světě ty nejlepší nápady a novinky, které pak svým
zákazníkům přinášíme
Máme krásnou práci: vyrábíme radost
Děláme radost našim zákazníkům kreativitou, servisem a dárky,
které společně vytváříme

SNAŽÍME SE BÝT LASKAVÍ
Lidé jsou pro nás důležitější než výkony, jsme jedna velká rodina
Důvěra a přátelství, jsou pro nás důležitější než peníze
Neplýtváme talenty a kreativitou jen pro to, že nezapadají do škatulky
Vytváříme podmínky, aby se uplatnily
Pomáháme těm, kteří měli méně štěstí než my
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A
ABADON
ABIGAIL
ADAVERA
ADMINA
ADOFO
ADOLFA
ADOLFINA
AGATON
AGBARA
ACHILLE
ALAT
ALBÍNA
ALEXIA
ALGORADA
ALKOL
ALMARET
ALPY
ALVAR
ALVITO
AMADEUS
AMALIDA
AMBER
AMENDOLA
ANABELA
ANDREW
ANKA
ANTONY
ARABICA
ARAM
ARENTA
AREZZO
ARIAS
ARNE
ARNOLDA
ARNOŠT
ARUBA
ASKIM
ASORTA
ASTARA
ASUKA
AVATAR
AVIONO
AZRAKEL
B
BADERA
BAGGY
BAHAMY
BALATER
BALERÍNA
BALON
BALTA
BAMBI
BANAMBO
BANGO
BANKER
BÁRA
BARTAMUR
BEA
BELLINI
BELO
BELTINO
BELTO
BENJI
BENO
BERIT
Bernard
BESIR
BESTIAME
BESTIK
BIRNA
BIRRA
BLINK
BOBO
BOHDANA
BOCHON
BONE
BONIE
BONKE
BORIS
BORY
BOSKATA
BOSNA
BOSUM
BOVINI
BRADLEY
BRAIN

195
233
270
196
58
222
222
253
77
273
64
263
233
23
61
275
53
123
135
274
234
252
111
192
288
266
135
39
240
126
24
158
240
236
210
66
23
255
57
262
84
85
277
254
251
261
242
284
133
12
122
148
151
151
77
192
156
36
37
116
116
105
121
292
259
280
8
14
105
124
26
127
103
126
41
265
37
210
216
253
24
12
7
256
112

BREDY
BRILON
BROK
BRUMBAL
BRUNO
BUBÍK
BURIAN
BUSABI
C
CADDY
CAMELLIA
CAPRINO
CAPRIO
CARIBIC
CELESTIN
CELIE
CELINA
CONFERENCE
COVAN
D
DALE
DALIDA
DALILA
DAMIR
DANANG
DAPER
DARKA
DECLAN
DĚKAN
DELIA
DEMETRIUS
DEPUTY
DEREK
DERNAK
DERON
DERREN
DESIDERIUS
DESKRIPT
DESPINA
DEZIDER
DINAVER
DOMEK
DOMINO
DOMODOS
DORIAN
DORISA
DORME
DORNO
DRÁČEK
DRAGOR
DRUTY
DUANE
DUHU
DUJEK
DUNCAN
DUNEO
E
EDORAS
EGON
EKOSAK
ELENI
ELEVATE
- BROSSARD
- CALGARY
EMBER
ENANOR
ERNA
EUSEBIUS
EVORA
F
FARPY
FELICIDAD
FELPS
FESA
FINESTRA
FLOPY
FLORENT
FLOXO
FRANCESKA
FRIDA
FUNGUS
G
GABIN
GABRIEL
GAMA
GANDA
GAUGAIN

60
47
199
18
86
132
279
165
25
39
9
285
77
155
217
147
190
198
20
217
217
193
285
65
38
243
190
149
214
194
214
228
61
147
154
140
148
214
279
131
137
215
216
222
256
109
136
73
63
111
232
292
59
26
61
292
18
131
310
302
75
159
266
155
90
16
282
123
146
9
255
73
115
90
153
159
150
195
46
261
281

GERTY
GILES
GOLDAPA
GRUMAN
H
HADAS
HALDIR
HALKA
HASKE
HAUSER
- AXIS
- CRYSTAL
- EZEE QUICK
- QUICK
- TALISI
- WRITE -O- METER
HONZIK
HORBAL
HORST
HUBERT
HYPOLIT
CH
CHAMELEON
CHLOE
CHORATO
CHRIS
CHRISTEL
CHUPITO
I
IKAMU
ILONA
IMBRE
ISMAEL
IZINONGO
J
JANAH
JARING
JASMINA
JENAGO
JERRY
JOINER
JOKER
JORGE
JOX
JULA
K
KACHNIČKA
KAKADU
KALAM
KALEBA
KALMAN
KALON
KANTON
KAPSÍK
KARBARA
KARDA
KARIOL
KARIOLO
KARKULA
KASIAN
KAWANA
KENDIR
KENSAR
KENVARA
KIMI
KINTON
KLEROS
KOFIRA
KOHI
KOKEBI
KOLMAN
KOLOMAN
KORA
KOUZELNÍK
KRALO
KRATO
KREDITKA
KRESLÍK
KUBKA
KUMAN
KUSADA
KUTIL
KYLBAHA
L
LACEK
LACUS
LAGAN

257
289
265
152
154
88
284
232
167
167
166
166
198
167
134
149
213
210
213
42
85
216
289
160
35
15
84
146
55
13
258
53
260
150
291
108
139
152
257
225
132
47
282
81
195
193
48
130
124
122
196
163
223
220
262
286
65
87
220
148
25
270
48
251
221
221
199
127
66
75
130
141
137
107
124
106
59
121
55
249

LANDRY
LANELI
LANTAS
LASSO
LÉDA
LEGERO
LEISURE
LENTISA
LENVARA
LEONIE
LERIK
LEWIT
LEXY
LIAM
LIBERICA
LIBERO
LIMOGRES
LIMPIO
LISATA
LOGAN
LOGER
LOCHTE
LOKAR
LUGO
LUNCHY
LUSAMBO
M
MADLA
MAIK
MAKAR
MANA
MANDELINA
MANERBION
MANOPOLA
MARILYN
MARISA
MARITA
MARKYTKA
MARTY
MARVEL
MAWYEN
MAYATA
MENTAN
MENTIRA
MERENDA
MÍČEK
MIJAS
MIKRON
MINITRIKO
MINTVAN
MISURATA
MIZU
MONILEA
MONKA
MORELLO
MOTUS
MRÁČEK
MRÁČEK
MULAZZO
MUNCH
MURAJ
MYRNA malá
N
NANETA
NEGRONI
NETYNKA
NIELS
NILES
NIMBO
NORDKAP
NUNAWA
O
OLIVIA
OLYMPIC
ONE CLASIC
ONE DELUX
ORURO
OXFORD BASKET
OXFORD COOLER
P
PADUNA
PALADAR
PALAK
PALIVER
PALMIRO
PALOK
PALOMA

157
165
87
111
198
126
38
123
265
211
57
224
233
247
39
191
110
88
221
247
127
123
158
272
6
72
254
198
197
6
236
227
113
226
226
264
199
63
255
106
8
161
76
7
132
276
127
134
130
58
34
55
266
72
63
136
136
47
280
224
267
264
35
18
124
162
248
99
232
85
237
82
82
50
259
258
238
6
229
248
219
287
225

PAPUL
PARKING TIMER
PÁRTY
PAYPER
- CAMBRIDGE
- CANYON
- LEEDS
- LIGHT
- MEMORY
- ORLANDO
- PANAMA
- PRINT
- SAFE
- SAFE HI-VI
- SKIPPER
- SUNRISE
- SUNSET
- THERMO PRO 160 SS
- VENICE
- WORK
- WORKER
PENTOOL
PERIKLES
PETULA
PIERRE CARDIN
- ADELINE
- AMOUR
- ARLAS
- AURELIE
- BENARA
- CELEBRATION
- CLAUDIE
- CONCORDE
- DIDIER
- DIMITRI
- ELECTRIC
- ELECTRIC SET
- ELODIE
- ESPACE
- EVOLUTION
- FESTIVAL
CHARENTE
- CHRISTOPHE
- JACQUES
- LAURENCE
- LUBERON
- MANCHE
- MARIGNY
- MATIGNON
- MILLENIUM
- MONTMARTRE
- OLIVIER
- OPERA
- RENEE
- REPORTER
- RIVOLI
- ROI
- SORBONE
- TRIANON
- TRIOMPHE
- VENDOME
PINAR
PIRANO
PLAIN
PLAKULO
PLAMÍNEK
PLANT
PLASTER
PLATINO
POLLY
PORCIO
PRETORIUS
PRIMATA
PROSPER
PUDL
PULLER
PUTNIK
R
RACLE
RAFIK
RAGLIANO
RAKOTIN
RAMI
RAMON
RANDUR
REDMAN
REMMY

136
113
36
303
316
303
317
313
309
308
296
317
317
302
299
298
304
301
316
316
106
219
238
178
178
188
173
188
181
180
186
170
187
19
185
175
173
172
175
187
170
171
174
179
176
169
172
185
171
176
182
177
189
184
168
186
184
179
179
260
164
287
219
135
142
90
219
50
11
278
270
190
133
104
52
113
56
223
254
249
121
52
105
137

REPOST
RESTINA
REUS
RIBERA
RIKOTA
ROBAL
ROGLO
ROCHUS
RONALDINA
RUBBY
RUWA
RYS
S
SAFETKA
SAFTA
SAGVAN
SALISA
SALVA
SAMANO
SANCTUS
SANDY
SANG
SANTANDER
SANTISO
SÁRA
SARDINO
SARGA
SASUOL
SAWIRA
SELMAK
SENORA
SENOVIL
SEPARE
SERAK
SCHWARZWOLF
- 4 ALL
- ALVERNIA
- ANTELAO
- ANTISANA
- ARMADOR BLACK NEW
- ARMADOR NEW
- ATACAMA
- BANDANA
- BENGO
- BIWA
- BRENTA
- BRISA
- BURUNDI
- CIBUS
- CITAS
- COIN
- CROSSET
- CRUX
- DELGADA
- DENALI
- DENISON
- DOMINIKA
- ELBRUS
- GARMISCH
- HUNTER
- IKIMBA
- JAGUAR
- JUNGLE
- KANDER
- KASAI
- KIBO
- KINABALU
- LANAO
- LATEMAR
- LIARD
- LIPNO
- LOBOS
- LUCA
- MADONIE
- MALAREN
- MAREB
- MATRIX
- MATTERHORN
- MINO
- MISMI
- MOBILA
- MOGOTON
- NOBLE
- NUNAVUT
- OLYMPOS
- ORIZABA
- PASSAT

283
24
278
115
10
41
162
230
225
161
34
107
212
147
48
58
110
157
156
218
229
276
42
163
256
114
228
286
86
50
67
18
164
65
76
102
92
94
95
92
291
101
101
234
76
92
49
70
253
62
277
102
62
250
56
313
98
93
220
97
98
244
69
59
68
71
74
49
74
70
103
60
71
241
97
243
100
293
252
293
94
250
60
245
306

- PELAT
- PILZ
- PIRIN
- PONY NEW
- POSO
- RANGES
- RAVIK
- RAY
- REST
- RILA
- ROVER
- SABANA
- SAJAMA
- SANFORD
- SILVANUS
- STYX
- TIBESTI
- TRIVOR
- TRONADOR
- VULKAN
- YERGER
- YUKON
- ZAMBEZI
SERENITY
SIDON
SIHELA
SIMEON
SKARO
SKARP
SKIROS
SKIVE
SLAZENGER
- FOREHAND
- MATCH
SLING
SMARTER
SOJI
SOL´S
- GALE
- IMPERIAL
- NORMAN
- NOVA
- PASSION
- PRINCE
- REGENT
- SEATTLE
- SNAKE
- SPIDER
- SPIKE
- SPRINT
- STONE
- SUMMER II
- SURF
SOMELIER
SORIALO
SOTER
SOYA
SPARKY
SPRING
STAN
STEDMAN
- CLASSIC JUNIOR
- SEAMLES JACKET
- SEAMLESS RAGLAN FLOW
STOLAŘ
STOPER
SULIBANI
ŠÉRINK
ŠKRABKA
ŠPAGETKA
T
TADOUL
TALKON
TAND
TANORA
TARAS
TECHNIK
TELAMON
TERUEL
TEZIMIN
TIBER
TIMON
TINKA
TIRA
TIRENIO
TISSOT
TIZIAN

93
98
241
95
116
54
252
97
68
306
244
64
69
74
54
96
64
62
100
54
96
245
235
131
218
235
218
107
13
242
73
300
315
37
191
146
314
297
311
312
300
302
296
307
308
309
307
304
308
300
314
25
215
230
108
15
81
288
298
305
304
108
23
133
212
112
14
66
136
137
212
226
109
275
272
160
227
197
86
140
230
274
283

TOBÍK
TOGI
TOMAN
TORAN
TRAVELER
T-REX
TRIBUN
TROPEJ
TULUM
TULURO
TURBO
TURKU
TUSTO
TUVALU
U
UMBERTO
UNISEX FLEECE VEST
UPTON
URAL
V
VALTR
VANDA
VANILLA SEASON
- ABADAN
- AKAROA
- BEERBARA
- DABAHAN
- DILAM
- FIJI
- FUKUI
- HAMEDAM
- HATTA
- IBARAKI
- INDAUR
- IWAKI
- KAMAKURA
- KIRIBATI
- KITAKAMI
- KOBE
- LIWA
- MAGO
- MAIZURU
- MANGAIA
- MARIOKA
- MORETON
- MUMBAI
- NUKUALOFA
- PAPAROA
- PAPUA bílé víno
- PAPUA červené víno
- PAPUA na šampaňské
- PILBARA
- PILBARA SET
- RAMPUR
- TAKAOKA
- TANGANIKA
- TUMAI
- WANAKA
- WANGI
- YANARIA
VARIETA
VASCO
VERNICE
VESI
VESTA
VIDAS
VIGO
VILMA
VINIE
VLADO
VÝKRES
W
WILT
Z
ZADAR
ZAKI
ZIKO
ZINABI
ZIP
ZOE

88
114
263
87
52
135
254
228
285
104
19
43
8
237
281
312
229
53
153
56
13
29
21
42
31
33
12
31
32
7
57
9
15
33
11
11
32
80
19
80
35
27
40
29
33
27
28
30
21
22
40
10
10
30
28
30
22
38
46
142
34
115
110
273
112
26
20
141
291
75
224
99
251
20
84

iMi Partner, a.s.

Dusíkova 3, 638 00 Brno
tel.: 545 425 411, fax: 545 425 410
e-mail: imi@imi.cz

Pobočka Praha

Litevská 8, 100 00 Praha 10
tel.: 271 071 911
e-mail: praha@imi.cz

Pobočka Ostrava

Pod Výtahem 32, 710 00 Ostrava
tel.: 596 247 577, fax: 596 247 584
e-mail: ostrava@imi.cz

Pobočka Plzeň

Domažlická 138a, 318 00 Plzeň
tel.: 377 478 545, fax: 377 478 547
e-mail: imiplzen@imi.cz

Pobočka Liberec

Sovova 584/2, 460 14 Liberec 15
tel.: 485 104 688, fax.: 485 103 551
e-mail: liberec@imi.cz

Pobočka Teplice

Pražská 3259, 415 01 Teplice
tel.: 602 175 170
e-mail: teplice@imi.cz
www.imi.cz

Ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH.
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