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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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VANILLA SEASON
DOMÁCNOST

KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY
DOMÁCNOST

 GARDENY
Kapesní bylinkový záhon. Obsahuje sáček 
se semínky máty, bazalky nebo petrželky 
a sáček se substrátem. Po přidání 300 ml 
vody získáte 1 litr zahradního kompostu 
pro vypěstování vlastní bylinky.
H4300200PD2 – máta
H4300100PD2 – bazalka
H4300300PD2 – petržel 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 10 × 10,5 × 2 cm 
Kartonové množství v ks: 80

 NUTY
H2402500RB2
Sada louskáčku na ořechy a bambusové 
misky, která zároveň slouží jako stojánek 
na louskáček. 
Doporučená technologie tisku: laser L2, 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 40 mm 
Rozměry: 15,5 × 15,5 × 8,4 cm 
Kartonové množství v ks: 24

 SAIKI
H2002000MA2
Sada 3 plastových misek na bambusovém 
tácku. Ideální na podávání omáček. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 24,9 × 9,8 × 6 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

 ABELA
H2000100SA3
Lenošení v posteli je oblíbenou zábavou 
mnoha lidí. Tyto příjemné chvíle a skvělou 
snídani Vám pomůže vychutnat značkový 
bambusový stolek do postele, který lze 
využít také jako podnos. Baleno v dárkové 
krabici Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L2, 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 60 × 60 mm 
Rozměry: 53,5 × 35 × 17,5 cm, 
balení 54,5 × 5,5 × 35,5 cm 
Kartonové množství v ks: 5

    GARDENY 
59,50 Kč

   FIJI 
349 Kč

  ABELA 
399 Kč

  NUTY 
313 Kč

  SAIKI 
196 Kč



Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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VANILLA SEASON
DOMÁCNOST

KOŘENKY
DOMÁCNOST

 SADA KOŘENÍ  
VANILLA SEASON 
Sada směsi koření se třemi značkovými mlýnky 
Vanilla Season, balena v dárkové krabici. 
Možnost výběru ze čtyř druhů kořenících směsí: 
francouzské, italské, orientální nebo čerstvě 
namleté směsi pro Vaše domácí grilování. 
H2200500SA3 – PROVENCE
Pařížský pepř (pepř, paprika a cukr), Ratatouille 
(rajčata, cibule, petržel, česnek, paprika a sůl 11 %) 
a Provensálské koření (saturejka, oregano, tymián, 
rozmarýn, fenykl a levandule)
H2200400SA3 – PEPERONCINI
Česnekový pepř (pepř, česnek, sezam, cibule, 
paprika, hořčice a sůl 18 %), Aglio peperoncini 
(česnek, paprika pálivá a sladká, bílý pepř, petržel, 
sůl 16 %) a Formaggio (bazalka, rajčata, cibule, 
česnek, paprika, tymián, oregano, pepř, petržel 
a sůl 
H2200600SA3 – MAKALU
Zázvor drcený, Desperádo (pepř zelený a černý, 
sůl 18 %, chilli, papričky, habaňero, cibule, 
koriandr) a hrubozrnná Himalájská sůl 
H2200700SA3 – GRAVY
Citrónový pepř (pepř, citrónová kůra, cukr a sůl 
30 %), Česnekové kotlety (česnek, pepř, cibule, 
hořčice, paprika, kmín, tymián, sůl 16 %)  
a Bylinkový steak (pepř, paprika, petržel,  
oregano, rozmarýn, sůl 5 %, cibule, česnek) 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3, 
laser L3 
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm 
Rozměry: mlýnek 4 × 4 × 12 cm, 
balení 32,5 × 17 × 5 cm 
Kartonové množství v ks: 18

  SADA KOŘENÍ 
399 Kč

 WRAI
H2200100SA3
Čerstvě namletý pepř je tou nejlepší 
ingrediencí. Každý gurmán jistě ocení značkový 
bambusový mlýnek, který pomůže dochutit 
jídlo a ozdobí kuchyni. Baleno v dárkové 
krabičce Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L2, 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm 
Rozměry: ø 4,1 × 30,5 cm, 
balení 32,5 × 5,5 × 5,5 cm 
Kartonové množství v ks: 10

 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

 BINTANA
H2201400PB2 
Průhledný mlýnek na pepř a sůl, který  
se stane praktickým pomocníkem Vaší kuchyně. 
Materiál plast ABS a AS. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm 
Rozměry: 20,5 × ø 4,6 cm 
Kartonové množství v ks: 36 

  WRAI 
299 Kč

  TANGANIKA 
329 Kč

  BINTANA 
143 Kč



Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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VANILLA SEASON
DOMÁCNOST

VANILLA SEASON
DOMÁCNOST

 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 × 3 × 13 cm 
Kartonové množství v ks: 20

 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 14,3 × 14,1 × 8,5 cm 
Kartonové množství v ks: 24

 KOBE
H3200100SA3 
Exklusivní kuchyňský nůž z japonské 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

  KITAKAMI 
699 Kč

  KAMAKURA 
229 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 × 2,5 × 8 cm 
Kartonové množství v ks: 50

 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 × 2,8 × 13 cm 
Kartonové množství v ks: 20

 KISO
Keramický skládací nůž využijete při každodenním 
vaření a přípravě potravin. Je ideálním pomocníkem 
při krájení zeleniny a ovoce. V uzavřeném stavu 
je keramická čepel chráněna před mechanickým 
poškozením a zachovává si tak dlouhodobě své 
výjimečné vlastnosti, kterými je například schopnost 
zachovat ve zpracovávaných potravinách tělu 
prospěšné vitaminy a enzymy. Baleno v dárkové 
krabičce Vanilla Season. 
H3200201AJ3 – červená
H3200202AJ3 – černá
H3200203AJ3 – oranžová
H3200204AJ3 – šedá 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3, laser L2
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm 
Rozměry: rukojeť 11 cm, čepel 8 × 2 × 0,1 cm,  
balení 12,5 × 1,5 × 4 cm 
Kartonové množství v ks: 200

  FUKUI 
199 Kč

  ABADAN 
425 Kč

  KISO 
99 Kč

  KOBE 
395 Kč



Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY
DOMÁCNOST

NOŽE
DOMÁCNOST

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

 ANNAKA
H3200500AJ3 
Kvalitní sada 3 nožů, která patří k základní 
výbavě Vaší kuchyně. Sada obsahuje 
vroubkovaný nůž na pečivo, Santoku nůž  
a nůž na zeleninu. Jejich rukojeť je vyrobena 
z kvalitního dřeva Pakka a čepel z německé 
oceli. Baleno v černé krabičce s rukávem 
Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku:  
nože – laser L1, krabička – UV tisk 
Maximální velikost tisku:  
nože 60 × 15 mm, krabička 200 × 100 mm 
Rozměry:  
nůž na zeleninu – čepel 10,7 × 2,1 cm, 
rukojeť 10,2 × 1,8 × 2,2 cm, 
nůž na pečivo – čepel 21,6 × 3 cm, 
rukojeť 11 × 2 × 2,5 cm, 
Santoku nůž – čepel 20,7 × 4,5 cm, 
rukojeť 11 × 2 × 2,5 cm, 
balení 38,4 × 3,2 × 16 cm 
Kartonové množství v ks: 10

  BOSUM 
578 Kč

  ANNAKA 
799 Kč

  TAMESO 
99 Kč

  MAZERA 
67,50 Kč

   MUGULO 
230 Kč

 TAMESO
H2500800PK2 
Kuchyňské krájecí prkénko z bambusu.  
V otvoru pro palec je silikonový kroužek.
Doporučená technologie tisku: laser L2 
Maximální velikost tisku: 100 × 50 cm 
Rozměry: 24,5 × 17,5 × 1 cm
Kartonové množství v ks: 30

  MAZERA
Kuchyňská sada plastového nože s kovovou 
čepelí a plastového krájecího prkénka. Čepel 
nože je z jedné strany vroubkovaná a z jedné 
strany hladká s otvírákem. 
H2500700PK2 – bílá
H2500701PK2 – modrá
H2500702PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm 
Rozměry: 28 × 18,5 × 0,3 cm 
Kartonové množství v ks: 50

  MUGULO
H2401500PK2 
Kuchyňský teploměr s funkcí časovače, 
s magnetem, stojánkem a očkem na zavěšení. 
Materiál ABS, hliník. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: 6,4 × 7,1 × 2 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 100



Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY
DOMÁCNOST

 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

 ROLDY  
Sada kuchařské rukavice a čtvercové chňapky, 
s praktickým poutkem na pověšení. 
T4300100RB2 – červená
T4300101RB2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 40 × 40 mm 
Rozměry: 27 × 16 × 1,5 / 18 × 18 × 0,5 cm 
Kartonové množství v ks: 100

 ZUWA
Kuchyňská chňapka, která se stane skvělým 
pomocníkem ve Vaší kuchyni. Je vyrobena  
ze 100% bavlny 180 g/m2. Materiál je odolný 
proti vysokým teplotám a mechanickému 
poškození. Obsahuje ouško na pověšení. 
T4300100NE2 – černá
T4300101NE2 – hnědá
T4300102NE2 – námořní modrá
T4300103NE2 – bílá
T4300104NE2 – šedá
T4300105NE2 – královská modrá
T4300106NE2 – červená
T4300107NE2 – zelená
Doporučená technologie tisku: výšivka 
Maximální velikost tisku: 60 × 60 mm
Rozměry: 21 × 30 cm 
Kartonové množství v ks: 200

 APRIONA
Kvalitní krátká zástěra s kapsou po celé 
délce, která má 3 oddíly. Je vyrobena z 65% 
polyesteru a 35% bavlny, 200 g/m2.
T4200400NE2 – bílá
T4200401NE2 – černá
T4200402NE2 – tmavě šedá
T4200403NE2 – béžová
T4200404NE2 – námořní modrá
T4200405NE2 – královská modrá
T4200406NE2 – červená
T4200407NE2 – zelená
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S3, výšivka 
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm 
Rozměry: 60 × 35 cm 
Kartonové množství v ks: 25

 FARPY  
Bavlněná zástěra (180 g/m2). 
T4200400PK2 – černá
T4200401PK2 – šedá
T4200402PK2 – zelená
T4200403PK2 – modrá
T4200404PK2 – oranžová
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

  SEPARE 
119 Kč

   APRIONA 
110 Kč

  FARPY 
91,50 Kč

  ROLDY 
54 Kč

  ZUWA 
87 Kč

KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY
DOMÁCNOST



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

 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

 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

 EVANDAR
Plastový zapalovač s turbo plamenem, 
plnitelný. 
H6801000WH2 – antracitová 
H6801001WH2 – perleťově bílá 
Doporučená technologie tisku: tampontisk 
T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 55 × 25 mm 
Rozměry: 4 × 8,3 × 1,8 cm 
Kartonové množství v ks: 144 

 ESPINAR  
H6800900RB2 
Krbový zapalovač z nerezové oceli  
s gumovou povrchovou úpravou. Celková 
délka po prodloužení cca 21 cm, naplněn 
plynem a znovu plnitelný. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 8 mm 
Rozměry: 1,8 × 1,4 × 18-21 cm 
Kartonové množství v ks: 100

 LUZON
H6801300RB2 
Elektrický zapalovač s integrovanou  
dobíjecí baterií 18 mAh, doba nabíjení  
cca 1,5 – 2 hodiny. Jedno nabití vydrží 
přibližně 50 použití. Obsahuje LED kontrolku 
nabíjení. Materiál hliník a plast. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L1 
Maximální velikost tisku: 50 × 10 mm 
Rozměry: 11 × 2,2 × 1,3 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 100

   ZIP 
4,60 Kč

  EVANDAR 
43,50 Kč

  ESPINAR 
119 Kč

  LUZON 
197 Kč  VLADO 

9,20 Kč 
stříbrný 9,90 Kč

DOMÁCNOST

  DALE 
8,60 Kč



Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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 LUZAGA
H3801600RB2 
Dekorační LED svícen ve tvaru válce, 
s vyjímatelnou LED svíčkou s ON/OFF 
tlačítkem. Materiál plast. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 15 × 30 mm 
Rozměry: ø 4,5 × 9,7 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně 1 knoflíkové 
baterie. 
Kartonové množství v ks: 200

 SEWALA  
H3801700RB2 
Dekorační LED svícen v konickém tvaru, 
s vyjímatelnou LED svíčkou s ON/OFF 
tlačítkem. Materiál plast. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 15 × 30 mm 
Rozměry: ø 4,5 × 5,8 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně 1 knoflíkové 
baterie. 
Kartonové množství v ks: 200

 BAVOS
Vanilková voňavá svíčka v plechovce  
s víčkem. 
H3801700PB2 – bílá
H3801701PB2 – stříbrná
H3801702PB2 – modrá
H3801703PB2 – červená
H3801704PB2 – oranžová
H3801705PB2 – zelená
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, UV tisk UV3 
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm 
Rozměry: ø 4,5 × 1,5 cm 
Kartonové množství v ks: 400 

   LUZAGA 
37,50 Kč

  SEWALA 
29,50 Kč

  BAVOS 
27 Kč

 ENAMORADA
H3801700PD2 
Dřevěný svícen na čajovou svíčku ve tvaru 
srdce. Čajová svíčka je součástí. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, laser L2 
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm 
Rozměry: 9,5 × 10 × 2 cm 
Kartonové množství v ks: 120

 LIMPIO  
F8009700PD2 
Dekorativní zátka na láhev s LED světelným
řetězem, kterou vložíte do prázdné lahve  
a vyrobíte tím krásnou světelnou dekoraci  
ve vánočním duchu. Díky postupnému zúžení 
je možné použít na různé průměry lahví. 
Délka řetězu je 98 cm.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 8 × 8 mm
Rozměry: ø 2 × 98 cm
Poznámka: Láhev a baterie nejsou
součástí balení.
Kartonové množství v ks: 500 

 DESIRE
Dárkový proutěný koš, velký. 
H5300500SA3 – velký
H5300501SA3 – střední
H5300502SA3 – malý
Doporučená technologie tisku: kartička 
Rozměry: 43 × 30,5 × 14 cm 
Poznámka: Dodáváno bez dekorace. 

   ENAMORADA 
71,50 Kč

  LIMPIO 
89,50 Kč

  DESIRE 
 velký - 299 Kč 
 střední - 279 Kč   
malý - 245 Kč



Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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 IWAKI
H3200600AJ3 
Praktická servírovací sada na sýr Vanilla
Season se bude jistě hodit do každé
kuchyně. Sada obsahuje dřevěné
prkénko z 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
Kartonové množství v ks: 10

 GARNOT  
H2402800MA2 
Sada na sýr v kartonové krabici  
obsahuje břidlicovou desku na krájení 
či prezentaci sýrů, jeden malý a jeden 
plochý nožík a jednu vidličku na sýr  
z nerezové oceli. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 32 × 27,1 × 3 cm 
Kartonové množství v ks: 10

  IWAKI 
499 Kč    FINESTRA 

250 Kč

  CLODER 
330 Kč

  GARNOT 
425 Kč

 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: 22,2 × 19,7 × 3,2 cm 
Kartonové množství v ks: 24

 CLODER  
H2500300PK2 
Sada pro milovníky sýrů, kov/dřevo. 
Sada obsahuje prkénko, nůž, vidličku 
a vývrtku. 
Doporučená technologie tisku:  
laser L1, L2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 18,7 × 3,6 cm 
Kartonové množství v ks: 10

 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 

     MAYATA 
150 Kč



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

 KLEROS  
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)

 CADDY  
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)

 HIREM
Praktická plsťová taška na víno se dvěma 
uchy, vhodná pro 1 láhev. Poslouží jako 
dárková taška i jako ochranný obal. 
Materiál polyester. 
H7201500RB2 – červená 
H7201501RB2 – šedá 
Doporučená technologie tisku: 
sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 60 × 60 mm 
Rozměry: cca 29,5 × 10,5 × 10,5 cm 
Kartonové množství v ks: 100 

 AMBRONIA  
Luxusní papírová taška na víno ve zlaté 
nebo stříbrné barvě s kroucenými 
papírovými držadly ve stejné barvě. 
Gramáž 160 g/m2. 
H5006500GD1 – zlatá
H5006501GD1 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1, sítotisk S1  
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Rozměry: 12 × 9 × 40 cm 
Kartonové množství v ks: 300

 MIRABU  
F4301200PK2 
Transparentní chladící taška na víno, 
která je vyplněna silikonovým gelem.
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku:  
40 × 20 mm do horní části 
Rozměry: 9,6 × 26 × 8,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

  VINIE 
 bílá, modrá 21 Kč 
hnědá, zelená, vínová 25 Kč

   HIREM 
54 Kč

  AMBRONIA 
29 Kč

  MIRABU 
56 Kč

  KLEROS 
bílá, hnědá 15,50 Kč 
modrá 21 Kč

  CADDY 
 bílá, hnědá 14,50 Kč 
modrá 18 Kč



Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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 TAGARO
H2404700RB2 
Nerezové brčko do pití. Balení zahrnuje kartáček 
pro snadné čištění a bavlněný sáček, který šetří 
životní prostředí. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2, laser L1 
Maximální velikost tisku: 70 × 30 mm 
Rozměry: brčko ø 0,6 × 21, 5 cm 
Kartonové množství v ks: 200

 MADRENATA
H2403400PD2
Sada 2 opětovně použitelných bambusových brček 
a čistícího štětečku v bavlněném sáčku. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 80 × 40 mm 
Rozměry: ø 0,8 × 19 cm 
Kartonové množství v ks: 200

 ORDIAL
H2405200RB2 
Sada 4 zahnutých nerezových brček a čistícího 
štětečku v balvněném sáčku.
Doporučená technologie tisku: laser L1, sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 80 × 40 mm 
Rozměry: ø 0,6 × 21,5 cm 
Kartonové množství v ks: 200

 GIDEON
H3101300PD2 
Stylový otvírák lahví vyrobený ze dřeva  
a nerezové oceli. 
Doporučená technologie tisku: laser L2, 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm 
Rozměry: 17,5 × 3,5 × 0,8 cm 
Kartonové množství v ks: 120

 PEKINÉZ
Otvírák-zátka ve tvaru pěsti, plast/kov. 
H3100100PK2 – černá
H3100101PK2 – bílá
H3100102PK2 – modrá
H3100103PK2 – žlutá
H3100104PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 28 × 33 mm 
Rozměry: 9,5 × 4,2 × 1,1 cm 
Kartonové množství v ks: 600

 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

 DURUELO
Číšnický otvírák, jehož součástí je otvírák 
na víno, otvírák na lahve a číšnický nůž. 
H3101000PK2 – černá
H3101001PK2 – bílá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm
Rozměry: 13,5 × 4 × 1,3 cm 
Kartonové množství v ks: 240

  TAGARO 
49,50 Kč    PEKINÉZ 

5,90 Kč

  ALGORADA 
227 Kč

  DURUELO 
35,50 Kč

  MADRENATA 
107 Kč

  ORDIAL 
84 Kč

  GIDEON 
109 Kč



Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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 CELESTE 
H7202000RX2 
Elektrická vývrtka s bateriovým 
dobíjením. Vývrtka jednoduše 
odzátkuje láhev vína stiskem jednoho 
tlačítka, dodáváno včetně 4 AA baterií. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 25 × 50 mm 
Rozměry: 26,2 × 5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 10 

 BOSNA  
H7200200PK2 
Souprava na víno se hrou šachy  
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: 17,2 × 14,2 × 5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

 CASLA  
F5000900MA2 
Sada likérky o objemu 237 ml,  
2 panáků a trychtýřku. Sada je balena 
v dřevěné dárkové krabičce, jejíž 
součástí je také balíček karet,  
sada 5 hracích kostek a hra šachy.  
Doporučená technologie tisku:  
laser L2, tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 40 × 8 mm 
Rozměry: 24 × 18 × 6 cm 
Kartonové množství v ks: 20

   CELESTE 
597 Kč

  SAMBOAL 
549 Kč

  PINILLA 
193 Kč

  KOSAFA 
350 Kč

  BOSNA 
275 Kč

  CASLA 
620 Kč

 SAMBOAL
H7202200PD2 
Dřevěný stojánek ve tvaru soudku, který 
obsahuje číšnický nůž, zátku na víno, 
nálevku na víno se zátkou a nástroj  
k odříznutí fólie. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L1, L2 
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm 
Rozměry: 13 × 8 × 14 cm 
Kartonové množství v ks: 24

 PINILLA
H7202200PK2 
Čtyřdílná sada na víno z nerezové oceli. 
Součástí sady je zátka na láhev, vývrtka, 
kroužek a nálevka se zátkou. Sada je balena  
v dárkové krabičce. 
Doporučená technologie tisku:  
laser L1, uv tisk UV3 
Maximální velikost tisku: 70 × 50 mm 
Rozměry: 15 × 5 cm  
Kartonové množství v ks: 30

 KOSAFA
H7200400PD2 
Sada na víno v dřevěné krabici. Obsahuje 
nůž pro číšníka, kroužek na hrdlo láhve, 
zátku a nálevku. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, laser L2 
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm 
Rozměry: ø 15,5 × 4,4 cm 
Kartonové množství v ks: 20



Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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 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: 36,4 × 11,3 × 11, 3 cm 
Poznámka: dodáváme bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 10

 BEZUELA  
H7202500PK2 
Sada na víno v bambusové krabici  
s místem pro láhev vína. Obsahuje 
kroužek na láhev vína, nálevku, zátku  
a vývrtku. Všechny položky jsou vyrobeny 
z nerezové oceli s bambusovými doplňky. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, laser L1, L2 
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm 
Rozměry: 36,2 × 11,5 × 11 cm 
Kartonové množství v ks: 10 

 RIAZA  
H7202400PK2 
Dárková sada na víno, která obsahuje 
vývrtku, kroužek na láhev vína a zátku. 
Všechny položky jsou vyrobeny  
z nerezové oceli s bambusovými doplňky. 
Dodáváno v dárkové krabičce z bambusu. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, laser L1, L2 
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm 
Rozměry: 10,7 × 16,2 × 4,9 cm 
Kartonové množství v ks: 24

 PILBARA 
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 × 3,9 × 9 cm 
Kartonové množství v ks: 24

 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 × 3,9 × 9 cm 
Kartonové množství v ks: 24

  RESTINA 
399 Kč

   PILBARA 
159 Kč

  PILBARA SET 
225 Kč

  BEZUELA 
584 Kč

  RIAZA 
320 Kč



350 ml

570 ml

570 ml

250 ml

250 ml

200 ml

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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 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 ø 8,8 × 22,3 cm, 
balení 26 × 17,5 × 23,5 cm 
Kartonové množství v ks: 8

 WANAKA 2  
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: 10

 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

 MORETON 2 
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: 8

 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: 10

 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 × 7 × 18,5 cm 
Kartonové množství v ks: 10

  NUKUALOFA 
599 Kč    MORETON 2 

199 Kč

  MORETON 6 
455 Kč

  WANGI 
220 Kč

  WANAKA 2 
235 Kč

  WANAKA 6 
599 Kč



570 ml

200 ml

250 ml

280 ml

440 ml

60 ml

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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 PAPUA 
Vyberte si sami, jakým vínem uděláte 
svým obdarovaným radost. Snadno Vám 
to umožní značková dárková krabice 
Vanilla Season na víno nebo sekt se 
dvěma skleničkami a volným prostorem 
na Vámi vybranou láhev.  
H5400100IP1 – na bílé víno 
H5400101IP1 – na červené víno 
H5400102IP1 – na sekt  
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, laser L3 
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm 
Rozměry: balení 37,5 × 11 × 34 cm, 
prostor pro láhev 8 × 4,5 × 33 cm  
Kartonové množství v ks: 5 

   PAPUA 
na bílé víno 265 Kč 
na červené víno 299 Kč  
na sekt 299 Kč

   TULUFAN ICE SET 
265 Kč

  LIWA 
325 Kč

  DILAM 
385 Kč

 TULUFAN ICE 
SET 
Unikátní sada formiček a dvou skleniček  
na whisky značky Bohemia Crystal, díky 
které si můžete sami doma vyrobit 
originálně tvarované kostky ledu. Forma 
odolá rychlému zchlazení v mrazničce. Sada 
obsahuje silikonové formičky ve tvaru listů 
a 2 ozdobné skleničky. Je balena v dárkové 
krabičce Vanilla Season. 
H6000200SA3 – zelená
H6000201SA3 – hnědá 
Doporučená technologie tisku: laser L3 
Maximální velikost tisku: 40 × 15 mm 
Rozměry: formička 21,5 × 11 cm, 
objem skleničky 280 ml,  
balení 23 × 11,5 × 10 cm 
Kartonové množství v ks: 8

 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  
o objemu 440 ml,  
balení 22 × 10,8 × 22,5 cm 
Kartonové množství v ks: 10

 DILAM  
H1301500ZH1 
Díky sadě 6 panákových skleniček Bohemia 
Crystal s barevným tónováním 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, o 
objemu 60 ml, baleni 20,5 × 7 × 13,5 cm 
Kartonové množství v ks: 8



85 ml

85 ml

820 ml

300 ml

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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 HAMEDAM 2 
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 CO2 
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 CO2 
Maximální velikost tisku: 12 × 12 mm 
Rozměry: ø 5 × 18,5 cm, 
balení 17,5 × 19,5 × 12 cm 
Kartonové množství v ks: 4

 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 CO2 
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

 HATTA 
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 různou 
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 
349 Kč

  HAMEDAM 6 
379 Kč

  HAMEDAM 2 
149 Kč

  TUMAI 
299 Kč



1200 ml

1500 ml

2000 ml

1400 ml

350 ml

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

 PAPAROA 
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 14,5 × 37 × 15 cm 
Kartonové množství v ks: 6

 AKAROA
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 25 × 22,5 × 25 cm 
Kartonové množství v ks: 4

 FRUITER  
H1201000RX2 
Vychutnejte si doma vyrobené nápoje  
s ovocnou chutí. Tritanová karafa se 
sítkem o objemu 2 l. 100% bez BPA. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm 
Rozměry: 15,5 × 15,5 × 29,6 cm 
Kartonové množství v ks: 12

 ASAMAKA 
H1200600MA2 
Skleněná karafa na vodu s nerezovým 
víčkem o objemu 1,4 litrů. Lze z ní nalévat 
dvěma způsoby: sítkem nebo vyřízlým 
otvorem. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, laser L3 
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm 
Rozměry: ø 11 × 24,7 cm 
Kartonové množství v ks: 6

 KIRIBATI
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 15,5 × 16,5 × 16 cm 
Kartonové množství v ks: 12

 BEERBARA  
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 3,8 × 3,8 × 21,8 cm,  
long 3,8 × 3,8 × 26,4 cm 
Kartonové množství v ks: 100

  PAPAROA 
235 Kč    ASAMAKA 

488 Kč

  KIRIBATI 
265 Kč

  BEERBARA 
short 199 Kč 
  long 229 Kč

  AKAROA 
299 Kč

  FRUITER 
499 Kč



Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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 KOLETO 
Originální balení pravého cejlonského 
sypaného čaje v plechové dóze, 30 g. 
Balení ve tvaru stylových kapesních 
hodin. 
H6112300MT1 – zlatá dóza, černý čaj, 
meruňka, pomerančová kůra, měsíček, 
aroma (pomeranč, mandarinka)  
H6112301MT1 – stříbrná dóza, zelený 
čaj, brusinka, ananas, jablko, chrpa, 
aroma (třešeň, vanilka) 
H6112302MT1 – měděná dóza, ovocný 
čaj s kousky papáje, jablka, třešní, 
jahod, kustovnice, ibišku, aroma 
(jahoda ,malina) 
Doporučená technologie tisku: 
tampontsik T3, samolepka, komplimentka 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 8,8 × 8,8 × 4,2 cm 
Kartonové množství v ks: 24 

 ORIENTO
H6104801MT1 
Kolekce černých, zeleného  
a polofermentovaného čaje (Golden 
Crescent, Magic Nights, Maroccan Mint, 
Masala Chai, White Moon,  
Frosty Afternoon), čaj v 60 sáčcích,  
40 × 2g a 20 × 1,5 g.
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, umístění potisku na 
spodní stranu víka 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 23,5 × 5 × 19 cm 

 SPECIALTY  
H6107501MT1  
Kolekce černých, černých 
aromatizovaných čajů a zeleného čaje 
(English Breakfast, English Afternoon, 
Ceylon Orange Pekoe, Earl Grey, 
Darjeeling, Šejcha), čaj v 60 sáčcích, 
50 × 2 g a 10 × 1,5 g. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 23,5 × 5 × 19 cm 

  KOLETO 
98 Kč

    REMONDO 
Hot Beats 115 Kč 
Stress Release 130 Kč 
Deep Breath a Spice up 109 Kč

  TUREGANO 
černý čaj 281 Kč 
ovocné čaje 298 Kč

  ORIENTO 
198 Kč

  SPECIALTY 
198 Kč

 REMONDO 
Exkluzivní bylinkové čaje značky BASILUR. Čaje jsou 
porcované do pyramidových sáčků a balené  
v papírové tubě. Každá tuba obsahuje 20 ks sáčků. 
H6112500MT1 – Hot Beats (kousky listů cistu, 
jasmín, rooibos, zázvor, chilli, přírodní aroma 
zázvoru) 
H6112501MT1 – Stress Release (heřmánek, máta, 
listy ostružiny, přírodní aroma medu) 
H6112502MT1 – Deep Breath (máta peprná)
H6112504MT1 – Spice Up (žebříček, citronová 
šťáva, skořice, černý pepř, máta peprná, jalovec, 
přírodní aroma limetky)
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 8,4 × 15,9 cm 

 TUREGANO
Dárkové balení černého nebo ovocného 
aromatizovaného čaje značky BASILUR. Čaje jsou 
porcovány do sáčků a balené v plechové dóze  
ve tvaru knihy. Každá dóza obsahuje 32 sáčků čaje. 
H6105801MT1 –  černý čaj Magic fruit (variace 

černých čajů)
H6105803MT1 –  ovocný čaj Summer Fiesta (směs 

aromatizovaných čajů) 
H6105804MT1 –  ovocný čaj Fruity Delight (směs 

aromatizovaných ovocných čajů)  
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 30 × 25 mm 
Rozměry: 16,5 × 17 × 4,5 cm



1300 ml

200 ml

320 ml

300 ml

100 ml

250 ml

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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SKLENĚNÉ HRKY
40 DOMÁCNOST

PORCELÁNOVÉ SADY
DOMÁCNOST

 VELILA 
H0200600MA2 
Sada 2 dvoustěnných skleněných šálků  
na capuccino. Výhodou šálků je, že  
v něm zůstane nápoj horký a zároveň Vás 
během pití nebudou pálit prsty. Baleno 
v krabičce. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, laser L3 
Maximální velikost tisku: 25 × 25 mm 
Rozměry: ø 8,5 × 11 cm 
Kartonové množství v ks: 12 

 BORKOS
H0200700MA2 
Skleněný hrnek s dvojitou stěnou  
o objemu 320 ml a extra robusní rukojetí. 
Perfektní pro čaj i kávu. Baleno v krabičce. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, laser L3 
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm 
Rozměry: ø 8,1 × 10,2 cm 
Kartonové množství v ks: 48  

 NAWINDI  
H0200300MA2 
Skleněný hrnek pro všechny druhy 
nápojů s obsahem – 300ml. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, rotační sítotisk 
Maximální velikost tisku: 70 × 50 mm 
Rozměry: 11 × 8 × 9,3 cm 
Kartonové množství v ks: 48

 MARGAO  
H1200101AJ3 
Luxusním doplňkem ve vaší kanceláři 
či doma v jídelně bude nerezová 
dvoustěnná termo konev na chladné  
či horké nápoje. Tato konev udrží nápoje 
dlouhodobě v požadované teplotě  
a zjednoduší Vám jejich servírování. 
Objem nádoby 1,3 l. Nerezový povrch  
na vnitřní i vnější části konvice. Baleno  
v dárkové krabici Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm / 
30 × 100 mm 
Rozměry: konev ø 12,4 × 25,4 cm, balení 
17 × 26,8 × 13 cm 
Kartonové množství v ks: 12

   VELILA 
299 Kč

   TRIPURA 
 sada 2 - 269 Kč 
sada 6 - 699 Kč

  CAFETO 
377 Kč

  BORKOS 
32,50 Kč

  NAWINDI 
29 Kč

 TRIPURA  
Sada porcelánových šálků a podšálků 
na čaj v klasickém designu anglických 
čajových souprav, objem hrníčků je 250 
ml. Sadu můžete zakoupit v balení po 
dvou či šesti kusech v dárkové krabičce 
Vanilla Season. 
H0400200AJ3 – sada 2
H0400400AJ3 – sada 6
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 20 × 20 mm 
na podšálek a 25 × 10 mm na šálek 
Rozměry: hrnek ø 9 × 6,5 cm, podšálek 
ø 14 cm,   
balení sady 33,5 × 19,8 × 16 cm 
Kartonové množství v ks: 12 sada 2,  
8 sada 6 

 CAFETO
H0600600RB2 
Šestidílná sada na espresso, obsahuje 
6 šálků s podšálky z porcelánu. Objem 
šálku 100 ml. Baleno v dárkové krabici. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm 
Rozměry: 25,3 × 24,5 × 7 cm, šálek ø 5 × 
7,1 cm, podšálek ø 11,8 cm
Kartonové množství v ks: 8

  MARGAO 
695 Kč



400 ml

400 ml

360 ml

80 ml

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

HRNKY
DOMÁCNOST

 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

 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, který 
je součástí balení. Originální čínský 
zelený čaj s jasmínovými květy je velmi 
oblíbenou kombinací. Klasický černý 
indický čaj je velmi silný a intenzivní. 
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: ø 8 × 13,3 cm 
Kartonové množství v ks: 8

 TAMARIZ  
Hrnek vyrobený z přirozeně pěstovaného 
organického bambusového vlákna. 
Opakovaně použitelný a vysoce odolný. 
Ouško je k hrnku připevňováno tlakem 
při vysoké teplotě, tento technologický 
proces může na hrknu způsobit drobné 
charakteristické nedokonalosti. Pouze  
pro ruční mytí. Objem 360 ml.  
Baleno v krabičce. 
H0300900RX2 – šedá
H0300901RX2 – bílá
H0300902RX2 – modrá
H0300903RX2 – zelená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm 
Rozměry: 10,2 × ø 8,1 cm 
Kartonové množství v ks: 48

   RAMPUR 
49,50 Kč

   LEISURE 
47,50 Kč

  PALY 
59,50 Kč

  MAYORGA 
116 Kč

  MUMBAI SADA 
185 Kč

  TAMARIZ 
96,50 Kč

 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: 25 × 20 mm 
Rozměry: ø 12 × 5,6 cm 
Kartonové množství v ks: 72

 PALY
H2100500PD2 
Dřevěný podtácek z borového dřeva ve tvaru 
mini EURO palety. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm 
Rozměry: 11,5 × 7,5 × 1,5 cm 
Kartonové množství v ks: 400

 MAYORGA
H2100300RB2 
Sada 4 bambusových podtácků uložených  
v bambusové krabičce. 
Doporučená technologie tisku: laser L2, 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 15 mm 
Rozměry: 10 × 10 × 0,6 cm 
Kartonové množství v ks: 80



350 ml

300 ml

300 ml

450 ml

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

 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 8,2 × 10,5 cm 
Kartonové množství v ks: 48

 BRUNIT
Keramický hrnek se lžičkou v oušku, 
objem 300 ml. 
H0100100PK2 – modrá 
H0100101PK2 – žlutá 
H0100102PK2 – oranžová 
H0100103PK2 – červená 
H0100104PK2 – světle modrá 
H0100105PK2 – zelená 
Doporučená technologie tisku: rotační 
sítotisk do horní části, 1 barva, 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 65 × 30 mm 
Rozměry: ø 8,5 × 10,5 cm Kartonové 
množství v ks: 36

 TEGATO 
Barevný, keramický hrnek o objemu 300 
ml. S bílým vnitřkem. Dostupný v mnoha 
krásných barvách. 
H0101700MA2 – černá
H0101701MA2 – modrá
H0101702MA2 – červená
H0101703MA2 – žlutá
H0101704MA2 – světle zelená 
Doporučená technologie tisku: rotační 
síto, tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 70 × 30 mm 
Rozměry: ø 8,7 × 9,2 cm 
Kartonové množství v ks: 48 

 ESPINO
Keramický hrnek o objemu 450 ml  
ve vintage stylu. Dodáváno v bílé  
dárkové krabičce. 
H0100800PK2 – černá
H0100801PK2 – zelená
H0100802PK2 – červená
H0100803PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, rorační sítotisk 
Maximální velikost tisku: 60 × 40 mm 
Rozměry: ø 9,1 × 10,6 cm
Kartonové množství v ks: 36

   BONE 
59 Kč

   TEGATO 
64 Kč

  ESPINO 
69,50 Kč

  BRUNIT 
57,50 Kč



300 ml

350 ml

300 ml

300 ml

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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 OLDIES 
Kameninový hrnek v retro stylu o objemu 
300 ml, barevný okraj a ucho. 
H0100100AJ3 – modrá
H0100101AJ3 – červená
H0100102AJ3 – černá
H0100103AJ3 – tmavě modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, rotační síto 
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm 
Rozměry: 8,4 × ø 8,9 cm 
Kartonové množství v ks: 36

 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

  OLDIES 
39 Kč

   CHAMELEON 
99 Kč

  MAGIKA 
179 Kč

  ROBAL 
84 Kč

 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

 MAGIKA
Magický hrnek (300 ml), který mění barvu 
podle teploty nápoje. Chladný hrnek  
je černý, po nalití teplého nápoje zbělá  
a objeví se natisknutý obrázek. Minimální 
množství: 100 ks. 



350 ml

350 ml

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

48 DOMÁCNOST
PLECHÁČKY

 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. 
Kartonové množství v ks: 48

 FRIOL
Plechový retro hrneček o objemu 350 ml. 
H0500300PD2 – černá
H0500301PD2 – modrá
H0500302PD2 – červená
H0500303PD2 – bílá
H0500304PD2 – zelená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, rotační sítotisk 
Maximální velikost tisku: 60 × 40 mm 
Rozměry: 11 × 8 cm 
Kartonové množství v ks: 60

   SANTISO 
158 Kč

  FRIOL 
95 Kč



TERMOHRNKY, TERMOSKY, SCHWARZWOLF, SPORTOVNÍ LÁHVE, LIKÉRKY, SVAČINOVÉ DOPLŇKY, CHLADÍCÍ KOŠE, CHLADÍCÍ TAŠKY  
A PIKNIK, GRILOVÁNÍ, PIKNIKOVÉ DEKY, VANILLA SEASON, RUČNÍKY A OSUŠKY, MANIKÚRY, KOUPELNOVÉ SADY,  

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY, KOSMETICKÉ DOPLŇKY, CESTOVNÍ POTŘEBY, CHLADÍCÍ POLŠTÁŘKY, DOPLŇKY PRO CYKLISTY,  
FITNESS DOPLŇKY, SLUNEČNÍ BRÝLE, FITNESS NÁRAMKY

VOLNÝ ČAS

vo
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ý 
ča

s
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400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

350 ml

350 ml

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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1  PAVAN
Cestovní dvoustěnný termohrnek 
z nerezové oceli o objemu 350 ml. 
Nerezový zvenku i zevnitř. Hrnek 
má průhledné šroubovací víčko 
z plastu se zaklapávacím pítkem.
F5102200RB2 – černá
F5102201RB2 – bílá
F5102202RB2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 40 mm 
Rozměry: ø 8,2 × 13,5 cm 
Kartonové množství v ks: 24

2  TRIMO
Dvoustěnný cestovní termohrnek 
z nerezové oceli o objemu 350 ml. 
Nerezový zvenku i zevnitř. Víčko hrnku 
obsahuje silikonový kroužek a spodní 
strana má protiskluzové vlastnosti.
F5101500PK2 – bílá
F5101501PK2 – černá
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 40 mm 
Rozměry: ø 9,5 × 13,2 cm 
Kartonové množství v ks: 48

3  LUIGO
F5000800MA2
Termohrnek s bambusovým povrchem 
a nerezovou vnitřní částí. Hrnek má objem 
400 ml a obsahuje plastový uzávěr.
Doporučená technologie tisku: laser L1, L2 
Maximální velikost tisku: 30 × 40 mm
Rozměry: ø 8 × 17,5 cm
Kartonové množství v ks: 50

1  KANTON
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

2  DARKEN
Cestovní plastový dvoustěnný termohrnek 
o objemu 400 ml s nerezovou vnější stranou. 
F5100600PK2 – modrá 
F5100601PK2 – červená 
F5100602PK2 – černá 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: ø 8 × 18,2 cm
Kartonové množství v ks: 24

3  KAKADU
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

1   PAVAN 
196 Kč

2   TRIMO 
221 Kč

3   LUIGO 
269 Kč

1   KANTON 
99,50 Kč

2   DARKEN 
81,50 Kč

3   KAKADU 
193 Kč

TERMOHRNKY TERMOHRNKY
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400 ml
450 ml

450 ml

225 ml

380 ml

350 ml

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

VOLNÝ ČAS VOLNÝ ČAS
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1  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

2  LAIT
Dvoustěnný cestovní hrnek s gumovým 
úchopem, nerezový vevnitř i venku, 
plastové víčko, 380 ml. Dodáváno  
v dárkové krabičce. 
F5100200RB2 – černá
F5100201RB2 – zelená
F5100202RB2 – modrá
F5100203RB2 – oranžová
F5100204RB2 – fialová
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm 
Rozměry: ø 6,7 × 18,5 cm
Kartonové množství v ks: 28

3  GRISELDA
Moderní nerezový termohrnek o objemu 
350 ml, se stříbrným úchopem a plastovým 
vrškem. Registrovaný design®.
F5101600RX2 – černá
F5101601RX2 – šedá
F5101602RX2 – bílá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 35 × 20 mm
Rozměry: ø 7,7 × 17,8 cm
Kartonové množství v ks: 48

1  HESO
F5101600PK2
Nerezový termohrnek na pití s plastovou spodní 
částí a plastovým vnitřkem, objem 450 ml. Víčko 
hrnku obsahuje uzavíratelný otvor na pití.
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 40 mm
Rozměry: ø 8,5 × 21,2 cm
Kartonové množství v ks: 24

2  SLIGO
F5101600MA2
Ergonomický termohrnek z nerezové oceli  
s těsnícím uzávěrem a protiskluzovou spodní 
částí. Objem 450 ml.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: ø 8 × 18,5 cm
Kartonové množství v ks: 40

3  AMELO
Nepropustný cestovní termohrnek o objemu 
225 ml s dvojitou stěnou pro horké i studené 
nápoje na cestách. Na konci životnosti jej 
lze zcela rozebrat a recyklovat. Registrovaný 
design®. 
F5101900RX2 – černá
F5101901RX2 – bílá
F5101902RX2 – modrá
F5101903RX2 – zelená
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: ø 7 × 17,2 cm
Kartonové množství v ks: 60

1   SENORA 
149 Kč

1   HESO 
151 Kč

2   LAIT 
165 Kč

2   SLIGO 
99,50 Kč

3   GRISELDA 
349 Kč

3   AMELO 
274 Kč

TERMOHRNKY TERMOHRNKY
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300 ml

500 ml

450 ml

300 ml

500 ml

460 ml

500 ml

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

VOLNÝ ČAS VOLNÝ ČAS
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1  BRILON
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 × 16,4 cm 
Kartonové množství v ks: 48

2  HYSON
Souprava vakuové termosky o objemu  
500 ml a dvou termohrnků o objemu  
300 ml, v dárkovém balení, nerezová ocel. 
F4900300PK2 – černá 
F4900301PK2 – modrá 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 80 mm 
Rozměry: 30,5 × 23,7 × 8,4 cm 
Kartonové množství: 10 

3  ARGEMA
Termoska z nerezové oceli s dvojitou 
stěnou udrží Vaše nápoje teplé až po dobu 
5 hodin nebo chladné po dobu 15 hodin. 
Otevírání víčka pomocí uzamykatelného 
mechanizmu na stlačení, které chrání proti 
náhodnému vylití. Uzávěr je uzpůsoben 
pro snadné čištění a mytí i v myčce. 
Jedinečný design termosky umožňuje 
pohodlné a bezpečné uchopení a ovládání 
otevírání jednou rukou. Díky své velikosti se 
termoska hodí do všech držáků nápojů 
do auta. Objem 450 ml. 
F4904400RX2 – černá  
F4904401RX2 – stříbrná  
F4904402RX2 – bílá  
F4904403RX2 – červená  
F4904404RX2 – modrá 
Doporučená technologie tisku:
laser L1, uv tisk UV 3
Maximální velikost tisku: 30 × 80 mm 
Rozměry: ø 6,5 × 25,5 cm 
Kartonové množství v ks: 30

1  ANADOLA
Dvoustěnný nerezový termohrnek 
s diamantovým designem. Nerezový 
zvenku i uvnitř. Objem 460 ml. 
F5101300PK2 – černá
F5101301PK2 – bílá
F5101302PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 40 mm 
Rozměry: ø 7 × 23,2 cm 
Kartonové množství v ks: 32

2  ESTERKA
Módní termoska s dvojitou stěnou 
o objemu 500 ml vyrobená z odolné 
nerezové oceli 201. Termoska se zavírá 
PP víčkem, které je použitelné i jako 
šálek k pití. Víčko může být opatřeno 
logoprintem. Ochranný vzor®.  
F4904700RX2 – černá
F4904701RX2 – šedá
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm 
Rozměry: 23,5 × 6,9 cm 
Kartonové množství v ks: 10

3  MONILEA
Dvoustěnná vakuová termoska 
z nerezové oceli, objem 500 ml. 
Obsahuje bambusové víčko a držátko. 
F4905100PD2 – černá
F4905101PD2 – modrá
F4905102PD2 – červená
F4905103PD2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm 
Rozměry: ø 7 × 21 cm 
Kartonové množství v ks: 24

1   BRILON 
81 Kč

1   ANADOLA 
219 Kč

2   HYSON 
426 Kč 2   ESTERKA 

325 Kč

3   ARGEMA 
387 Kč

3   MONILEA 
357 Kč

TERMOHRNKY TERMOSKY
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1000 ml
500 ml

500 ml

750 ml

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

VOLNÝ ČAS VOLNÝ ČAS

vo
ln

ý 
ča

s

1  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

2  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

1  ALPY
Vakuová termoska o objemu 1 l, 
nerezová ocel. 
F4900400PK2 – stříbrná
F4900401PK2 – bílá
F4900402PK2 – modrá
F4900403PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 90 mm 
Rozměry: ø 8,2 × 33 cm 
Kartonové množství v ks: 24

2  URAL
Vakuová termoska o objemu 500 ml, 
nerezová ocel. 
F4900600PK2 – stříbrná 
F4900601PK2 – bílá 
F4900602PK2 – modrá 
F4900603PK2 – oranžová 
F4900604PK2 – červená 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 80 mm 
Rozměry: ø 7 × 24,5 cm 
Kartonové množství v ks: 24

1   ALPY 
215 Kč

1   VULKAN 
465 Kč

2   URAL 
159 Kč

2   SILVANUS 
499 Kč

TERMOSKY SCHWARZWOLF
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650 ml

800 ml

400 ml

750 ml

500 ml

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

VOLNÝ ČAS VOLNÝ ČAS

vo
ln

ý 
ča

s

1  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: ø 7,1 × 27,5 cm 
Kartonové množství v ks: 30

2  ZENIKA
Hliníková láhev na vodu o objemu 650 ml 
s plastovým šroubovacím uzávěrem. 
F4904600PK2 – černá
F4904601PK2 – bílá
F4904602PK2 – šedá
F4904603PK2 – oranžová
F4904604PK2 – červená
F4904605PK2 – světle modrá
F4904606PK2 – zelená
F4904607PK2 – tmavě modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 90 mm 
Rozměry: ø 6,4 × 24,7 cm 
Kartonové množství v ks: 60

1  SENEDA
Hliníková láhev na pití o objemu 800 ml 
s karabinou na víčku. 
F4902100MA2 – černá
F4902101MA2 – červená
F4902102MA2 – bílá
F4902103MA2 – modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 70 mm 
Rozměry: ø 7 × 31 cm 
Kartonové množství v ks: 50

2  KYLBAHA
Hliníková lakovaná sportovní láhev o objemu 
400 ml, víčko obsahuje karabinku s kroužkem 
pro uchycení k pásku, batohu či oděvu.  
F4901800PK2 – černá
F4901801PK2 – červená
F4901802PK2 – modrá
F4901803PK2 – zelená
F4901804PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 70 mm 
Rozměry: ø 6,6 × 17,5 cm 
Kartonové množství v ks: 48

3  LORTA
Hliníková láhev na pití s plastovým uzávěrem 
a vyklápěcím pítkem.  
Objem 750 ml. Obsahuje brčko. 
F4904800PK2 – oranžová 
F4904801PK2 – červená 
F4904802PK2 – zelená 
F4904803PK2 – modrá 
Doporučená technologie tisku:
laser L1, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 30 × 100 mm 
Rozměry: ø 7,3 × 24,5 cm 
Kartonové množství v ks: 36

1   ISMAEL 
173 Kč

1   SENEDA 
79,50 Kč

2   ZENIKA 
91 Kč

2   KYLBAHA 
52 Kč

3   LORTA 
99,50 Kč

SPORTOVNÍ LÁHVE SPORTOVNÍ LÁHVE
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2200 ml

500 ml

500 ml

700 ml

700 ml

700 ml

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

VOLNÝ ČAS VOLNÝ ČAS

vo
ln

ý 
ča

s

1  EPENA
Láhev na pití s háčkem na víčku. Objem 
700 ml. Materiál plast, tritan. 
F4902100PK2 – modrá
F4902101PK2 – červená
F4902102PK2 – transparentní
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm 
Rozměry: ø 7,2 × 28 cm 
Kartonové množství v ks: 48

2  BALORA
Tritanová láhev na vodu o objemu  
700 ml. Láhev je z barevného 
průhledného materiálu s vrškem  
stejné barvy. Obsahuje brčko. 
F4905200PK2 – modrá
F4905201PK2 – žlutá
F4905202PK2 – červená
F4905203PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm 
Rozměry: ø 7,5 × 23 cm 
Kartonové množství v ks: 50

3  SALISA
Tritanová transparentní láhev  
na pití o objemu 700 ml s brčkem.  
Na těle láhve jsou 4 silikonové kroužku 
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 7,5 × 23 cm 
Kartonové množství v ks: 50

1  MELANDA
F4902900MA2
Velká fitness láhev o objemu 2200 ml. Díky 
vytvořené rukojeti ji lze použít také jako činku. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 20 × 20 mm 
Rozměry: ø 12,5 × 26 cm 
Kartonové množství v ks: 24

2  POSILKA
Plastová láhev na pití ve tvaru činky o objemu 
500 ml. Láhev lze použít také jako posilovací 
činku. 
F4904600PD2 – transparentní
F4904601PD2 – světle modrá
F4904602PD2 – šedá
F4904603PD2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 25 × 20 mm 
Rozměry: ø 7 × 22 cm 
Kartonové množství v ks: 50

3  ALTAMURA
Plastová láhev na vodu o objemu 500 ml 
s pítkem. Obsahuje drážky pro snadné držení. 
F4905300PK2 – bílá
F4905301PK2 – žlutá
F4905302PK2 – červená
F4905303PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 30 × 40 mm 
Rozměry: ø 6,9 × 22,5 cm 
Kartonové množství v ks: 100

2   BALORA 
96 Kč

2   POSILKA 
89,50 Kč

3   SALISA 
96 Kč 3   ALTAMURA 

30,50 Kč

1   MELANDA 
199 Kč

SPORTOVNÍ LÁHVE SPORTOVNÍ LÁHVE

1   EPENA 
99,50 Kč
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500 ml

750 ml

700 ml

450 ml

650 ml

1000 ml

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

VOLNÝ ČAS VOLNÝ ČAS

vo
ln

ý 
ča

s

1  LEDOR
Transparentní tritanová láhev na vodu 
o objemu 650 ml s barevným sítkem  
na ovoce uvnitř a barevně odpovídajícím 
uzávěrem. 
F4902800PK2 – bílá
F4902801PK2 – modrá
F4902802PK2 – červená
F4902803PK2 – zelená
F4902804PK2 – žlutá
F4902805PK2 – oranžová
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm 
Rozměry: ø 7 × 24 cm 
Kartonové množství v ks: 40 

2  MINTY
Transparentní tritanová láhev o objemu 
1 litru s integrovaným sítkem na ovoce 
uvnitř. 
F4905600PD2 – modrá
F4905601PD2 – bílá
F4905602PD2 – oranžová
F4905603PD2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 30 × 70 mm 
Rozměry: ø 8,5 × 21,5 cm  
Kartonové množství v ks: 50

3  JEKORA
Praktická láhev z odolného moderního 
tritanu s designovými prvky medových 
pláství pro pohodlné pití jednou rukou. 
Otevírání víčka pomocí uzamykatelného 
mechanizmu na stlačení, které chrání 
proti náhodnému vylití. Včetně infuseru 
pro zdravé osvěžení nápojů ovocem 
a plastového poutka pro nošení. BPA 
free, neabsorbuje pachy. Objem 700 ml. 
Registrovaný design®. 
F4907000RX2 – černá
F4907001RX2 – bílá
F4907002RX2 – tyrkysová
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 30 × 70 mm 
Rozměry: ø 8,6 × 24,8 cm 
Kartonové množství v ks: 24

1  KRISOT
Nepropustná tritanová láhev se sítkem 
o objemu 500 ml. Dodejte svému nápoji 
vitamíny a příchuť přidáním čerstvého ovoce. 
V horní části láhve je speciální louhovací 
víčko, díky kterému je proud vody plynulý,  
a které udržuje Vaše ovoce uvnitř lahve. 
Pouze ruční mytí. 
F4905200RX2 – černá
F4905201RX2 – bílá
F4905202RX2 – červená
F4905203RX2 – modrá
F4905204RX2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 30 × 70 mm 
Rozměry: ø 6,3 × 19,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

2  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

3  KASKADA
Skleněná láhev v neoprenovém pouzdře. 
Objem 450 ml. 
F4901800RB2 – modrá  
F4901801RB2 – červená  
F4901802RB2 – zelená  
F4901803RB2 – žlutá  
F4901804RB2 – oranžová  
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální rozměry tisku: 70 × 50 mm 
Rozměry: ø 6,5 × 18,5 cm 
Kartonové množství: 80 

1   LEDOR 
129 Kč

1    KRISOT 
65 Kč

2   MINTY 
199 Kč

2   ADOFO 
105 Kč

3   JEKORA 
289 Kč

3   KASKADA 
47,50 Kč

SPORTOVNÍ LÁHVE SPORTOVNÍ LÁHVE
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100 ml

175 ml

300 ml
600 ml

800 ml

500 ml

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

VOLNÝ ČAS VOLNÝ ČAS

vo
ln

ý 
ča

s

1  PUJA
Cestovní láhev na pití z tritanu  
s nerezovým víčkem. Objem 300 ml. 
F4903800PD2 – bílá
F4903801PD2 – šedá
F4903802PD2 – růžová
F4903803PD2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, rotační síto 1 barva
Maximální velikost tisku: 80 × 50 mm 
Rozměry:  ø 4 × 20 cm 
Kartonové množství v ks: 180

2  KIBO
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 -10o C do 80o 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

3  MATERA
Tritanová láhev na vodu o objemu 500 ml  
se zabudovaným bezdrátovým repráčkem  
a barevnou gumičkou. Repráček vydrží 
hrát až 90 minut. Obsahuje dobíjecí 
lithium baterii 300 mAh. 
F4904700PK2 – červená 
F4904701PK2 – zelená 
F4904702PK2 – modrá 
F4904703PK2 – šedá 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 30 × 70 mm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Rozměry: ø 7 × 27 cm 
Kartonové množství v ks: 25

1  ENSENADA
Unikátně tvarovaná láhev z odolného 
moderního tritanu s vnějšími silikonovými 
prvky pro pohodlné pití jednou rukou. 
Otevírání víčka pomocí uzamykatelného 
mechanizmu na stlačení. BPA free, 
neabsorbuje pachy. Objem 600 ml. 
Registrovaný design®. 
F4906900RX2 – černá
F4906901RX2 – bílá
F4906902RX2 – tyrkysová
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2 
Maximální rozměry tisku: 30 × 30 mm 
Rozměry: ø 6,2 × 20,7 cm 
Kartonové množství: 24 

2  LORETKA
F5000500PK2
Malá likérka s matným povrchem o objemu 
100 ml. Materiál nerezová ocel.  
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 50 × 70 mm 
Rozměry: 7 × 2 × 10,5 cm 
Kartonové množství v ks: 100

3  PETYNKA
Likérka o objemu 175 ml s lesklým 
povrchem. 
F5000300PD2 – matná stříbrná
F5000301PD2 – modrá
F5000302PD2 – zlatá
F5000303PD2 – vícebarevná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 50 × 70 mm 
Rozměry: 10,5 × 9 × 1,5 cm 
Kartonové množství v ks: 100

1   PUJA 
119 Kč

2   LORETKA 
82 Kč

1   ENSENADA 
299 Kč

3   MATERA 
397 Kč

2   KIBO 
275 Kč

3   PETYNKA 
179 Kč

SPORTOVNÍ LÁHVE LIKÉRKY
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240 ml237 ml

180 ml

180 ml

600 ml

220 ml

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

VOLNÝ ČAS VOLNÝ ČAS

vo
ln

ý 
ča

s

1  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: 13 × 9,5 × 2,2 cm 
Kartonové množství v ks: 100

2  GERA
F5000100SA3
Lahvička o objemu 0,18 l značky 
Schwarzwolf potažená pravou 
kůží. Dodávaná v dárkové krabičce 
Schwarzwolf. Materiál nerezová ocel, 
kůže. 
Doporučená technologie tisku: laser 
L2, tampontisk T2 – potisk ovlivněn 
porézním povrchem
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm 
Rozměry: 12,6 × 9,5 × 2,5 cm 
Kartonové množství v ks: 100

3  JENA
F5000200SA3
Lahvička o objemu 0,18 l značky 
Schwarzwolf potažená pravou kůží,  
se čtyřmi kalíšky v černém pouzdře  
a nálevkou. Dodávaná v dárkové 
krabičce Schwarzwolf. Materiál  
nerezová ocel, kůže. 
Doporučená technologie tisku: laser 
L2, tampontisk T2 – potisk ovlivněn 
porézním povrchem
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm 
Rozměry: lahvička 12,5 × 9,5 × 2,6 cm,  
balení 18 × 16,5 × 5 cm 
Kartonové množství v ks: 32

1  DERON
F5000400PK2
Nerezová likérka o objemu 240 ml  
se šroubovacím víčkem. 
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 35 × 20 mm 
Rozměry: 14 × 9,3 × 2,7 cm
Kartonové množství v ks: 100

2  ROSWELL
F4903100MA2
Velká likérka ve tvaru barelu o objemu 
600 ml. Materiál nerezová ocel. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm 
Rozměry:  ø 9,1 × 15 cm 
Kartonové množství v ks: 50

3  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

4  EDORAS
F5000200PK2
Kapesní likérka, 220 ml, se 4 kalíšky  
o objemu 30 ml a trychtýřkem.  
Baleno v dárkové krabičce. 
Doporučená technologie tisku: laser L2 
Maximální velikost tisku: 50 × 80 mm 
Rozměry: 18 × 16 × 5,3 cm 
Kartonové množství v ks: 40

1   OLYMPOS 
179 Kč

2    ROSWELL 
289 Kč

2   GERA 
230 Kč

3   BREDY 
72,50 Kč

3   JENA 
359 Kč

4   EDORAS 
210 Kč

SCHWARZWOLF LIKÉRKY

1   DERON 
89,50 Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

VOLNÝ ČAS VOLNÝ ČAS

vo
ln

ý 
ča

s

1  ALAMOSA
Plastová krabička na oběd  
nebo svačinu se zkosenými stranami. 
H2301200PK2 – bílá
H2301201PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, uv tisk UV3 
Maximální rozměry tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry: 18,1 × 13 × 5 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 50 

2  LANCHEDA
Bambusová krabička na oběd, jejíž součástí 
je plastový nůž a vidlička. Příbor je upevněný 
elastickou gumičkou. Materiál 50% bambusové 
vlákno, 50% plast. 
H2301000PD2 – zelená 
H2301001PD2 – béžová
H2301002PD2 – růžová
H2301003PD2 – modrá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 16,5 × 11 × 5 cm 
Kartonové množství v ks: 48

3  OBLONG
Praktická plastová krabička na oběd 
nebo svačinu. 
H2300600PB2 – černá
H2300601PB2 – světle modrá
H2300603PB2 – zelená
H2300604PB2 – oranžová
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry: 13,3 × 18,2 × 5,2 cm 
Kartonové množství v ks: 50

4  SANVENER
F4303600PK2
Chladící sáček na svačinu z netkané textilie 
100 g/m², který vypadá jako vyrobený 
z recyklovaného papíru. Vnitřek tašky 
je vyplněn izolační fólií. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry: 32 × 19,5 × 11 cm 
Kartonové množství v ks: 100

1  BÁRNY
Chladící nákupní košík s termo úpravou 
a uzavíráním na zip. Po rozložení víka 
ve vnitřním prostoru jej lze použít jako  
klasický nákupní košík.
H5100600KE1 – černá
H5100601KE1 – červená
H5100602KE1 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm 
Rozměry: 25 × 25 × 45 cm 
Kartonové množství v ks: 45

2  PIKORET
Chladící batoh na svačinu se stahovacími 
šňůrkami. Lze ho nosit přes rameno nebo 
na zádech. Materiál 210D polyester. 
F4301900RB2 – černá
F4301901RB2 – modrá
F4301902RB2 – červená
F4301903RB2 – zelená
F4301904RB2 – světle modrá
F4301905RB2 – bílá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 200 × 250 mm 
Rozměry: cca 32 × 42 cm 
Kartonové množství v ks: 100

3  EGERIA
F4600100RX2
Skládací piknikový koš s hliníkovou rukojetí, 
obsahuje sadu nádobí, příbory a sklenice 
pro 2 osoby. Materiál 600D polyester. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 120 mm 
Rozměry: 41,8 × 26,4 × 22,4 cm 
Kartonové množství v ks: 10

1   ALAMOSA 
29,50 Kč

1    BÁRNY 
679 Kč

2   LANCHEDA 
188 Kč

4   SANVENER 
45 Kč

3   OBLONG 
37 Kč

2   PIKORET 
35,50 Kč

3   EGERIA 
977 Kč

SVAČINOVÉ DOPLŇKY CHLADÍCÍ KOŠE
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1  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: 15,7 × 5,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterií. 
Kartonové množství v ks: 120

2  MORELLO
Nylonová chladící taška s nastavitelným 
popruhem a dvěma uchy,  
420 D polyester, PVC. 
F4300200PK2 – bílá
F4300201PK2 – žlutá
F4300202PK2 – červená
F4300203PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk 1 barva S2
Maximální velikost tisku: 90 × 40 mm 
Rozměry: 36 × 30 × 20 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 20

3  TAVIRA
Chladící taška vhodná ke spoustě 
venkovních aktivit, při kterých chcete udržet 
potraviny či nápoje v chladu. Místo pro 
až 6 plechovek nápojů a další potraviny. 
Vyrobeno z polyesteru 210D. Bez PVC. 
F4301000RX2 – modrá
F4301001RX2 – černá
F4301002RX2 – červená
F4301003RX2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm 
Rozměry: 22 × 13 × 24 cm 
Kartonové množství v ks: 50

1  GILIAN
F4200400PK2
Třídílný set na grilování v přenosném pouzdře 
z netkané textilie. Obsahuje vidličku, kleště  
a obracečku.  
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2, laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 70 mm 
Rozměry: 40 × 12 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

2  SANTAFERO
F4202300PB2
Grilovací sada 5 nástrojů v praktickém černém 
pouzdře. Materiál 600D polyester, nerezová ocel, 
dřevo a bavlna. 
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2, laser L1, L2
Maximální velikost tisku: 70 × 50 mm 
Rozměry: 33 × 16 × 4,5 cm 
Kartonové množství v ks: 12

3  JAMATO
F4200200AJ3
Teplé letní večery nejlépe prožijete při grilování 
s přáteli a rodinou. Značková sada Vanilla Season 
na grilování s obracečkou, vidličkou, kleštěmi 
a 4 dvojitými jehlicemI na špízy může být skvělým 
pomocníkem nebo dárkem pro chvíle zábavy. 
Náčiní je nerezové s nerezovými úchyty. Sada je 
balená v luxusním boxu s praktickými uchy pro její 
přenášení a v dárkové krabici Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku:  
nástroje 50 × 8 mm,  
hnědý pásek na boxu 15 × 30 mm 
Rozměry:  
box ø 16 × 44 cm, balení 18 × 45 × 17 cm 
Kartonové množství v ks: 6

1    GILIAN 
199 Kč

2   MORELLO 
283 Kč

2   SANTAFERO 
450 Kč

3   TAVIRA 
169 Kč

3   JAMATO 
1299 Kč

CHLADÍCÍ TAŠKY A PIKNIK GRILOVÁNÍ

1   PULLER 
59 Kč
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VOLNÝ ČAS

1  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

2  MARTIN
Měkký polyesterový skládací podsedák (600D) 
s pěnovou vložkou v nylonovém pouzdře. 
Rozložený sedák má rozměr 33 × 33 cm.  
F5502100PK2 – oranžová
F5502101PK2 – červená
F5502102PK2 – modrá
F5502103PK2 – zelená
F5502104PK2 – černá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 60 × 60 mm 
Rozměry: 19 × 14 × 3,2 cm 
Kartonové množství v ks: 120

3  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, 1 barva
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm 
Rozměry: podsedák 40 × 30 × 2 cm,  
balení ø 7,5 × 16,5 cm  
Kartonové množství v ks: 20

1  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

2  BODEN
F5500100AJ3
Značková kempingová židlička Schwarzwolf, 
která se dá jednoduše složit. Velice pevná 
ocelová konstrukce unese až 110 kg a zároveň 
poskytuje pohodlné sezení. Dodáváno 
v praktickém obalu s popruhem přes rameno. 
Židle ve složeném stavu je velmi malá a lehká, 
jednoduše ji tak vezmete sebou na piknik či 
rybaření. Hmotnost 2,2 kg. Nosnost 110 kg. 
Materiál polyester 600D PVC, ocelová konstrukce. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry: 50 × 36 × 78 cm,  
ve složeném stavu 52 × 15 cm 
Kartonové množství v ks: 8

3  REPOSE
F4500100SA3
Komfortní samonafukovací matrace Schwarzwolf 
v nylonovém pouzdře se stahovací šňůrkou. 
Váha 964 g. Materiál červená vrchní strana 210T 
polyester, černá spodní strana 75D polyester. 
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S3, 1 barva
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm 
Rozměry: matrace 180 × 51 × 3 cm,
balení ø 18 × 27,5 cm 
Kartonové množství v ks: 6

2    BODEN 
599 Kč

2   MARTIN 
64 Kč

1   DENALI 
899 Kč

3   REPOSE 
1369 Kč

3   REST 
335 Kč

1   LIPNO 
129 Kč

SCHWARZWOLF SCHWARZWOLF
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1  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

2  ACAMAR
Praktická pikniková deka s uchem  
pro snadné nošení, 160 g/m² fleece. 
F5600100RX2 – černá
F5600101RX2 – námořní modrá
F5600102RX2 – světle zelená
F5600103RX2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 70 mm 
Rozměry: v rozloženém stavu 130 × 145 cm, 
ve složeném stavu 32 × 18,5 × 8,5 cm 
Kartonové množství: 24

3  TAMPINA
Pikniková deka v tradičním stylu. Její 
líc s tkaným akrylovým a barevným 
čtverečkovým vzorem má gramáž  
120 g/m² a zadní strana deky je  
vyrobena z voděodolného PVC materiálu  
s gramáží 110 g/m². 
F5600400RX2 – zelenomodrá
F5600401RX2 – modrobílá
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry:  
v rozloženém stavu 130 × 145 mm, 
ve složeném stavu 5,5 × 32 × 18,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

1  BÁRA
Fleecová deka s nylonovým popruhem vhodným 
pro tisk, 100% polyester (170–180 g/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 160 × 125 cm, 
ve složeném stavu 30 × 14 × 12 cm 
Kartonové množství v ks: 20

2  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: 131 × 180 cm,  
krabice 32,5 × 12 × 35,5 cm 
Kartonové množství v ks: deka v krabici 20

3  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 

1    BÁRA 
143 Kč

2   ACAMAR 
449 Kč

2    MANGAIA 
v krabici 399 Kč 
bez krabice 325 Kč

3   TAMPINA 
488 Kč

3   MAGO 
599 Kč

PIKNIKOVÉ DEKY VANILLA SEASON

1   KINABALU 
675 Kč
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1  ONE CLASSIC
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. 
Doporučená technologie tisku: výšivka  
Rozměry: ručník 50 × 100 cm, osuška: 70 × 140 cm  
Barvy: bílá, krémová, světle růžová, růžová, tmavě 
růžová, světle fialová, fialová, tmavě fialová, světle 
modrá, královská modrá, tyrkysová, tmavě tyrkysová, 
riflová, námořní modrá, modro-šedá, smaragdově 
zelená, jasně zelená, tmavě zelená, zeleno-hnědá, 
hnědá, červená, oranžová, světle žlutá, žlutá, světle 
šedá, tmavě šedá, černá  
Kartonové množství v ks:  
ručník – 50, 
osuška – 25

2  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. Dostupné ve 13 barvách. Gramáž 
550 g/m². 
Doporučená technologie tisku: výšivka   
Rozměry: ručník 50 × 100 cm,  
větší ručník 60 × 110 cm, osuška 70 × 140 cm  
Barvy: bílá, krémová, růžová, tmavě oranžová, 
červená, hnědá, tmavě fialová, smaragdově zelená, 
modro-šedá, námořní modrá, světle šedá, tmavě 
šedá, černá.  
Kartonové množství v ks:  
ručník – 50, 
větší ručník – 45, 
osuška – 25

1  KALEBA
Kvalitní, velice pohodlný župan s kapucí, s luxusním 
lemováním. Vyroben ze 100% bavlny s vysokou 
absorpcí. Gramáž 420 g/m².  
F1001830NE2 – S/M, tmavě šedá 
F1001831NE2 – L/XL, tmavě šedá 
F1001832NE2 – XXL/XXXL, tmavě šedá 
F1001833NE2 – S/M, černá 
F1001834NE2 – L/XL, černá 
F1001835NE2 – XXL/XXXL, černá 
F1001836NE2 – S/M, červená 
F1001837NE2 – L/XL, červená 
F1001838NE2 – XXL/XXXL, červená 
F1001839NE2 – S/M, růžová 
F1001840NE2 – L/XL, růžová 
F1001841NE2 – XXL/XXXL, růžová 
F1001842NE2 – S/M, námořní modrá 
F1001843NE2 – L/XL, námořní modrá 
F1001844NE2 – XXL/XXXL, námořní modrá 
F1001845NE2 – S/M, modrá 
F1001846NE2 – L/XL, modrá 
F1001847NE2 – XXL/XXXL, modrá 
F1001848NE2 – S/M, bílá 
F1001849NE2 – L/XL, bílá 
F1001850NE2 – XXL/XXXL, bílá
Doporučená technologie tisku: výšivka  
Kartonové množství v ks: 8

2  ONE BAMBOO
Ručníky nebo osušky vyrobené z 50% z česané bavlny 
a 50% bambusového vlákna, díky čemuž jsou velice 
absorpční a extrémně měkké. Jsou lemovány luxusním 
designovým diamantovým lemem. Tyto produkty jsou 
nositely certifikátu OEKO-TEX. Gramáž 600 g/m². 
F1003200NE2 – ručník/krémová 
F1003201NE2 – ručník/světle šedá 
F1003202NE2 – ručník/bílá 
F1003203NE2 – ručník/světle zelená 
F1003204NE2 – ručník/růžová 
F1003205NE2 – ručník/světle královská modrá 
F1003300NE2 – osuška/krémová 
F1003301NE2 – osuška/světle šedá 
F1003302NE2 – osuška/bílá 
F1003303NE2 – osuška/světle zelená 
F1003304NE2 – osuška/růžová 
F1003305NE2 – osuška/světle královská modrá 
Doporučená technologie tisku: výšivka  
Rozměry: ručník 50x100 cm, osuška 70 × 140 cm  
Poznámka: možnost dodání i malého kosmetického 
ručníku na obličej.  
Kartonové množství v ks:  
ručník – 50, osuška – 20

1   ONE CLASSIC 
ručník bílý 95 Kč 
ručník barevný 99 Kč 
osuška bílá 185 Kč 
osuška barevná 199 Kč

1   KALEBA 
649 Kč

2   ONE DELUX 
ručník bílý 119 Kč 
ručník barevný 129 Kč 
osuška bílá 239 Kč 
osuška barevná 259 Kč

2   ONE BAMBOO 
ručník 169 Kč 
osuška 340 Kč

RUČNÍKY A OSUŠKY RUČNÍKY A OSUŠKY



78 79

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

VOLNÝ ČAS VOLNÝ ČAS

vo
ln

ý 
ča

s

1  MASEWERA
Sportovní ručník s rychlou a efektivní absorbcí 
díky materiálu vyrobeného ze 100% bavlny, 
bez škodlivých chemikálií. Ručníky nesou certifikát 
Oeko-Tex. Mají praktickou velikost 30×130 cm, 
která je vhodná pro různé druhy sportů. Dostupný 
v 10 barvách.  
Materiál 100% bavlna. Gramáž 450 g/m². 
Doporučená technologie tisku: výšivka 
Rozměry: 30 × 130 cm
Barvy: šedá, černá, tmavě zelená, limetka, růžová, 
námořní modrá, červená, královská modrá, 
tyrkysová, bílá. 
Kartonové množství v ks: 60

2  HAMAM BAG
Velice vhodným produktem na pláž a na léto je 
Hamam plážová osuška, která je součástí plážové 
tašky, ze které se dá vybalit. Hammam materiál je 
velice lehký, prodyšný a absorpční. Tento produkt 
je nositelem certifikátu OEKO-TEX.
Gramáž 280 g/m². 
F4400200NE2 – námořní modrá/světle modrá
F4400201NE2 – šedá/světle šedá
Doporučená technologie tisku: výšivka 
Rozměry: 90 × 170 cm 
Kartonové množství v ks: 60

1  TONKA
Cestovní manikúra, 3 ks v pouzdře s drukem 
Swarovski, pilník značky Solingen, nůžky 
a pinzeta značky Profesional, kůže/kov. 
F0500600KL1 – bílá
F0500601KL1 – černá
F0500602KL1 – modrá
F0500603KL1 – červená
F0500604KL1 – žlutá
F0500605KL1 – zelená
F0500606KL1 – fialová
F0500607KL1 – oranžová
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, ražba 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 10,5 × 3,3 × 1,5 cm

2  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 

3  TORAN
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 rozměry tisku: 40 × 30 mm 
Rozměry: 10,5 × 6 × 2 cm

1   MASEWERA 
95 Kč

1    TONKA 
357 Kč

2   HAMAM BAG 
699 Kč

2   LANTAS 
359 Kč

3   TORAN 
529 Kč

RUČNÍKY A OSUŠKY MANIKÚRY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

VOLNÝ ČAS VOLNÝ ČAS

vo
ln

ý 
ča

s

1  MIKÉNA
F0500500PB2
Souprava manikúry v černém pouzdře  
z netkaného nylonu. Obsahuje zrcátko, 
pinzetku, kleštičky na nehty, špičaté kleštičky 
na nehty, nůžky, pilník a nástroj na odstranění 
kůžičky kolem nehtového lůžka. Materiál 
nerezová ocel.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm
Rozměry: 10 × 13 × 2 cm
Kartonové množství v ks: 50

2  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

3  SELMAK
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

1  SALDANA
F0601700BM1
Dárková kazeta kosmetiky s krásnou sladce 
svěží vůní bambuckého másla, která je velmi 
šetrná i k problematické pokožce. Obsahuje 
sprchový gel, krém na ruce, mýdlo a šumivou 
kuličku do koupele. 
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, samolepka
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 21 × 18 × 4,5 cm 
Kartonové množství v ks: 10

2  ARANDA
Dárková kazeta s levandulovým nebo 
růžovým vonným olejem. Obsahuje gel, 
šampon a koupelovou sůl. 
F0601400BM1 – levandule
F0601500BM1 – růže
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, samolepka
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 21,2 × 17,2 × 4,7 cm 
Kartonové množství v ks: 10

3  BALINKA
F0602500PB2
Sada 4 barevných koupelových solí.  
Baleno v papírové krabičce. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 2,2 × 8,7 × 12 cm 
Kartonové množství v ks: 25

1   MIKÉNA 
119 Kč

1    SALDANA 
444 Kč

2   KENVARA 
624 Kč

3   SELMAK 
56,50 Kč

2   ARANDA 
377 Kč

MANIKÚRY KOUPELNOVÉ SADY

3   BALINKA 
117 Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

VOLNÝ ČAS VOLNÝ ČAS

vo
ln

ý 
ča

s

1  BALIBEJ
Přírodní balzám na rty v kulatém obalu. 
SPF15, dermatologicky testováno. 
F0602600PD2 – modrá
F0602601PD2 – leskle stříbrná
F0602602PD2 – champagne
F0602603PD2 – zlatá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 15 × 15 mm 
Rozměry: ø 3,8 cm 
Kartonové množství v ks: 500

2  NATURALO
F0600200RB2
Masážní sada v ekologickém balení  
s transparentním okénkem ve víčku. 
Obsahuje masážní pás, hubku,  
podložku a kartáč. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 21 × 15,5 × 6 cm 
Kartonové množství v ks: 25

3  RAMURA
F0600100ZZ1
Levandulové ručně vyráběné domácí mýdlo. 
Dodáváme v dárkové krabičce  
s transparentním okénkem ve víčku. 
Doporučená technologie tisku:  
komplimentka, samolepka 
Rozměry: 17 × 3,5 × 10,5 cm 

4  JOHANKA
F0601100PD2
Koupelová sada s ručníkem v oválném boxu, 
tělové mléko, sprchový gel. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 10 × 40 mm 
Rozměry: ø 16,5 × 6 cm 
Kartonové množství v ks: 12

1  ILONA
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 × 7 cm 
Kartonové množství v ks: 480

2  NATESA
Kosmetická průhledná taštička na zip  
s uchem a matným povrchem. Použitelná  
i jako příruční do letadla. Materiál PVC.
F0700600PK2 – oranžová 
F0700601PK2 – červená 
F0700603PK2 – modrá 
F0700604PK2 – transparentní 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 150 mm
Rozměry: 24,5 × 20,7 × 7,2 cm
Kartonové množství v ks: 150

3  MOSTAR
Stahovací pytlík na kosmetické potřeby.  
Pytlík má černou barvu a barevný vnitřek. 
Materiál 210 D polyester. 
F0701400PB2 – béžová 
F0701401PB2 – královská modrá 
F0701403PB2 – světle zelená 
F0701402PB2 – červená 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 60 × 60 mm 
Rozměry: 0,2 × 38,1 × 38,1 cm 
Kartonové množství v ks: 400

1    ILONA 
11,50 Kč

2   NATURALO 
145 Kč

3   RAMURA 
129 Kč

4   JOHANKA 
258 Kč

1   BALIBEJ 
30,50 Kč

2   NATESA 
29 Kč

3   MOSTAR 
58 Kč

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY KOSMETICKÉ DOPLŇKY



84 85

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

VOLNÝ ČAS VOLNÝ ČAS

vo
ln

ý 
ča

s

1  PENZA
Nafukovací cestovní polštářek, velur. 
F5500200PK2 – tmavě modrá
F5500201PK2 – červená
F5500202PK2 – světle modrá
F5500203PK2 – šedá
F5500204PK2 – oranžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 50 × 35 mm 
Rozměry: 41 × 25 × 0,2 cm 
Kartonové množství v ks: 120

2  BOHUŠ
F5500100PK2
Souprava na čištění obuvi v pouzdře, PU. 
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L2
Maximální velikost tisku: 40 × 15 mm 
Rozměry: ø 7,2 × 17 cm 
Kartonové množství v ks: 20

3  TERAMO
F5500100RQ1
Velmi praktický hranatý cestovní adaptér  
s možností plnobarevného CMYK potisku  
ze dvou stran. Adaptér nabízí všechny typy 
vidlic do všech zásuvek (USA, Číny, UK i Evropy) 
a 2 USB porty, které Vám umožní současně 
nabíjet dvě mobilní zařízení. Díky praktickému 
zasouvání nepotřebujete pouzdro a adaptér 
jednoduše složíte do hladké kostky. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální rozměry tisku: 65 × 58 mm 
Rozměry: 6,5 × 5,8 × 4,5 cm 
Poznámka: na vyžádání možnost černé barvy  
s dodáním 2-4 týdny v minimálním  
množství 100 ks.  
Kartonové množství v ks: 100 

1  MOJKO
Špunty do uší vyrobené z paměťové pěny  
a uložené v průhledném pouzdře. 
F5502400PK2 – modrá
F5502401PK2 – žlutá
F5502402PK2 – oranžová
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, uv tisk UV3 
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm 
Rozměry: 3,5 × 3,7 × 1,8 cm 
Poznámka: Neslouží jako pracovní pomůcka  
k ochraně sluchu. 
Kartonové množství v ks: 1600 

2  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

3  EVORA
F0802200PK2
Sada první pomoci v plastovém průhledném 
obalu. Sada obsahuje: 1x obvaz, 1x houbu  
z netkané textilie, 5x sterilní bandáž,  
1x bandáž PBT, 4x desinfekční polštářky,  
2x vlhký ubrousek, 1x antiseptický ubrousek, 
1x lepicí pásku a nůžky. 
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 40 × 40 mm 
Rozměry: 16 × 7,8 × 3,4 cm 
Kartonové množství v ks: 100

1   PENZA 
32 Kč

1   MOJKO 
8,10 Kč

2   BOHUŠ 
192 Kč

3   TERAMO 
395 Kč

2   SARDINO 
32 Kč

3   EVORA 
84,50 Kč

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

VOLNÝ ČAS VOLNÝ ČAS

vo
ln

ý 
ča

s

1  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 × 0,9 cm 
Kartonové množství v ks: 600

2  PENASCO
F5301400PK2 
Sportovní souprava skládající se 
ze sportovního ručníku (polyester), 
chladícího gelu a pouzdra  
(420D polyester). 
Doporučená technologie tisku: 
sítotisk S3, tampontisk T3 1 barva 
Maximální rozměry tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry: 13 × 12 × 5 cm 
Kartonové množství: 100 

3  DODO
Plastový polštářek, který rychle ochladí 
nebo zahřeje. Čtvercový polštářek je 
naplněný vodními kuličkami. Lze jej 
používat opakovaně, zchladit v mrazáku 
nebo zahřát v horké vodě.  
Materiál PVC a voda.  
F0901200PK2 – oranžová
F0901201PK2 – červená
F0901202PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, jednobarevně
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 10 × 10 × 1,5 cm  
Kartonové množství v ks: 160

1  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. Gramáž 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,  
balení 25 × 11 × cm 
Kartonové množství v ks: 40

2  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 

3  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 3-5x 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
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry: 100 × 30 cm 
Kartonové množství v ks: 200

3   DODO 
16 Kč

1   CITAS 
149 Kč

2   PENASCO 
69,50 Kč

1   PLASTER 
6,50 Kč

2   LOBOS 
99,50 Kč

3   LANAO 
99 Kč

CHLADÍCÍ POLŠTÁŘKY SCHWARZWOLF
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2500 ml

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

VOLNÝ ČAS VOLNÝ ČAS

vo
ln

ý 
ča

s

1  MALAREN
F5300500AJ3
Outdoorový rychleschnoucí ručník Schwarzwolf v šedé  
barvě s oranžovým lemováním, ideální pro sport i cestování. 
Obsahuje praktické odepínací poutko na zavěšení s logem 
Schwarzwolf. 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

2  NIKARAGUA
F5300100AJ3
Sada na přežití značky Schwarzwolf, perfektní pro kempování, 
na procházky a horské túry, pro horolezce i cyklisty v případě 
ohrožení či první pomoci. Obsahuje termoizolační folii, malou 
reflexní, voděodolnou (do 30 m) baterku/čelovku Schwarzwolf, 
(dodáváme včetně 3V baterie CR123A), sirky, multifunkční 
píšťalku, jejíž součástí je kompas, signalizační zrcátko, křesadlo  
a malý vodotěsný úložný prostor, ideální pro uložení kontaktních 
či zdravotních informací. Baleno v praktickém neoprenovém 
pouzdře a dárkové krabičce Schwarzwolf. 
Doporučená technologie tisku: 
sítotisk S2 na obal, tampontisk T2 na svítilnu 
Maximální velikost tisku: 80 × 80 mm / 15 × 5 mm 
Rozměry: pouzdro 5 × 10 × 13 cm 
Kartonové množství v ks: 35 

3  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

1  KABRU
F1600300AJ3
Outdorový dalekohled Schwarzwolf s optikou 
10 × 25, s centrálním ostřením v neoprénovém 
pouzdře. Čočky chráněny vrstvou proti UV 
záření. Dodáván v krabičce Schwarzwolf. 
Hmotnost 190 g. Materiál hliník, plast. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2, 
laser L1 
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm 
Rozměry: 11,1 × 6,5 × 3,7 cm  
Kartonové množství v ks: 48 

2  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 100% 
polyester, 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 
Kartonové množství v ks: 200

3  HARBOR
Vodotěsný vak o objemu 2,5 litrů s průhlednou 
přední částí, zahrnuje oddělenou kapsu pro 
mobilní telefon. Uzavírání na klip. Materiál plast, 
polyester, polypropylen. 
F7701000RB2 – modrá 
F7701001RB2 – červená 
F7701002RB2 – žlutá 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální rozměry tisku: 80 × 80 mm 
Rozměry: 19 × 28 cm 
Kartonové množství: 100 

2   RAVIK 
79 Kč

3   HARBOR 
83 Kč

1   MALAREN 
199 Kč

3   CROSSET 
895 Kč

1   KABRU 
369 Kč

SCHWARZWOLF CESTOVNÍ POTŘEBY

2   NIKARAGUA 
399 €
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

VOLNÝ ČAS VOLNÝ ČAS

vo
ln

ý 
ča

s

1  SABANA
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

2  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 S/S, chrom-vanadová ocel, hliník. 
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 15 × 7 mm 
Rozměry: rozložená 12,7 × 3,8 × 2 cm, 
složená 7,3 × 3,8 × 2 cm 
Kartonové množství v ks: 100

3  REFLEXO
F3101800PK2
Reflexní tyčinky, které snadno nacvaknete 
na výplet jízdního kola, dodáváno v sadě 
po 10 kusech. Reflexní materiál značky 3M.  
Baleno v transparentním blistru. 
Doporučená technologie tisku: samolepka 
Rozměry: ø 0,5 × 7 cm 
Kartonové množství v ks: 200

1  CINKY
Zvonek na kolo. Materiál hliník, plast. 
F5200800PD2 – lesklá stříbrná 
F5200801PD2 – černá 
F5200802PD2 – modrá 
F5200803PD2 – červená 
F5200804PD2 – oranžová 
F5200805PD2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm 
Rozměry: ø 0,5 × 5 cm 
Kartonové množství v ks: 200

2  MAZALEO
F2305800PK2
USB dobíjecí světlo na kolo s COB diodou. 
Světlo má 4 nastavení: tlumené, přerušované, 
pomalu blikající a rychle blikající. Nahoře je 
umístěno tlačítko pro zapnutí a vypnutí. Světlo 
obsahuje magnet a malý popruh k připevnění 
na řídítka kola. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm 
Rozměry: 8,2 × 4,6 × 3 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 200

3  FIRAON
Plastové světlo na kolo s CREE LED diodou, 
jednoduché na upevnění a sejmutí z řídítek. Dvě 
nastavení svícení: stálé a blikající. 
F5201300PK2 – černá
F5201301PK2 – červená
F5201302PK2 – zelená
F5201303PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 9 × 4,4 × 8 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek
Poznámka: Baterie 3 × AAA jsou součástí. 
Kartonové množství v ks: 100

1   SABANA 
275 Kč

1   CINKY 
30,50 Kč

2   TIBESTI 
99 Kč

3   REFLEXO 
64,50 Kč

2   MAZALEO 
299 Kč

3   FIRAON 
123 Kč

DOPLŇKY PRO CYKLISTY DOPLŇKY PRO CYKLISTY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

VOLNÝ ČAS VOLNÝ ČAS

vo
ln

ý 
ča

s

1  YOGI
Podložka na cvičení vyrobená  
z 0,4 EVA materiálu. Dodávaná  
ve stahovacím polyesterovém 
pouzdře se síťovinou. 
F5303900PD2 – modrá
F5303901PD2 – růžová
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3 na obal
Maximální velikost tisku:  
70 × 70 mm 
Rozměry: 180 × 60 × 0,4 cm 
Kartonové množství v ks: 20

2  GEOLIK
F5302300RB2
Sada 3 ks elastických posilovacích 
gum ve třech různých barvách  
a síle (lehká, střední, silná). Ideální 
pro posilování a stretching. Baleno 
ve stahovacím pouzdře se síťkou  
a karabinou. 
Doporučená technologie tisku: 
sítotisk S3 na obal 
Maximální velikost tisku: 40 × 40 mm 
Rozměry: 5 × 30,5 / 8,5 × 15 cm 
Kartonové množství v ks: 200

3  MARIBOR
Elastická posilovací guma  
s pěnovými úchyty. 
F5301500PK2 – modrá 
F5301501PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 Maximální velikost 
tisku: 20 × 8 mm 
Rozměry: 43 × 13 × 2,5 cm 
Kartonové množství v ks: 100

1  DARUS
Akrylové sluneční brýle s UV400 ochranou.  
F1501200PK2 – modrá
F1501201PK2 – červená
F1501202PK2 – transparentní
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 20 × 7 mm 
Rozměry: 14,5 × 4,8 × 2,7 cm 
Kartonové množství v ks: 500

2  DROMO
F1500800MA2
Černé sluneční brýle v klasickém designu 
s vysoce kvalitním plastovým rámem 
a bambusovým vzhledem. S UV400 ochranou. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 20 × 7 mm 
Rozměry: 14,5 × 15,5 × 4,7 cm 
Kartonové množství v ks: 500

3  PINTANO
Plastové sluneční brýle s UV400 ochranou 
a barevnými nožičkami. 
F1501300PK2 – černá 
F1501301PK2 – bílá 
F1501302PK2 – modrá 
F1501303PK2 – červená 
F1501304PK2 – světle modrá 
F1501305PK2 – žlutá 
F1501306PK2 – oranžová 
F1501307PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 20 × 7 mm 
Rozměry: 13,7 × 4,8 × 2,7 cm 
Kartonové množství v ks: 500

1   YOGI 
335 Kč

1   DARUS 
24,50 Kč

2   GEOLIK 
133 Kč

3   MARIBOR 
35 Kč

2   DROMO 
39,50 Kč

3   PINTANO 
21,50 Kč

FITNESS DOPLŇKY SLUNEČNÍ BRÝLE
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

VOLNÝ ČAS VOLNÝ ČAS

vo
ln

ý 
ča

s

1  LERMO
Ekologické sluneční brýle s obroučkami vyrobenými  
z lisované pšeničné slámy. Baleno v krabičce 
z kraftového papíru. Ochrana UV400. 
F1500700RX2 – černá
F1500701RX2 – modrá
F1500702RX2 – zelená
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 20 × 7 mm 
Rozměry: 14,2 × 5,2 × 2,5 cm 
Kartonové množství v ks: 300

2  4ALL
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 čoček  
a obrouček  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 

3  DARK 5IN1
F1500300SA3
Sluneční brýle značky Schwarzwolf, tmavošedá skla, 
v černém váčku z mikrovlákna a v tvrdém černém 
pouzdře, černý plast, UV 400. Součástí balení je 5 různě 
barevných gumiček, které lze snadno vyměňovat  
v nožičkách brýlí. Testováno dle evropských norem. 
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, sítotisk 1 barva S3
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm 
Rozměry: 14 × 7 cm 
Kartonové množství v ks: 60

1  RAHANO
Krokoměr se silikonovým poutkem na zápěstí. 
Zaznamenává kroky (do 99.999), kalorie, míle/km. 
F5301800PK2 – černá
F5301801PK2 – červená
F5301802PK2 – zelená
F5301803PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: laser L2 
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm 
Rozměry: 7,8 × 5,5 × 3,1 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: baterie jsou součástí balení. 
Kartonové množství v ks: 300 

2  TORREON
F5300800RQ1 
Černý fitness náramek nabízí funkce – měření 
krevního tlaku, kyslíku v krvi, tep, kroky, kalorie, 
vzdálenost, stopky, monitor spánku, notifikace 
volání a zpráv, upozornění na dlouhé sezení, 
phone GPS, spoušť fotoaparátu a mnohé další. 
Barevný dotykový displej 0,96““, aplikace Wearfit, 
vodotěsnost IP67, výdrž nabité baterie cca 7 dnů. 
Doporučená technologie tisku: laser L2 
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm 
Rozměry: 27,7 × 1,7 × 1 cm 
Poznámka: na vyžádání možnost v barvě modrá 
a červená s dodáním 2-4 týdny v minimálním 
množství 100 ks. 
Kartonové množství v ks: 100 

3  NOGALES
F5300900RQ1
Černý fitness náramek nabízí funkce – měření 
krevního tlaku, kyslíku v krvi, tep, kroky, kalorie, 
vzdálenost, stopky, monitor spánku, notifikace 
volání a zpráv, upozornění na dlouhé sezení, 
phone GPS, spoušť fotoaparátu a mnohé další. 
Barevný dotykový displej 0,96““, aplikace Wearfit, 
vodotěsnost IP67, výdrž nabité baterie cca 7 dnů. 
Doporučená technologie tisku: laser L2 
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm 
Rozměry: 27,1 × 1,9 × 1 cm 
Poznámka: na vyžádání možnost v barvě modrá 
a červená s dodáním 2-4 týdny v minimálním 
množství 100 ks. 
Kartonové množství v ks: 100 

1   LERMO 
64 Kč

1   RAHANO 
79,50 Kč

2   4ALL 
565 Kč

3   DARK 5IN1 
335 Kč

2   TORREON 
724 Kč

3   NOGALES 
770 Kč

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

VOLNÝ ČAS

1  FURBO
Stylové sportovní hodinky zvládají 
měřit a počítat nejen klasické hodnoty 
sportovních trackerů, jako kroky, ušlá 
vzdálenost, spálené kalorie a srdeční 
tep. Ale také měří a sledují nepřetržitě 
(24/7) váš krevní tlak, saturaci organizmu 
kyslíkem a počítat celkové únavové zatížení. 
Schopnost přenášet notifikace a nastavení 
široké palety různých budíků a připomínek 
je samozřejmostí. Práce s úspornou aplikací 
nové generace je snadná díky přehlednému 
interface a kompletní lokalizací do českého 
jazyka. 
F5301000RQ1 – černá
F5301001RQ1 – červená
F5301002RQ1 – modrá
Doporučená technologie tisku: laser L2 
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm 
Rozměry: 4 × 4 × 1 cm 
Poznámka: na vyžádání možnost fialové 
barvy s dodáním 2-4 týdny v minimálním 
množství 100 ks. 
Kartonové množství v ks: 100 

2  FETERA
B1104000RQ1 
Kompaktní Bluetooth seflie tyčka  
v moderním designu, opatřená trojnožkou 
pro stativ. Bluetooth spoušť je možné 
vyjmout a má dosah až 10 metrů. Složená 
tyčka se vejde do kapsy, roztáhlá má 
délku až 70 cm. Do nastavitelného úchytu 
lze použít telefony o rozměru 3,5 až 6““. 
Spolupracuje s OS Android 4.3 / iOS 5.1 
a vyššími verzemi. Zpětné zrcátko, anti-
sleep režim. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 25 × 8 mm 
Rozměry: 19 × 5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 50

1   FURBO 
839 Kč

2   FETERA 
588 Kč

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

KANCELÁŘ KANCELÁŘ
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 RAKYN
TWS bluetooth sluchátka s možností 
celoplošného CMYK potisku. Technologie True 
Wireless Stereo (TWS) umožňuje bezdrátové 
propojení sluchátek s mobilem a mezi sebou 
navzájem. Dosah 10 m. Materiál plast. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 10 × 10 mm 
Rozměry: 7 × 5,3 × 3 cm 
Termín dodání 3-4 týdny.  
Minimální množství pro objednání 50 ks. 
Kartonové množství v ks: 50 
Cena na vyžádání.

 LESKON
Kvalitní Bluetooth reproduktor. Může být Váš  
v jakékoliv barevné kombinaci, včetně reliéfního 
loga. Reproduktor lze objednat samostatně nebo 
v sadě dvou. Díky TWS funkci totiž mohou být 
jakékoliv dva reproduktory spárovány a nabídnou 
tak opravdu nečekaný stereo zvuk! Baleno  
v krabičce plnobarevně potištěné dle Vašeho 
přání. Výkon: 3 W, průměr reproduktoru 45 mm, 
BT dosah až 10 m. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 20 × 20 mm 
Rozměry: 6,1 × 6 × 7,2 cm 
Termín dodání: 2-4 týdny.  
Minimální objednávka 50 ks. 
Kartonové množství v ks: 50 
Cena na vyžádání.

 LORTAN  
Tento reproduktor s LED Light-up logem má 
příjemný pogumovaný povrch a praktickou 
opěrku. Reproduktor je možné použít samostatně 
a nebo ho spárovat s druhým, díky funkci TWS. 
Nabídnou tak nečekaný stereo zvuk. Možnost 
LED loga v jakýchkoliv barvách. Výkon 3 W, 
Bluetooth 4.0, dosah až 10 m, až 3 hodiny hraní. 
Doporučená technologie tisku:  
laser L2, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm 
Rozměry: 8 × 2,5 cm 
Termín dodání: 2-4 týdny. Minimální objednávka 
50 ks. 
Kartonové množství: 50 
Cena na vyžádání. 

  LESKON

SLUCHÁTKA REPRODUKTORY

   RAKYN

  LORTAN
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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 LOUDER
Bezdrátový Bluetooth reproduktor s 3 W reproduktorem a 350 mAh 
akumulátorem. Díky chytrému designu hraje hudba do všech stran. 
Hliníkové tělo a kovová mřížka, pryžové páky na spodní straně pro lepší 
kvalitu zvuku a přilnavost. Doba přehrávání až 3 hodiny na jedno nabití, 
vzdálenost připojení až 10 m. Dodáváno včetně micro USB kabelu  
k nabíjení reproduktoru a včetně audio kabelu pro připojení k 
mobilnímu telefonu. 
B1404000RX2 – černá
B1404001RX2 – modrá
B1404002RX2 – bílá
B1404003RX2 – zelená
B1404004RX2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm 
Rozměry: 6,3 × 5 × 5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 50 

 DRAKULA
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, vstup pro kartu micro SD, FM rádio a hands-
free. Vstupní výkon: 5V/0,5A. Integrovaná dobíjecí baterie s kapacitou 
400 mAh, dno má neklouzavý povrch. Materiál hliník, plast. 
B1401800RB2 – stříbrná
B1401801RB2 – černá
B1401802RB2 – modrá
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   

 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 

 PAPLONA
B1100200ZG2 
Bezdrátová powerbanka v atraktivním designu 
smartphonu o kapacitě 10 000 mAh. Powerbanka 
funguje jako induční nabíjecí podložka s přísavkami 
pro Vaše dobíjené zařízení a obsahuje digitální 
indikátor nabíjení na čelním panelu s vysokým leskem. 
Obsahuje funkci rychlého nabíjení, vstup pro USB  
a typ C konektor a tlačítko on/off. Vstup DC 5/2A  
a výstup DC 5V/2A. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm 
Rozměry: 13,5 × 7 × 1,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 36  

 KENDURA
B1100300ZG2 
Tato bezdrátová powerbanka přitahuje pozornost 
především svým kvalitním textilním krytem. Vyniká 
také stylovými a diskrétními retro doplňky, jako je 
elegantní kožený pásek a zaoblený silikonový okraj. 
Powerbanka má kapacitu 6000 mAh a dlouhou 
životnost baterie. Vstup DC 5/2A a výstup DC 5V/2A. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm 
Rozměry: 6,7 × 12,7 × 1,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 26    

 TIMEA
B1120600RX2 
Plochá a odolná powerbanka 8000 mAh. Powerbanka 
má LED light up logo, které se při používání 
rozsvítí. Pro dokonalé uchycení k mobilnímu 
zařízení je powerbanka opatřena přísavkami. Kromě 
bezdrátového nabíjení můžete také použít běžný 
port USB nebo typ C. Vstup: 5V/1,5A, výstup: 5V/2,1A. 
Bezdrátový výstup 5V / 1A 5W. Registrovaný design®.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 50 x 30 mm 
Rozměry: 1.6 × 7.2 × 14.0 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství: 40  

  TIMEA 
999 Kč

   PAPLONA 
999 Kč

  KENDURA 
615 Kč

REPRODUKTORY POWERBANKY

   LOUDER 
268 Kč

  DRAKULA 
249 Kč

  TROPEJ 
396 Kč
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 UFULA 
Bezdrátová powerbanka s možností  
kapacity 2000, 3000, 4000 nebo 5000.  
Na powerbanku stačí položit Smartphone, 
vybavený Qi technologií (nebo doplněný  
o externí Qi přijímač) a nabíjení začne. 
Nabíjet lze bezdrátově, nebo klasicky 
přes USB kabel. Rovná plocha nabízí velký 
prostor pro plnobarevný tisk a spolu s LED 
logem můžete vytvořit unikátní design, 
který skvěle vynikne v luxusní transparentní 
krabičce. Materiál plast.
Doporučená technologie tisku: laser L2,  
uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: celoplošný tisk 
Rozměry: 10 × 1,4 cm 
Termín dodání: 2-4 týdny. 
Minimální objednávka 50 ks. 
Kartonové množství v ks: 50 
Cena na vyžádání. 

 FLORENTA
Tenká bezdrátová nabíjecí podložka 
umožňuje nabíjet mobilní telefon s funkcí 
Qi nabíjení, a to bez nutnosti připojení 
kabelem. Kruhový tvar a rovná plocha 
nabízí velký prostor k potisku. Vhodná 
pro kreativní design, díky možnosti 
plnobarevného potisku s barevně 
podsvíceným LED logem, které bude vždy 
zářit, když je podložka v provozu. Vstup  
1 A, výstup Qi: 1 A (na vyžádání dostupná 
i varianta s rychlým 10W Qi nabíjením). 
Materiál plast.
Doporučená technologie tisku: laser L2,  
uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: celoplošný tisk
Rozměry: 10 × 8,4 cm
Termín dodání: 2-4 týdny.
Minimální objednávka 50 ks.
Kartonové množství v ks: 100
Cena na vyžádání.

 RENORA 
Slim powerbanka square s kapacitou 2000, 
3000, 4000 nebo 5000 mAh. Možnost CMYK 
potisku po celé ploše a a vlastní barvy stěn dle 
PANTONE. Nabíječka je navíc lehká a snadno 
přenosná, zabalená v praktické plastové 
krabičce. Materiál plast. 
Doporučená technologie tisku: 
laser L2, uv tisk UV3 
Maximální velikost tisku: 75 x 75 mm 
Rozměry: 8 × 8 × 1,2 cm 
Termín dodání: 2-4 týdny. 
Minimální objednávka 50 ks. 
Kartonové množství v ks: 100 
Cena na vyžádání. 

 ARBRA
Bezdrátová powerbanka s možností kapacity 
3000, 4000, 5000, 6000, 8000 nebo 10000 
mAh. Kapacity 8000 a 10 000 mAh můžete 
mít i s rychlým 10W indukčním nabíjením. 
Na powerbanku stačí položit Smartphone, 
vybavený Qi technologií (nebo doplněný  
o externí Qi přijímač) a nabíjení začne. Nabíjet 
lze bezdrátově, nebo klasicky přes USB kabel. 
Čtvercový tvar a rovná plocha nabízí velký 
prostor pro plnobarevný tisk a spolu  
s LED logem můžete vytvořit unikátní design, 
který skvěle vynikne v luxusní transparentní 
krabičce. Vlastní Pantone barva již od 50 ks!
Doporučená technologie tisku:
laser L2, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 90 x 90 mm
Rozměry: 9 × 9 × 1,8 cm
Termín dodání: 2-4 týdny.
Minimální objednávka 50 ks.
Kartonové množství v ks: 50
Cena na vyžádání.

   UFULA

POWERBANKY POWERBANKY

  FLORENTA

   RENORA

  ARBRA
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 FINEBY
B1104100RQ1
Svinovací textilní podložka pod myš  
s bezdrátovým nabíjením se skvěle hodí 
do kanceláře i na cesty. Na této podložce 
můžete jednoduše nabíjet váš mobilní 
telefon podporující indukční bezdrátové 
nabíjení.
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 70 mm 
Rozměry: 30 × 22 × 0,6 cm 
Kartonové množství v ks: 50  

 DYRNES
B1104200RQ1 
Černý stojánek na mobil s rychlým 10W 
bezdrátovým nabíjením. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm 
Rozměry: 11 × 7,8 × 0,7 cm 
Poznámka: na vyžádání je možnost bílé 
barvy s dodáním 2-4 týdny v minimálním 
množství 50 ks. 
Kartonové množství v ks: 50     

 ORDOS
B3200400RX2 
Ideální doplněk na Váš pracovní 
stůl. Stolní organizér z ekologického 
bambusu umožňuje udržet stůl stále 
čistý a přehledný. Díky zabudovanému 
bezdrátovému nabíjení pak můžete 
nabíjet pouhým položením telefonu bez 
použití kabelů. Vstup 5V/1.5A, bezdrátový 
výstup 5V/800mA 5W. Včetně 1,5 m 
dlouhého micro USB kabelu. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, laser L2 
Maximální velikost tisku: 25 × 15 mm 
Rozměry: 27 × 14,5 × 1,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 60 

 RENEBU
Set podložky a bezdrátové myši s 10W 
bezdrátovým nabíjením. Nabíjejte myš  
i svůj telefon jednoduše rovnou  
na podložce. Možnost plnobarevného 
celoplošného CMYK potisku na obě 
položky v sadě. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: podložka 24 × 19,5 × 0,6 cm, 
myš 6,5 × 11,5 × 3,2 cm 
Poznámka: dodání 2-4 týdny  
v minimálním množství 50 ks. 
Kartonové množství v ks: 50 
Cena na vyžádání.    

 VINDOLA
B1200500RQ1
Černá ergonomická bezdrátová 2,4 GHz 
myš Vám umožní držet při práci ruku 
v přirozené poloze a předcházet tak 
bolestem a potížím s karpálními tunely. 
Napájení: 2 × AAA baterie. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 25 × 20 mm 
Rozměry: 10 × 8 × 6 cm 
Poznámka: Na vyžádání možnost levoruké 
verze a také tmavě šedé, modré nebo 
červené barvy s dodáním 2-4 týdny. 
Kartonové množství v ks: 50      

   RENEBU

DOPLŇKY NA STŮL DOPLŇKY K POČÍTAČI

  VINDOLA 
399 Kč

  ORDOS 
638 Kč

   FINEBY 
529 Kč

  DYRNES 
455 Kč
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 TOLITA
B1104300RQ1 
Malá powerbanka s bílým LED logem  
a kapacitou 4000 mAh. 
Doporučená technologie tisku: 
laser L2
Maximální velikost tisku: 100 × 65 mm
Rozměry: 11,2 × 7 × 1,3 cm
Poznámka: Další barvy LED loga na dotaz.
Kartonové množství v ks: 100  

 TANSOY
Tato powerbanka skýtá prostor pro 
opravdu velké svítící logo, které může svítit 
v několika barvách a rozsvěcí se jak
zapojením, tak změnou polohy – položení
na stůl, uchopení do dlaně apod. Výběr  
ze 3 kapacit, kvalitní bateriový článek  
a 2 výkonné výstupy, 2 vstupy (micro USB 
a Lightning).
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 100 x 60 mm
Rozměry: 14 × 7 × 1,5 cm
Poznámka: dodání 3-4 týdny v minimálním 
množství 100 ks.
Kartonové množství v ks: 50
Cena na vyžádání.

 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 

 LOGRONA
B1100400ZG2 
Kompaktní powerbanka s kapacitou  
8000 mAh v jednoduchém stylovém 
hliníkovém pouzdře, včetně indikátoru 
nabíjení, dvojitého výstupu USB pro 
současné nabíjení a nouzové LED. Vstup 
DC 5/2A a DC 5V/2A. 
Doporučená technologie tisku:  
laser L1, tampontisk T3, uv tisk UV3 
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm 
Rozměry: 15,3 × 7,5 × 1 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 36 

  TANSOY

POWERBANKY POWERBANKY

   TOLITA 
420 Kč

   IKIMBA 
555 Kč

  LOGRONA 
484 Kč
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 WADAN
F6702400PB2 
Fotbalový míč s pěnovým ochranným okrajem. 
Pro vnitřní a venkovní použití. Materiál ABS 
plast a pěna. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 40 x 30 mm
Rozměry: ø 17 × 5,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: balení obsahuje 4x AA baterie. 
Kartonové množství v ks: 30     

 TARSUS
B1104400RQ1 
Během nabíjení Vašeho mobilního zařízení 
se určitě nudit nebudete díky spojení externí 
nabíječky s Gameboyem v klasickém retro 
stylu. Gameboy je plně funkční a zahrajete si 
na něm 26 digitálních her v desítkách různých 
modifikací. Díky kapacitě 8000 mAh bez 
problémů nabijete své mobilní zařízení a navíc 
si zkrátíte dlouhou chvíli hrou. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm 
Rozměry: 15,2 × 7,2 × 1,5 cm 
Poznámka: na vyžádání je dostupná i bílá barva 
s dodáním 2-4 týdny v min. množstvím 50 ks. 
Kartonové množství v ks: 50  

 SORIADA
Powerbanka o kapacitě 2 200 mAh, která 
zároveň slouží jako antistresová pomůcka. 
Součástí je i USB kabel. Materiál guma, plast. 
B1118800PB2 – černá
B1118801PB2 – modrá
B1118802PB2 – červená
B1118803PB2 –  tyrkysová
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm 
Rozměry: ø 3 × 9,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 100 

 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    

 MARLENA
Tato kovová powerbanka s kapacitou 5000 mAh 
se vyznačuje svou tenkostí 8,8 mm. Je vhodná 
pro iPhone, Smart Phone, MP3/MP4, iPod, apod. 
Vstup 2A, výstup 2,1 A. Materiál kov. 
B1103500RQ1 – černá
B1103501RQ1 – šedá
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 80 × 40 mm 
Rozměry: 13,5 × 6,8 × 0,9 cm 
Poznámka: Další barvy růžová, modrá, zlatá  
a stříbrná jsou na vyžádání, s termínem dodání 
3-4 týdny a minimálním množstvím 50 kusů. 
Kartonové množství v ks: 50       

 SONATA
Hliníková powerbanka s kapacitou 2200 mAh 
dostačující pro dobití telefonu. Výstup DC 5V/1A. 
Součástí je USB kabel s micro USB konektorem. 
B1102800PD2 – černá
B1102801PD2 – světle modrá
B1102802PD2 – červená
B1102803PD2 – stříbrná
B1102804PD2 – světle hnědá
B1102805PD2 – šedá
B1102806PD2 – tmavě modrá 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 60 × 15 mm 
Rozměry: 9,5 × 2,1 × 2,1 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 80 

  SORIADA 
295 Kč

POWERBANKY POWERBANKY

  WADAN 
199 Kč    KIMI 

249 Kč

  MARLENA 
499 Kč

  SONATA 
134 Kč

  TARSUS 
945 Kč
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 TORMA
Praktická malá powerbanka s kapacitou 1 000 mAh  
v podobě klíčenky, která umožňuje až 50% dobití Vašeho 
telefonu. Obsahuje USB výstup 5V/1A, který umožňuje její 
použití s libovolným mobilním zařízením. Výstup 5V/1A, 
vstup 5V/1A. Materiál hliník. 
B1115100RX2 – stříbrná
B1115101RX2 – šedá
B1115102RX2 – zlatá
B1115103RX2 – růžová
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 15 mm 
Rozměry: 1,2 × 3,6 × 5,4 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 100  

 BANKSY  
Powerbanka s kapacitou 4000 mAh vhodná pro většinu 
elektronických zařízení. Obsahuje micro USB kabel (délka 
30 cm), vstup a výstup 5 V/1000 mA.  
B1102100RB2 – bílá
B1102101RB2 – černá
B1102102RB2 – modrá
B1102103RB2 – červená
B1102104RB2 – zelená
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 40 × 15 mm 
Rozměry: 9,7 × 4,5 × 2,3 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 50    

 TRAVELO  
Plastová powerbanka s Li-ion baterií s kapacitou  
2200 mAh, vstup 5V/1000mA, výstup 5V/1000mA. 
Obsahuje USB/Micro USB kabel, vhodný pro  
většinu mobilních telefonů a podobných  
elektronických zařízení. Materiál plast.  
B1102000PK2 – černá
B1102001PK2 – bílá
B1102002PK2 – červená
B1102003PK2 – zelená
B1102004PK2 – modrá
B1102005PK2 – stříbrná
B1102006PK2 – žlutá
B1102007PK2 – oranžová
B1102008PK2 – růžová
B1102009PK2 – fialová
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm 
Rozměry: 2,5 × 2,5 × 9,2 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 100  

 TRIPOLINA
B1117400RX2 
Klíčenka s kablíkem se 3 konektory: micro USB, 
USB typu C a oboustranný konektor pro iOS  
a Android zařízení. Vhodné jak pro nabíjení tak 
přenos dat. Konce jsou spojeny magnetem pro 
snadnou manipulaci. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 5 × 15 mm 
Rozměry: 11 × 3,1 × 0,8 cm 
Kartonové množství v ks: 1000    

 MURUN
B1106800PK2 
Plastový kabel se standardním USB, USB-C  
a Lightning konektorem. Kabel obsahuje 
magnet, který ho drží ve složeném stavu.  
Jeho součástí je kroužek na klíče. Délka kabelu 
cca 11 cm. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 10 × 5 mm 
Rozměry: 13 × 1 × 0,5 cm 
Kartonové množství v ks: 200       

 SORDAL
Praktický přívesek a zároveň datový a napájecí
kabel 4 v 1. Na jedné straně jsou konektory 
USB-A + Type-C. Na výstupní straně najdete 
konektory Type-C, Lightning a USB micro. 
Kroužek k uchycení na klíče a magnetické 
zapínání.
B1104500RQ1 – černá
B1104501RQ1 – bílá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 10 × 5 mm
Rozměry: 13 cm
Kartonové množství v ks: 100
Poznámka: Na vyžádání možnost v barvách
červená, světle modrá, šedá, oranžová, růžová  
a světle zelená s dodáním 2-4 týdny  
a minimálním množstvím 100 ks.

  BANKSY 
174 Kč

  TRAVELO 
115 Kč

  SORDAL 
147 Kč

POWERBANKY DOPLŇKY K MOBILU 

   TORMA 
289 Kč

   TRIPOLINA 
65 Kč

  MURUN 
99,50 Kč
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 ZALTAN
Nabíjecí kabel s kroužkem na klíče. Kabel 
obsahuje USB a Lightning konektor. Délka 
kabelu je 22 cm. Materiál PVC. 
B1107000PK2 – černá 
B1107001PK2 – bílá 
B1107002PK2 – oranžová 
B1107003PK2 – červená 
B1107004PK2 – zelená 
B1107005PK2 – modrá 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 10 × 10 mm 
Rozměry: 22,5 × 0,8 × 0,5 cm 
Kartonové množství v ks: 400     

 MEDAR  
Dobíjecí kabel a šňůrka na krk v jednom. 
Délka kabelu je cca 90 cm. Obsahuje USB 
a micro USB konektor, který po otočení lze 
použít také jako Lightning konektor. Součástí 
hranatého uzávěru je kovová karabinka. 
Materiál plast a kov. 
B1105500PK2 – černá
B1105501PK2 – bílá
B1105502PK2 – modrá
B1105503PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 10 × 10 mm 
Rozměry: 90 × 1,1 × 0,1 cm 
Kartonové množství v ks: 200

 MARMARIS
B1104600RQ1 
Napájecí kabel se třemi koncovkami –
micro USB, Lightning (iPhone 5 a novější) 
a USB Type-C. Prémiové provedení, 
pouzdro rozbočovače nabízí branding 
nepřehlédnutelným bílým LED logem.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 10 × 10 mm
Rozměry: 14 × 2,5 cm
Kartonové množství v ks: 100
Poznámka: na vyžádání možnost kulaté 
varianty v minimálním množství 100 kusů.    

 MATOL  
Luxusní provedení napájecího kabelu  
s kovovými koncovkami. Vaše logo vynikne 
pomocí epoxy loga (logoprint) na hlavní 
části, navíc s možností gravírovaného 
loga na koncovkách. Konektory Type-C, 
Lightning a USB micro. 
B1104700RQ1 – černá 
B1104701RQ1 – šedá 
Doporučená technologie tisku: laser L1, 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 15 × 15 mm 
Rozměry: 120 cm 
Kartonové množství v ks: 100 
Poznámka: Cena nezahrnuje branding.  
Další barvy jsou dostupné na vyžádání  
v minimálním množství 100 ks.        

 BOLVADIN
Napájecí USB kabel 3 v 1 ve šňůrce na krk. 
Velká plocha pro potisk na šňůrce i krytu 
konektorů. Obsahuje konektory Type-C, 
Lightning a USB micro. 
B1104800RQ1 – černá 
B1104801RQ1 – bílá 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 15 × 15 mm 
Rozměry: 92 cm 
Kartonové množství v ks: 100
Poznámka: Na vyžádání možnost v dalších 
barvách s dodáním 2-4 týdny v minimálním 
množství 100 ks. 

   MARMARIS 
244 Kč

  MATOL 
179 Kč

DOPLŇKY K MOBILU DOPLŇKY K MOBILU

  BOLVADIN 
149 Kč

  ZALTAN 
35,50 Kč

  MEDAR 
48 Kč
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 TANORA  
B1201800PK2
Kryt na webkameru v tabletech nebo  
na noteboocích, který ochrání Vaše soukromí. 
Materiál plast. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm 
Rozměry: 1,6 × 4,1 x 0,2 cm 
Kartonové množství v ks: 10 000 

 CINAMON
Cestovní sada v pěnové krabičce, obsahuje 
powerbanku 2000 mAh, USB, nabíječku  
do auta, micro USB kabel a USB adaptér  
se zástrčkou standardizovanou pro EU. 
B1101400PD2 – černá
B1101401PD2 – bílá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 15 mm 
Rozměry: 12 × 7 × 3,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 80

 HISARA  
3 v 1 univerzální opěrka na mobil,  
poutko na prst a držák do ventilace. 
Možnost plnobarevného logoprintu  
s výběrem z několika druhů kovu. 
Barevné varianty gunmetal, zlatá, šedá. 
Minimální množství 500 kusů.
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm 
Rozměry: 2,8 × 3,4 × 0,7 cm 
Kartonové množství v ks: 100
Cena na vyžádání.     

 FEROL  
B1105000RQ1
3v1 univerzální opěrka na mobil v barvě 
gunmetal, poutko na prst a držák  
do ventilace s 360° otočným kroužkem 
pro nastavení ideální pozice.  
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 15 × 5 mm 
Rozměry: 4,5 × 3,3 × 1,2 cm 
Poznámka: Možnost barevných variant 
zlatá, stříbrná na vyžádání. 
Kartonové množství v ks: 100          

 ROSARO
B1105000MA2 
Brýle na virtuální realitu vyrobené  
z kartonu. K brýlím stačí nainstalovat 
aplikaci Cardbox do Vašeho mobilního 
telefonu, vložit jej do brýlí a už můžete 
objevovat všechny možnosti virtuálního 
světa. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 35 × 15 mm 
Rozměry: 14,3 × 9 × 6 cm 
Kartonové množství v ks: 200 

  CINAMON 
289 Kč

   HISARA  TANORA 
3,60 Kč

  ROSARO 
37,50 Kč

  FEROL   
130 Kč

DOPLŇKY K MOBILU DOPLŇKY K MOBILU
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 SAMAWI
Originální USB flash disk ve tvaru 
karty obsahuje zábavné puzzle. Tuto 
antistresovou hračku oceníte také pro její 
velkou plochu pro potisk. Dostupnost  
v kapacitách 128 MB – 64 GB. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: celoplošný tisk 
Rozměry: 8,5 × 5,4 × 0,3 cm 
Kartonové množství v ks: 100 
Cena na vyžádání.   

 CARY  
USB flash disk ve tvaru kreditní karty 
s možností plnobarevného potisku. 
USB karty nabízí maximální prostor pro 
prezentaci produktů či služeb. Vyberte 
si optimální tvar, materiál či kapacitu. 
Kapacitu si leze zvolit od 128 MB  
do 64 GB. Nově je rozšířená možnost 
USB 3.0. Většina modelů má rozměry 
kreditní karty a skvěle se hodí  
do peněženky. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, digitální tisk 
Maximální velikost tisku: celoplošný tisk 
Rozměry: 8,4 × 5,2 × 0,2 cm 
Termín dodání 3–4 týdny.  
Minimální množství pro objednání 100 ks
Kartonové množství v ks: 100 
Cena na vyžádání. 

 TUMBAS  
Tenké kovové pero se stylusem a USB 
flash diskem ve víčku. Pero poslouží  
i jako stylus pro přesné ovládání 
dotykové obrazovky. 
B1304100RQ1 – černá 
B1304101RQ1 – stříbrná 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: 8,5 × 5,4 × 0,3 cm 
Poznámka: na vyžádání je možnost 
červené nebo modré barvy a všech 
běžných kapacit paměti USB (1-64 GB),  
s dodáním 2-4 týdny. 
Kartonové množství v ks: 100 
Cena na vyžádání.      

 RAULO
Jedinečný výsuvný USB flash disk oslní 
bílým svítícím LED Light-Up logem. USB je 
opatřeno očkem, které lze doplnit poutkem. 
Kapacita 16 GB. 
B1303900RQ1 – bílá 
B1303901RQ1 – černá 
Doporučená technologie tisku: tampontisk 
T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 25 × 25 mm 
Rozměry: 5,2 × 3 × 0,8 cm 
Poznámka: na vyžádání možné v rychlostech 
2.0 i 3.0, kapacitách 1-64 GB, v modré nebo 
červené barvě těla a s červeným, zeleným 
nebo modrým LED podsvícením. 
Kartonové množství v ks: 100 
Cena na vyžádání.        

 SANDIL   
Atraktivní USB flash disk vhodný pro 2D 
laser loga do akrylové části. Po zasunutí 
do USB portu je průhledná část s logem 
osvětlena barevnou LED diodou. Kovová 
část je také vhodná pro potisk nebo laser 
loga. Možno připojit šňůrku, kroužek nebo 
karabinku, dostupné v rozhraní 2.0 i 3.0  
a kapacitách 1 - 64 GB. Barvy černá, červená, 
modrá, bílá. Barvy LED podsvícení bílá, 
modrá, červená, zelená.        
Doporučená technologie tisku: laser L1,
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 10 × 10 mm
Rozměry: 5,5 × 2,1 × 0,8 cm
Kartonové množství v ks: 100
Cena na vyžádání.        

 ROLKA
B1302400RQ1 
Kovový tmavě šedý USB flash disk 
s elegantním tělem a vysouvacím 
konektorem. Rychlý datový přenos 3.0. 
Velikost 32 GB je skladem u dodavatele. 
Materiál kov. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 15 mm 
Rozměry: 6,1 × 1,9 × 0,8 cm 
Poznámka: na vyžádání je možnost měděné 
barvy a velikosti 16-256 GB s dodáním  
2-4 týdny. 
Kartonové množství v ks: 100 
Cena na vyžádání. 

   SAMAWI    RAULO

  CARY

  SANDIL  

  ROLKA  

USB FLASH DISKY USB FLASH DISKY

  TUMBAS
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 KARKULA
Klasické otočné USB, velikost 8 GB, rozhraní 
USB 2.0. Materiál: kov, plast. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 20 × 15 mm 
Rozměry: 6,5 × 1,9 × 1 cm 
Poznámka: na vyžádání možné v rychlostech 
2.0 i 3.0, kapacitách 128 MB – 64 GB, v jakékoli 
pantone barvě těla i krytu.  
Dodání 2-3 týdny. 
Kartonové množství v ks: 100 
Cena na vyžádání.   

 PIKE  
Univerzální fóliový rámeček. Unikátní 
univerzální způsob balení téměř pro všechny 
modely USB flash disků. Elastická fólie těsně
obepne vložený produkt a ještě tak zvýrazní
jeho design.
B6000500RQ1 – bílá 9 × 9 cm
B6000501RQ1 – černá 9 × 9 cm
B6000600RQ1 – bílá 11 × 11 cm
B6000601RQ1 – černá 11 × 11 cm
Doporučená technologie tisku: tisk pouze  
na rámeček tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 9 mm
Rozměry: malý rámeček – 9 × 9 cm,
velký rámeček – 11 × 11 cm
Kartonové množství v ks: 100    

 PAGETKA  
Exkluzivní mini OTG USB 2.0 flash disk se 
standardním USB konektorem a konektorem 
USB micro nebo s C konektorem. Kapacita  
16 GB. Rozšíří paměť vašeho telefonu. 
B1302700RQ1 – micro konektor
B1302701RQ1 – C konektor
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm 
Rozměry: 3,2 × 1,2 × 0,7 cm 
Poznámka: možnost jiných kapacit 16-128 GB 
na vyžádání. 
Kartonové množství v ks: 100 
Cena na vyžádání. 

 PARATUL
B1304000RQ1 
Luxusní otočný kovový USB flash disk  
s přenosovou rychlostí 3.0. Kapacita 32 GB. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm 
Rozměry: 5,6 × 1,6 × 1 cm 
Poznámka: na vyžádání je možnost dalších 
kapacit paměti USB (16-256 GB), s dodáním 
2-4 týdny. 
Kartonové množství v ks: 100 
Cena na vyžádání.       

 PALOMA  
Kovový mini USB flash disk v moderním 
jednoduchém designu. Rozhraní USB 2.0. 
Možno připojit šňůrku, kroužek nebo 
karabinku. 
B1301300RQ1 – stříbrná 8 GB
B1301301RQ1 – stříbrná 16 GB
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 8 mm
Rozměry: 3,8 × 1,2 × 0,4 cm
Poznámka: Dostupné i v kapacitách 1-64GB, 
rychlosti přenosu 3.0 a barvách černá, 
měděná a zlatá, s minimálním odběrem 50 ks 
a dodáním 2-3 týdny.
Kartonové množství v ks: 100
Cena na vyžádání.       

 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 
B1302601RQ1 – gun metal 
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 v ks: 100 
Cena na vyžádání. 

   KARKULA

  PAGETKA

   PARATUL

  PALOMA

  RONALDINA

USB FLASH DISKY USB FLASH DISKY

   PIKE 
 9 x 9 cm – 49,50 Kč 
11 x 11 cm – 57,50 Kč
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 SAWADA
Meteorologická stanice s barevným LED 
displejem. Obsahuje nabíjecí USB kabel. 
Lze do ní také vložit 3 × AAA baterie, 
které však nejsou součástí balení. 
B2902600PD2 – černá
B2902601PD2 – bílá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 14 × 5,5 × 3,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 40    

 OSAMA  
B2900300PK2 
Digitální meteostanice s hodinami, 
budíkem, předpovědí počasí, vnitřní  
a venkovní teplotou C/F. Obsahuje DC 
adaptér a digitální bezdrátový senzor. 
Materiál ABS, acryl, PS. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm 
Rozměry: 2,5 × 11,3 × 11 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 40     

 GASPRA  
Nástěnné hodiny s teploměrem  
a vlhkoměrem, plast. 
B2600100MA2 – černá 
B2600101MA2 – modrá 
B2600102MA2 – červená 
B2600103MA2 – bílá 
B2600104MA2 – zelená 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 40 × 40 mm 
Rozměry: ø 35 × 2,7 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme bez baterie. 
Kartonové množství v ks: 10 

 ARNOŠT  
Stolní osmimístná kalkulačka, plast. 
B3400100PK2 – černá 
B3400101PK2 – bílá 
B3400102PK2 – stříbrná 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 25 mm 
Rozměry: 19,5 × 10,6 × 4 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 50        

 MATH  
B3401300PK2 
Bílá plastová desetimístná kalkulačka ve 
tvaru mobilního telefonu se stříbrným 
okrajem. Materiál plast. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 15 mm 
Rozměry: 5,8 × 11,5 × 1 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 200        

 WORMA
B3400300RB2 
Stolní osmimístná kalkulačka s duálním 
napájením a gumovými kulatými 
tlačítky. Materiál plast. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 15 mm 
Rozměry: 20 × 13,5 × 3 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme bez baterie. 
Kartonové množství v ks: 40 

   SAWADA 
352 Kč

  MATH 
78,50 Kč

  WORMA 
144 Kč

METEOSTANICE A HODINY KALKULAČKY 

  OSAMA 
650 Kč

  GASPRA 
325 Kč

   ARNOŠT 
111 Kč
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 PENDIGO
B6001100PD2 
Odepínatelné pouzdro na tužku pro zápisníky 
A5 s elastickou gumičkou. Materiál PU. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm 
Rozměry: 17,8 × 4,5 × 0,3 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 400   

 LANDON
B4502300PK2 
Plastový dávkovač barevných memo 
značkovacích lístků v modré, zelené, žluté, 
oranžové a růžové barvě (každá barva 1 m). 
Dávkovač má tvar bílého mráčku. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2, 
uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 6,5 × 1,8 × 6,1 cm 
Kartonové množství v ks: 400     

 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: 8,1 × 14,9 × 1,5 cm 
Kartonové množství v ks: 100 

 KORDON
Malý zápisník s kuličkovým perem s černou 
náplní. Zápisník obsahuje 70 stran. Součástí 
jsou i barevné značkovací lístky. Zavírání 
pomocí elastického pásku v odpovídající barvě. 
Vyrobeno z recyklovatelných materiálů. 
B4001800RB2 – černá
B4001801RB2 – modrá
B4001802RB2 – červená
B4001803RB2 – zelená
B4001804RB2 – oranžová
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 15,4 × 11,2 × 1,2 cm 
Kartonové množství v ks: 100 

 KORA  
B4500400PK2 
Samolepící memo papírky v pouzdře, 
plast/papír. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 13 × 10,5 × 3 cm 
Kartonové množství v ks: 50 

 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        

 MALMEDY  
B4502700PK2 
Sada značkovačů ve tvaru šipek  
v 5 barvách. Každá barva má 25 ks. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 17 × 6,4 × 0,1 cm 
Kartonové množství v ks: 1000         

 TREVIR
Zápisník v kroužkové vazbě  
s pravítkem (17 cm) a lepícími memo 
papírky v 5 barvách po 25 kusech. 
Zápisník obsahuje 60 linkovaných 
stran a gumičku na uzavření. 
B4003300PK2 – bílá
B4003301PK2 – žlutá
B4003302PK2 – oranžová
B4003303PK2 – modrá
B4003304PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm 
Rozměry: 18 × 13 × 1 cm 
Kartonové množství v ks: 100 

NOTE-ITY NOTE-ITY

   KORA 
76,50 Kč

  MALMEDY 
9,90 Kč

  PENDIGO 
52 Kč

  TALISI 
13,50 Kč

  TREVIR 
48,50 Kč

  BROK 
17,50 Kč

  LANDON 
29 Kč

  KORDON 
43 Kč
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 SAMOLEPÍCÍ BLOČEK NOTE–IT 
+ PŘEBAL
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

62,50 50,50 41,50 36,00 30,00 22,50 20,50

Rozměr: 68 × 75 mm
100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

64,50 53,50 44,50 38,50 32,00 25,00 21,00
 
Rozměr: 102 × 75 mm
100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

67,00 55,50 47,50 40,50 37,00 29,50 24,50

 NOTE–IT SE ZNAČKOVAČEM 
V MĚKKÉM PŘEBALU
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, 5 × 25 listové plastové neonové značkovače, 
přebal z 230 g pohlednicového kartonu.

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks 

69,00 53,00 48,00 47,50 46,50 44,50 42,00 Kč

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

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

87,00 66,50 62,00 60,50 57,50 47,50 42,50 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 1000 ks 2000 ks

121,00 100,00 96,50 92,00 85,00 75,50 71,00

 ELEKTROSTATICKÝ  
NOTE-IT V PŘEBALU  
Elektrostatický note-it bez lepidla ve formátu  
100x68 mm. Obsahuje 100 listů a barvu listů můřete 
mít žlutou, růžovou, oranžovou nebo zelenou. V ceně 
je plnobarevný potisk přebalu, který je vyroben z 250g 
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 1000 ks 2000 ks

66,00 65,00 64,00 63,50 63,00 62,00 60,50
   

 ELEKTROSTATICKÝ 
NOTE-IT V PŘEBALU  
SE ZNAČKOVAČI  
Note-it je ve formátu 100 x 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 250g pohlednicového papíru.  
Celkový formát je 151 x 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

84,50 83,50 81,50 79,50 77,50 76,00 74,00

 ELEKTROSTATICKÝ 
NOTE-IT V TVRDÝCH 
DESKÁCH
Elektrostatický note it je ve formátu100 x 68 mm  
a obsahuje 100 elektrostatických listů, které můžete  
mít v barvách žlutá, růžová, oranžová nebo zelená.  
V ceně je plnobarevný potisk přebalu, který je vyroben 
z kašírované 2mm lepenky. 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

96,00 93,00 90,00 89,00 86,00 84,50 83,00

ELEKTROSTATICKÉ NOTE-ITY NOTE-ITY

   ELEKTROSTATICKÝ  
NOTE-IT V PŘEBALU 
od 57,50 Kč

   SAMOLEPÍCÍ BLOČEK NOTE–IT + PŘEBAL 
od 20,50 Kč

   NOTE–IT SE ZNAČKOVAČEM  
V MĚKKÉM PŘEBALU 
od 50,50 Kč

  NOTE–IT SE ZNAČKOVAČEM  
V TVRDÝCH DESKÁCH 
od 80 Kč

  ELEKTROSTATICKÝ  
NOTE-IT V PŘEBALU  
SE ZNAČKOVAČI 
od 74 Kč

  ELEKTROSTATICKÝ 
NOTE-IT V TVRDÝCH 
DESKÁCH 
od 83 Kč
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 NOTE-IT NA PALETCE  
Samolepící note-it na dřevěné paletce ve formátu 102 x 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.   
množství 100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks
2 barvy 182,00 170,00 166,00 163,00 153,00 150,00 147,00

  KNÍŽKA A6 S NOTE-ITY 
A ZNAČKOVAČI  
Přebal knížky je vyroben z 300g lesklé nebo matné křídy a obsahuje plastové 
značkovače v 5 neonových barvách, note-it 102 × 72 mm s 50 listy, note-it  
51 × 75 mm s 50 listy a lze si vybrat v bílé, žluté, modré, růžové nebo zelené 
barvě (oba not-ity musí být ve stejné barvě). 
V ceně je zahrnutý potisk note-itů 1 nebo 2 barvami a plno barevně 
oboustranně potištěného přebalu. 
Baleno po 10 kusech do fólie.
Poznámka: za příplatek je možnost balení po 1 ks, lesklé, matné nebo soft 
touch lamino přebalu. 
množství 100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

144,00 115,00 100,00 84,00 79,00 69,00 53,00
         

 ROZKLÁDACÍ KOSTKA  
SE ZNAČKOVAČI   
Kostka je vyrobena z oboustranně kašírované lepenky. 
Formát kostky je 83 × 75 × 75 mm a obsahuje lepenou kostku 75 × 65 mm 
se 400 listy (80g ofset), note-it 75 × 45 mm s 50 listy s výběrem z bílé, modré, 
žluté, zelené nebo růžové barvy listů, plastové značkovače v 5 neonových 
barvách a papírovou přihrádku na pera. Cena zahrnuje potisk obalu kostky. 
Balení po 1 ks do fólie. 
Minimální množství 200 ks. 
Poznámka: za příplatek možnost balení po 1 ks, lesklé, matné nebo soft touch 
lamino přebalu. Možnost také potisku note-itů 1 nebo 2 barvami.

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks
1+0/2+0 266,00 219,00 204,00 188,00 182,00 167,00 161,00
3+0/4+0 324,00 247,00 228,00 207,00 197,00 177,00 168,00

 

NOTE-ITY NOTE-ITY

 NOTE–IT 51 × 75 mm
Samolepící bloček NOTE–IT.

Rozměr: 51 mm × 75 mm 25 listů
množství 1000 2000 5000 10000
1 barva 9,50 7,10 5,30 5,30
2 barvy 10,40 7,10 5,30 5,30

Rozměr: 51 mm × 75 mm 50 listů
množství 100 200 300 500 1000
1 barva 46,00 35,50 28,00 15,00 11,50
2 barvy 49,00 37,00 28,00 18,00 12,00

Rozměr: 51 mm × 75 mm 100 listů
množství 100 200 300 500 1000
1 barva 65,50 41,50 32,00 20,00 19,00
2 barvy 69,00 44,00 32,50 20,50 19,50

Lepící část na kratší straně, možnost změny za příplatek.

 NOTE–IT 68 × 75 mm
Samolepící bloček NOTE–IT.

Rozměr: 68 mm × 75 mm 25 listů
množství 1000 2000 5000 10000
1 barva 11,00 8,30 6,50 5,30
2 barvy 11,80 8,30 6,50 5,30

Rozměr: 68 mm × 75 mm 50 listů
množství 100 200 300 500 1000
1 barva 48,00 38,50 30,00 18,00 14,00
2 barvy 51,00 40,50 30,00 19,50 15,00

Rozměr: 68 mm × 75 mm 100 listů
množství 100 200 300 500 1000
1 barva 72,00 45,50 34,50 26,50 21,50
2 barvy 74,50 46,50 35,00 27,50 22,50

Lepící část na kratší straně, možnost změny za příplatek.

 NOTE–IT 102 × 75 mm
Samolepící bloček NOTE–IT.

Rozměr: 102 mm × 75 mm 25 listů
množství 1000 2000 5000 10000
1 barva 14,00 11,80 8,30 8,30
2 barvy 15,00 12,00 8,30 8,30

Rozměr: 102 mm × 75 mm 50 listů
množství 100 200 300 500 1000
1 barva 50,50 41,00 33,00 24,50 19,50
2 barvy 53,50 42,00 33,00 25,00 20,00

Rozměr: 102 mm × 75 mm 100 listů
množství 100 200 300 500 1000
1 barva 76,00 47,50 37,00 32,00 28,00
2 barvy 78,50 49,00 38,00 32,50 28,50

Lepící část na kratší straně, možnost změny za příplatek.

   NOTE–IT 51 × 75 mm 
od 5,30 Kč

   NOTE-IT NA PALETCE 
od 147 Kč

   KNÍŽKA A6 S NOTE-ITY  
A ZNAČKOVAČI 
od 53 Kč

  ROZKLÁDACÍ KOSTKA  
SE ZNAČKOVAČI  
od 161 Kč

  NOTE–IT 68 × 75 mm 
od 5,30 Kč

  NOTE–IT 102 × 75 mm 
od 8,30 Kč

ZELENÁ RŮŽOVÁ MODRÁ BÍLÁ ŽLUTÁ
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 PAPÍROVÁ KOSTKA NA PALETCE
Formát kostky je 8 × 12 × 5 cm a obsahuje 500 listů (80g ofset). 
Baleno po 1 ks do fólie.
Poznámka: za příplatek možnost potisku boční strany nebo vyvrtaný otvor 
na pero. 

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks
1+0/2+0 142,00 123,00 116,00 114,00 113,00 109,00
3+0/4+0 190,00 150,00 138,00 133,00 129,00 119,00

 

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

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks
1+0 57,50 34,00 26,50 21,50 19,50 15,00 13,00
2+0 62,50 37,00 27,50 23,50 20,50 16,00 14,00
3+0 76,00 44,50 28,50 27,50 23,50 17,00 14,00
4+0 83,50 46,50 30,00 28,50 25,50 19,00 15,00
4+4 127,00 69,00 49,00 39,50 35,00 22,50 17,00

  

  PODLOŽKA NA PSANÍ A4  
Podložka s kovovým klipem je vyrobena z 2mm oboustranně kašírované 
lepenky ve formátu 225 × 330 mm. Možnost lesklého, matného nebo soft 
touch lamina. 

2+2 4+4
100 90,00 116,50
200 74,00 83,50
300 67,00 74,00
500 63,50 67,00
700 62,50 64,50
1000 60,50 63,50
2000 58,50 60,50

  

  PAPÍROVÁ SLOHA  
S VÝSEKEM  
NA VIZITKU 
od 13 Kč

  PODLOŽKA  
NA PSANÍ A4 
od 58,50 Kč

PAPÍROVÉ KOSTKY KANCELÁŘSKÉ DOPLŇKY

 PAPÍROVÉ KOSTKY
Papírová kostka 9 × 9 × 4,5 cm = 450 listů

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks 5000 ks
1+0 83,00 64,50 58,50 57,50 55,50 52,00 50,50 50,00
2+0 86,00 66,50 61,50 59,50 57,50 53,00 51,50 51,00
3+0 117,50 84,50 73,50 72,00 59,50 58,50 57,00 55,50
4+0 123,50 90,00 77,50 76,00 68,00 60,00 57,50 57,00

Papírová kostka 9 × 9 × 9 cm = 900 listů
100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 1500 ks 2000 ks

1+0 111,00 97,00 90,00 86,00 84,50 81,50 79,50 78,50
2+0 115,00 99,50 92,50 90,00 86,00 83,00 81,50 79,50
3+0 150,00 120,00 109,00 102,50 97,50 91,00 89,00 88,00
4+0 161,50 126,00 113,00 105,00 102,50 92,50 90,00 89,50

Poznámka: za příplatek možnost potisku bočních stran 1-4 barvami.

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

 100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 1500 ks 2000 ks
2+0 156,00 91,00 83,50 79,50 76,00 71,50 69,50 68,00
4+0 172,00 125,00 108,00 97,50 94,00 84,50 79,50 77,50

 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 papírku vloženého po obvodě.

50 ks 100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks
0+0 137,00 140,00 140,00 140,00 140,00 137,00 137,00
1+0 237,00 182,00 167,00 160,00 158,00 152,00 151,00
2+0 224,00 186,00 171,00 163,00 161,00 153,00 152,00
3+0 278,00 221,00 190,00 180,00 172,00 165,00 159,00
4+0 300,00 232,00 184,00 184,00 176,00 170,00 160,00

 PAPÍROVÁ KOSTKA V PLASTOVÉM
BOXU – TYP 2
Papírová kostka v plastové krabičce s přihrádkou na pera, 900 volných listů,  
velikost 9 × 7 cm, baleno po 1 ks do fólie. Cena včetně plnobarevného papírku 
vloženého po obvodě.

50 ks 100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks
0+0 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 148,00 148,00
1+0 224,00 192,00 179,00 172,00 169,00 163,00 162,00
2+0 234,00 197,00 182,00 174,00 172,00 165,00 163,00
3+0 290,00 232,00 202,00 190,00 184,00 176,00 163,00
4+0 311,00 253,00 208,00 195,00 188,00 180,00 171,00

   PAPÍROVÉ  KOSTKY 
od 50 Kč

  3D PAPÍROVÉ KOSTKY 
od 68 Kč

  PAPÍROVÁ KOSTKA 
V PLASTOVÉM 
BOXU – TYP 1 
od 137 Kč

  PAPÍROVÁ KOSTKA 
V PLASTOVÉM 
BOXU – TYP 2 
od 148 Kč

  PAPÍROVÁ KOSTKA  
NA PALETCE 
od 109 Kč
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 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 250g natíraného 
papíru Blok obsahuje 70 vnitřních listů z 80g 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.

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks
1+0 128,00 116,00 112,00 111,00 110,00 109,00
2+0 133,00 120,00 114,00 112,00 111,00 109,00
3+0 152,00 132,00 123,00 118,00 116,00 112,00
4+0 158,00 133,00 127,00 122,00 118,00 114,00

 BLOKY A6
Papírový blok formátu A6, 50 listů, rozměr: 10,5 × 14,8 cm

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks
1+0 49,00 30,00 23,50 21,00 19,00 14,50
2+0 54,00 32,50 24,00 22,00 19,50 15,00
3+0 89,00 50,00 38,00 31,00 28,00 19,50
4+0 97,00 52,00 39,50 32,50 28,50 21,50

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

 BLOKY A5
Papírový blok formátu A5, 50 listů, rozměr: 14,8 × 21 cm

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks
1+0 57,00 37,00 30,00 27,50 25,50 21,50
2+0 60,50 38,50 31,00 28,50 25,50 22,50
3+0 97,50 60,50 44,50 38,50 36,00 28,50
4+0 100,50 61,50 47,50 41,50 38,00 29,00

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

 BLOKY A4
Papírový blok formátu A4, 50 listů, rozměr: 21 × 29,7 cm

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks
1+0 69,00 49,00 43,50 41,50 38,50 36,00
2+0 75,00 52,00 45,50 42,50 39,50 37,00
3+0 113,00 75,00 62,50 57,00 52,00 44,50
4+0 116,50 78,50 65,50 58,50 55,00 46,50

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 
od 109 Kč

BLOKY BLOKY

 BLOKY A4 + PŘEBAL
Papírový blok formátu A4, 50 listů, rozměr: 21 × 29,7 cm

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks
1+0 95,50 74,00 66,50 64,50 61,50 53,00
2+0 102,00 76,50 69,00 65,50 62,50 54,00
3+0 140,00 98,50 85,50 78,50 75,00 65,50
4+0 144,00 103,00 89,00 82,50 76,50 67,00

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

 BLOKY A5 + PŘEBAL
Papírový blok formátu A5, 50 listů, rozměr: 14,8 × 21 cm

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks
1+0 77,00 56,50 47,50 44,50 41,50 36,00
2+0 82,00 58,00 49,00 45,50 42,00 37,00
3+0 119,00 79,00 62,50 56,50 51,50 44,50
4+0 122,50 79,50 65,00 58,50 54,00 45,00

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

 BLOKY A6 + PŘEBAL
Papírový blok formátu A6, 50 listů, rozměr: 10,5 × 14,8 cm

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks
1+0 70,00 49,00 40,50 37,50 35,50 28,50
2+0 75,00 51,00 41,50 38,00 36,00 28,50
3+0 110,00 69,50 55,50 47,50 44,00 35,50
4+0 117,00 71,50 57,50 49,00 45,00 37,00

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

 BLOK V TVRDÝCH DESKÁCH 
SE SPIRÁLOU
Papírový blok v tvrdých deskách se spirálou obsahuje 100 listů (80g 
ofset). Obálka je vyrobena z kašírované lepenky. 
Cena zahrnuje plnobarevný potisk obálky s laminací. Ceník je na potisk 
vnitřních listů.
Vazba: vario-spirála v barvách bílá, černá, stříbrná, zlatá, modrá nebo 
červená.

50 ks 100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks
Blok A6 295,00 204,00 160,00 140,00 135,00 130,00
Blok A5 364,00 268,00 232,00 277,00 203,00 190,00
Blok A4 447,00 361,00 311,00 291,00 277,00 262,00

  BLOKY A6 
od 14,50 Kč

  BLOKY A4  
+ PŘEBAL 
od 53 Kč

  BLOKY A5  
+ PŘEBAL 
od 36 Kč

  BLOKY A6  
+ PŘEBAL 
od 28,50 Kč

  BLOK V TVRDÝCH 
DESKÁCH 
SE SPIRÁLOU 
od 130 Kč

  BLOKY A5 
od 21,50 Kč

  BLOKY A4 
od 36 Kč
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EKO BLOKY
Eko bloky o rozměrech A4, A5 a A6 obsahují 50 listů, které jsou ze 100% recyklovaného 
ofset papíru 80g. Spodní část bloku je z 250g přírodního kartonu. Baleno do folie po 10 ks. 

 BLOK A4     
100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

1+0 76,00 58,00 52,00 51,00 49,00 46,00 42,50
2+0 82,00 61,00 55,00 52,00 49,00 46,00 43,00
3+0 119,00 82,00 70,00 65,00 61,00 53,00 50,00
4+0 122,00 86,00 74,00 68,00 63,00 55,00 51,50

 BLOK A5
100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

1+0 59,50 41,50 34,50 32,00 30,50 26,50 25,50
2+0 64,50 43,50 35,50 33,50 31,00 28,00 26,00
3+0 99,50 64,50 49,00 43,50 40,50 33,50 30,50
4+0 102,00 65,00 51,50 46,50 42,50 34,00 31,00

 BLOK A6
100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

1+0 50,50 32,50 26,00 23,50 22,50 17,50 16,50
2+0 55,50 34,50 26,50 25,00 23,00 19,00 17,00
3+0 89,00 52,00 40,50 33,50 30,50 23,00 20,50
4+0 32,00 53,50 42,50 34,50 31,50 24,50 21,50

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

 EKO NOTE-IT KLASIK
Samolepící 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
100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks 5000 ks

1 barva 45,50 35,50 28,00 22,00 15,50 11,50 10,60 9,40
2 barvy 49,00 37,00 28,00 22,50 18,00 12,50 10,60 9,40

68 × 75 mm
100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks 5000 ks

1 barva 48,00 39,00 30,50 24,50 18,00 14,00 11,50 10,50
2 barvy 51,50 40,50 30,50 25,00 19,50 15,00 11,50 10,50

102 × 75 mm
100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks 5000 ks

1 barva 50,50 41,50 33,00 27,00 24,50 19,50 15,00 12,50
2 barvy 54,00 42,50 33,00 27,50 25,00 20,00 15,00 12,50

  BLOK A4 
od 44,50 Kč   BLOK A4  

+ PŘEBAL 
od 64 Kč

  BLOK A5  
+ PŘEBAL 
od 42 Kč

  BLOK A5 
od 26 Kč

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

 BLOK A4 + PŘEBAL     
100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 1500 ks 2000 ks

1+0 106,00 85,00 78,50 76,50 73,50 65,00 61,00 59,50
2+0 112,00 87,50 80,00 77,00 74,00 71,50 68,00 60,50
3+0 149,00 108,00 96,50 89,50 85,50 77,50 71,00 70,00
4+0 152,00 113,50 99,50 93,50 88,00 79,00 72,50 71,00

 BLOK A5 + PŘEBAL
100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 1500 ks 2000 ks

1+0 82,50 62,00 53,50 50,50 48,50 43,00 41,50 40,00
2+0 87,50 64,50 55,50 52,00 49,00 43,50 42,50 40,50
3+0 123,00 85,00 68,50 62,00 58,00 50,50 47,50 45,50
4+0 125,50 85,50 71,00 65,50 59,50 51,50 48,50 47,00

 BLOK A6 + PŘEBAL
100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 1500 ks 2000 ks

1+0 77,00 56,00 47,50 44,50 42,50 35,00 33,50 32,50
2+0 82,00 58,50 49,00 45,50 43,00 35,50 34,50 33,00
3+0 118,00 76,50 62,00 54,50 50,50 42,50 38,00 37,00
4+0 125,00 79,00 64,50 56,00 52,00 44,00 39,50 37,50

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

 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 250g přírodního kartonu.   

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks
51 × 75 mm 62,50 50,50 42,00 35,50 30,50 22,50 20,50
68 × 75mm 64,50 54,00 44,50 39,00 32,00 25,00 21,00
102 × 75 mm 67,50 56,00 47,00 41,50 37,00 30,00 24,50  BLOK A6  

+ PŘEBAL 
od 32,50 Kč

  EKO NOTE-IT  
S PŘEBALEM 
od 20,50 Kč

EKO BLOKY EKO BLOKY

  BLOK A6 
od 16,50 Kč

  EKO NOTE-IT KLASIK 
od 9,40 Kč
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 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: 9 × 14 × 1,3 cm 
Kartonové množství v ks: 100   

 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 
B4000210PK2 – stříbrná 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 50 × 35 mm 
Rozměry: 14 × 21 × 1,5 cm 
Kartonové množství v ks: 50  

 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   

 NAVARO  
Blok A5 s držákem na pero ve hřbetu. 
Obsahuje 80 linkovaných stránek  
s ikonami počasí a dny v týdnu, a také 
předepsaný prostor pro vyplnění data  
a poznámky. Součástí je záložka  
v odpovídající barvě. Pero není součástí. 
Materiál PU/papír 70 g/m2. 
B4002500PK2 – černá
B4002501PK2 – bílá
B4002502PK2 – modrá
B4002503PK2 – červená
B4002504PK2 – zelená
B4002505PK2 – fialová
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm 
Rozměry: 21 × 15,5 × 1 cm 
Kartonové množství v ks: 60

  NAVARO 
52,50 Kč

   KALON 
113 Kč

   DEPUTY A6 
29,50 Kč

  DEPUTY A5 
55 Kč

BLOKY BLOKY
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 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 – modrá
B4000604PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 13,7 × 18 × 0,7 cm 
Kartonové množství v ks: 100   

 LIBERO A6  
Poznámkový linkovaný blok, 65 listů, 
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: 15 × 13 × 1,3 cm 
Kartonové množství v ks: 120

 LIBERO A5  
Poznámkový linkovaný blok, 65 listů, 
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 × 17,8 × 1,3 cm 
Kartonové množství v ks: 80 

 PALAM  
Zápisník A5 s deskami se vzorem dřeva 
a 80 linkovanými stranami. Obsahuje 
poutko na pero a gumičku k uzavření. 
Materiál desek PU. 
B4004000PD2 – hnědá 
B4004001PD2 – černá 
B4004002PD2 – tmavě modrá 
B4004003PD2 – červená 
B4004004PD2 – šedá 
B4004005PD2 – královská modrá 
Doporučená technologie tisku:  
uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 120 × 100 mm 
Rozměry: 14,1 × 1,2 × 21 cm 
Kartonové množství v ks: 30   

 RAKVER  
Kroužkový blok se 70 linkovanými listy 
papíru z přírodního kamene a obalem 
z recyklovaného materiálu. Papír je 
vyroben z přírodního kamene – vápence. 
B4004600PD2 – černá
B4004601PD2 – modrá
B4004602PD2 – červená
B4004603PD2 – zelená
B4004604PD2 – oranžová
B4004605PD2 – tyrkysová
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 13,5 × 18 × 1,5 cm 
Kartonové množství v ks: 50

   ADMINA 
32,50 Kč

   PALAM 
107 Kč

  RAKVER 
89 Kč

BLOKY BLOKY

  LIBERO A6 
27,50 Kč

  LIBERO A5 
44,50 Kč
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 KASEL  
B4004400MA2 
Zápisník ve velikosti A5 s 80 čtverečkovanými 
stranami a gumičkou pro upevnění pera  
na přední straně. Zápisník obsahuje záložku  
a gumičku na uzavření. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 70 × 50 mm 
Rozměry: 14,2 × 21 × 1,8 cm 
Kartonové množství v ks: 50 

 SMARTER  
Poznámkový blok ve formátu A5 se  
128 linkovanými listy. Obsahuje poutko  
na pero a 6 kapes na vizitky, PU. 
B4002800MA2 – modrá
B4002801MA2 – červená
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: 30    

 EBONY  
Sloha na dokumenty A4 s poutkem na pero, 
kapsami na dokumenty a poznámkovým 
blokem s 20 linkovanými stranami. Materiál 
imitace kůže. 
B5600900PB2 – černá
B5600901PB2 – bílá
B5600902PB2 – oranžová
B5600903PB2 – světle modrá
B5600904PB2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm 
Rozměry: 32,5 × 24,5 × 1,5 cm 
Poznámka: Pero a příslušenství není součástí 
produktu. 
Kartonové množství v ks: 20 

 KOLIBA  
Konferenční sloha na dokumenty  
ve velikosti A4. Sloha obsahuje několik 
vnitřích kapes, poznámkový blok  
a vnější kapsu s barevným zipem.  
Materiál polyester.
B5603100RB2 – šedá
B5603101RB2 – modrá
B5603102RB2 – červená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 70 × 50 mm 
Rozměry: 33 × 25,5 × 1,8 cm 
Kartonové množství v ks: 15     

 KYOTO  
Obal na blok A5 z polyesteru, s prostorem 
na uložení telefonu, pera, malých 
poznámek a dalšího příslušenství vevnitř 
i venku. Součástí je také blok, který má 
32 béžových linkovaných listů z papíru 
o gramáži 70g/m2. Když blok popíšete 
snadno jej vyměníte za nový. Registrovaný 
design®. 
B4001800RX2 – šedá
B4001801RX2 – černá
Doporučená technologie tisku: sítotisk 
S2 Maximální velikost tisku: 60 × 60 mm 
Rozměry: 2,5 × 16 × 22 cm 
Kartonové množství v ks: 30  

 DĚKAN  
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: 24 × 32,5 × 2 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie, bez 
dekorace. 
Kartonové množství v ks: 20 

  SMARTER 
163 Kč

  EBONY   
260 Kč

BLOKY A SLOHY KONFERENČNÍ DESKY

  DĚKAN 
416 Kč

  KASEL 
89,50 Kč

  KYOTO 
433 Kč

   KOLIBA 
216 Kč
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 PIERRE CARDIN 
AVANT-GARDE  
B5600900IP3 
Luxusní konferenční sloha A4 značky Pierre Cardin 
s integrovanou powerbankou o kapacitě 4000 
mAh / 15.2 W, vstup: DC5V-2A, výstup DC5V-2A. 
Uvnitř obsahuje kapsu na dokumenty velikosti A4, 
dvě menší kapsy, šest kapes na vizitky, kapsu  
na smartphone, gumičku na pero, skládací stojánek 
na smartphone nebo tablet, nabíjecí USB kabel  
a kabel pro připojení k zařízení se třemi kontakty 
(mikro USB, type-C a Lightning). Součástí je také 
poznámkový blok A4, 30 listů s tečkovanými linkami. 
Přední strana slohy obsahuje kapsu uzavíratelnou  
na zip, která obsahuje kabel se třemi kontakty 
(mikro USB, type-C a Lightning). 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 27 × 35 × 4 cm,  
balení 35,5 × 28,5 × 5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 5     

 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   
LANDES A5  
B5600100IP3 
Stylové konferenční desky značky Pierre Cardin z pravé  
kůže se zapínáním na druk. Sloha se zdobeným povrchem 
má vnitřní kapsu vhodnou pro tablet v rozměrech 8“, šest 
kapes na vizitky, dvě kapsy na poznámky a tři poutka  
na psací potřeby. Součástí je linkovaný poznámkový blok  
s gramáží papíru 80 g. Baleno v luxusní krabičce Pierre 
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
Doporučená technologie tisku: laser L2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: desky 24 × 19,5 × 2,5 cm,  
balení 28,2 × 23,2 × 5,2 cm 
Kartonové množství v ks: 7     

 PIERRE CARDIN   
LANDES A4  
B5600500IP3 
Stylové konferenční desky značky Pierre Cardin z pravé kůže 
se zapínáním na druk. Sloha se zdobeným povrchem má 
vnitřní kapsu vhodnou pro tablet či notebook  
v rozměrech 10“, pět kapes na vizitky, transparentní kapsu 
na identifikační kartu, kapsu na poznámky, kapsu na zip  
a tři poutka na psací potřeby. Součástí je linkovaný 
poznámkový blok s gramáží papíru 80 g. Baleno v luxusní 
krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
Doporučená technologie tisku: laser L2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: desky 33,5 × 25,5 × 3,5 cm,  
balení 37,6 × 30 × 5,2 cm 
Kartonové množství v ks: 4   

 PIERRE CARDIN  
CHAMBORD  
B5600700IP3 
Luxusní kožené konferenční desky Pierre Cardin vyrobené  
v elegantně černém designu, jejichž vzhled doplňuje 
červené prošití po okrajích. Uvnitř obsahují dvě velké a dvě 
malé kapsy na dokumenty, vizitkář s logem Pierre Cardin 
a 3 malé kapsy na vizitky. Součástí desek je linkovaný 
poznámkový blok A4 s 25 listy. Celé desky jsou baleny  
v luxusní papírové krabičce Pierre Cardin, dodáváno  
s certifikátem pravosti. 
Doporučená technologie tisku: laser L2, ražba 
Maximální velikost tisku: 40 × 40 mm 
Rozměry: desky 28,5 × 33,5 × 2,8 cm, balení 34 × 29 × 3 cm 
Kartonové množství v ks: 6

   PIERRE CARDIN 
AVANT-GARDE   
2599 Kč

   PIERRE CARDIN   
LANDES A5   
1395 Kč

  PIERRE CARDIN   
LANDES A4   
1999 Kč

  PIERRE CARDIN  
CHAMBORD   
2499 Kč

  PIERRE CARDIN  
SORBONE    
2499 Kč

PIERRE CARDIN PIERRE CARDIN
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 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 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 
Kartonové množství v ks: 4     

 PIERRE CARDIN  
JACQUELINE  
B5600300IP3 
Luxusní konferenční sloha s magnetickým zapínáním značky 
Pierre Cardin. Vnitřní část obsahuje kapsu vhodnou pro  
tablet v rozměrech 8“, čtyři kapsy na vizitky, tři kapsy  
na poznámky a poutko na pero. Elegantní povrch je navržen  
s textilní úpravou a červeným prošíváním. Součástí je linkovaný 
poznámkový blok s gramáží papíru 80 g. Baleno v luxusní 
krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
Doporučená technologie tisku: laser L2 
Maximální velikost tisku: 60 × 60 mm 
Rozměry: sloha 18 × 23,7 × 1 cm,  
balení 27,8 × 23,8 × 2,7 cm 
Kartonové množství v ks: 7 

 PIERRE CARDIN STYLE  
B5600600IP3 
Luxusní kožené pouzdro Pierre Cardin dokáže nadchnout  
svou elegancí spočívající v designu hladkého provedení  
s prošitým lemováním červené barvy v oblasti krajů. Uvnitř 
pouzdra je navrženo několik kapes na vizitky a fotografii, zadní 
strana pouzdra obsahuje kapsu na mobilní telefon o rozměrech 
8,2 × 14,5 cm a kapsu na vizitky nebo kartu. Součástí pouzdra 
je poznámkový blok a kuličkové pero značky Pierre Cardin. 
Baleno v luxusní papírové krabičce Pierre Cardin, dodáváno  
s certifikátem pravosti. 
Doporučená technologie tisku: laser L2, ražba 
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm. 
Rozměry: pouzdro 11 × 18 cm, kuličkové pero 0,6 × 13,5 cm, 
balení 19 × 16 × 2,2 cm 
Kartonové množství v ks: 10 

 PIERRE CARDIN  
CHARENTE  
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 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 UV3
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  
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 
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   
DIMITRI    
1995 Kč

   PIERRE CARDIN  
CHARENTE   
775 Kč

  PIERRE CARDIN  
REPORTER   
199 Kč

  PIERRE CARDIN  
JACQUELINE   
745 Kč

PIERRE CARDIN PIERRE CARDIN

  PIERRE CARDIN  
STYLE   
995 Kč
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 PIERRE CARDIN  
FELICIEN  
B4000100IP3 
Luxusní poznámkový blok Pierre Cardin. Blok je  
v tvrdých deskách, obsahuje gumičku na propisku 
a 200 žlutých linkovaných stran. Povrch bloku je 
zdoben lesklým logem Pierre Cardin a červenou 
linkou. Baleno v dárkovém obalu Pierre Cardin, 
dodáváno s certifikátem pravosti. 
Doporučená technologie tisku: uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: blok 16,5 × 24 × 1,5 cm,  
balení 24 × 16,7 × 1,6 cm 
Kartonové množství v ks: 4     

 PIERRE CARDIN 
FABIENNE  
B4000200IP3 
Luxusní poznámkový blok Pierre Cardin. Blok je  
v tvrdých deskách, obsahuje gumičku na propisku 
a 200 žlutých linkovaných stran. Povrch bloku je 
zdoben lesklými ornamenty, které jsou vytvořené 
parciálním tiskem. Baleno v dárkovém obalu Pierre 
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
Doporučená technologie tisku: uv tisk UV3 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: blok 16,5 × 24 × 1,5 cm,  
balení 24 × 16,7 × 1,6 cm 
Kartonové množství v ks: 4  

 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 UV3  
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 

 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 
CAPUCINE  
Značková sada designového poznámkového 
bloku A5 a 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. 
B3500400IP3 – černá
B3500401IP3 – bílá
Doporučená technologie tisku: tampontisk 
T2, ražba 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: blok 14,5 × 20,5 × 2 cm,  
roller 1 × 13,5 cm,  
balení 25 × 20,5 × 2,2 cm 
Kartonové množství v ks: 8

   PIERRE CARDIN  
FELICIEN   
495 Kč

   PIERRE CARDIN 
ARLAS   
399 Kč

  PIERRE CARDIN CAPUCINE 
499 Kč

  PIERRE CARDIN  
FABIENNE    
495 Kč

  PIERRE CARDIN 
BENARA    
 blok A5 499 Kč 
blok A6 299 Kč

PIERRE CARDIN PIERRE CARDIN
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 PIERRE CARDIN  
MILLENIUM  
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 autorizační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 10      

 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 UV3 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 21, 4 × 13,4 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 10 

   PIERRE CARDIN  
MILLENIUM    
1235 Kč

  PIERRE CARDIN 
CONCORDE   
535 Kč

PIERRE CARDIN
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 PIERRE CARDIN 
TRIANON
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

 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

 PIERRE CARDIN 
MATIGNON
Luxusní kovové kuličkové pero Pierre Cardin, 
které je navrženo v elegantně hladkém designu 
poutá svým atypickým tvarem, díky kterému 
se velmi pohodlně používá. Kuličkové pero má 
kvalitní náplň v modré barvě s hrotem 1 mm  
a obsahuje 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 
TRIANON 
765 Kč

  PIERRE CARDIN 
ESPACE 
stříbrná 389 Kč 
černá 475 Kč 
gunmetal 540 Kč

  PIERRE CARDIN 
MATIGNON 
399 Kč

  PIERRE CARDIN 
RIVOLI 
790 Kč

PIERRE CARDIN PIERRE CARDIN
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 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. Psací potřeby jsou baleny 
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 
jsou i náhradní černé náplně. Celá sada je balena 
v luxusní krabičce Pierre Cardin s přiloženým 
certifikátem pravosti. 
B0400300IP3 – stříbrná
B0400301IP3 – 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  
MONTMARTRE
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 
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 UV3 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: tužka 0,7 × 18 cm, balení 5 × 18 cm 
Kartonové množství v ks: 60

  PIERRE CARDIN  
MONTMARTRE 
995 Kč

  PIERRE CARDIN  
LAURENCE SET 
stříbrná 795 Kč 
gunmetal 995 Kč   PIERRE CARDIN 

OPERA 
165 Kč

  PIERRE CARDIN LAURENCE 
kuličkové pero stříbrné 425 Kč 
roller stříbrný 475 Kč 
kuličkové pero gunmetal 499 Kč 
roller gunmetal 640 Kč

PIERRE CARDIN PIERRE CARDIN
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 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 
GIRONDE
Značkový plastový roller Pierre Cardin  
s kovovým klipem. Roller má tvarovaný úchop 
pro pohodlné psaní a šroubovací uzávěr 
chránící hrot, obsahuje kvalitní modrou náplň  
s hrotem 0,6 mm. Baleno v luxusní kapse Pierre 
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
B0300700IP3 – bílá
B0300701IP3 – černá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 7 mm 
Rozměry: pero 1 × 14 cm,  
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

 PIERRE CARDIN 
AMOUR
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

  PIERRE CARDIN 
AMOUR 
kuličkové pero 99 Kč 
mikrotužka 110 Kč

  PIERRE CARDIN 
AMOUR SET 
235 Kč

PIERRE CARDIN PIERRE CARDIN

  PIERRE CARDIN 
GIRONDE  
99 Kč

  PIERRE CARDIN 
ADELINE  
75 Kč
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 PIERRE CARDIN 
CELEBRATION roller
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 UV3 
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 
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. 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 UV3 
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
CLAUDIE
Luxusní roller a kuličkové pero Pierre Cardin 
s hliníkovým tělem a gumovou povrchovou 
úpravou, která je velmi příjemná na dotek. Mají 
stříbrné detaily a stylus. Roler má nacvakávací 
vršek a obsahuje modrou náplň značky 
Schneider s hrotem 0,5 mm. Kuličkové pero 
má kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm. Lze 
zakoupit také jako sadu. Baleno v luxusní kapse 
Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
B0102000IP3 – kuličkové pero bílé
B0102001IP3 – kuličkové pero černé
B0300800IP3 – roller bílý
B0300801IP3 – roller černý
B0401200IP3 – sada bílá
B0401201IP3 – sada černá
Doporučená technologie tisku: laser L1,  
UV tisk UV3 
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm 
Rozměry: roller 1 × 13,5 cm,  
kuličkové pero 1 × 14 cm,  
balení 5,5 × 15,5 cm, balení sady 7 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

 PIERRE CARDIN 
CELEBRATION 
kuličkové pero
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 UV3
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  
135 Kč

  PIERRE CARDIN 
CELEBRATION SET  
235 Kč

PIERRE CARDIN PIERRE CARDIN

  PIERRE CARDIN 
CLAUDIE  
kuličkové pero 99 Kč 
roller 135 kč 
sada 235 kč

  PIERRE CARDIN 
CELEBRATION 
kuličkové pero  
99 Kč
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 PARKER URBAN 
ROYAL kuličková tužka
Broušené mosazné tělo s lakovanou povrchovou 
úpravou, černý plastový úchop v kombinaci  
s doplňky pokovenými chromem, s modrou 
náplní. Baleno v dárkové krabičce.
B0104100MY1 – magenta
B0104101MY1 – černá lesklá
B0104102MY1 – stříbrná
B0104103MY1 – černá matná
B0104104MY1 – černá se zlatou
B0104105MY1 – modrá
B0104106MY1 – tyrkysová
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3, 
laser L1 
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm 
Rozměry: pero 13,5 × 1 cm,  
krabička 17,5 × 3,5 × 5 cm 
Kartonové množství v ks: 40

 PARKER IM ROYAL 
kuličková tužka
Mosazné tělo s lesklou lakovanou povrchovou 
úpravou v kombinaci s doplňky pokovenými 
chromem, s leštěnou úpravou, s modrou náplní.  
Baleno v dárkové krabičce. 
B0104300MY1 – černá 
B0104301MY1 – černá se zlatou 
B0104302MY1 – modrá 
B0104303MY1 – stříbrná 
B0104304MY1 – hnědá 
B0104306MY1 – šedá 
B0104307MY1 – bílá 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3, 
laser L1 
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm 
Rozměry: pero 13,4 × 1,2 cm,  
krabička 17,5 × 3,5 × 5 cm 
Kartonové množství v ks: 40

 PARKER JOTTER 
kuličková tužka
Značková kuličková tužka Parker s modrou 
náplní, baleno v dárkové krabičce, materiál 
kov/plast. 
B0100100MY1 – modrá
B0100101MY1 – černá
B0100102MY1 – bílá 
B0100103MY1 – červená
B0100104MY1 – stříbrná
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L1 
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm 
Rozměry: pero 12,8 × 0,7 cm,  
krabička 17,5 × 3,5 × 5 cm 
Kartonové množství v ks: 40

 PARKER VECTOR 
roller
Značkový plastový roller Parker s nasazovacím 
víčkem a modrou náplní, baleno v dárkové 
krabičce. 
B0300100MY1 – modrá
B0300101MY1 – červená
B0300102MY1 – bílá
B0300103MY1 – černá
B0300104MY1 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm 
Rozměry: pero 13 × 1 cm,  
krabička 17,5 × 3,5 × 5 cm 
Kartonové množství v ks: 40

  PARKER JOTTER 
kuličková tužka  
 plastová KT – 199 Kč 
kovová stříbrná KT – 299 Kč

  PARKER URBAN ROYAL 
kuličková tužka  
889 Kč

  PARKER IM ROYAL 
kuličková tužka  
637 Kč  PARKER VECTOR 

roller  
roller – 267 Kč 
kovový roller – 599 Kč

PARKER PARKER
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 LANELI
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

 METOD
Souprava kovového kuličkového pera  
a rolleru v pouzdře na zip, černá náplň,  
kov/PU. 
B0400500PK2 – černá
B0400501PK2 – červená
B0400502PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: tampontisk 
T3, laser na pero L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 11 mm 
Rozměry: 16,7 × 6,6 × 2,3 cm 
Kartonové množství v ks: 100

 TRULINO
B0106800RX2 
Sada kovového kuličkového pera  
a mechanické tužky kombinuje prvotřídní 
kvalitu s elegancí. Dodáváno s kvalitní 
německou náplní modré barvy pro psaní 
více než 1 200 m textu a 3 tuhami 0,7 mm. 
Dodáváno v dárkovém balení Swiss Peak. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk 
T3, laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm 
Rozměry: ø 1 × 13,8 cm 
Kartonové množství v ks: 50 

 ZAFRA
Sada hliníkového kuličkového pera s tlačítkovým 
mechanismem a rolleru. Obě pera obsahují 
černou náplň. Dodáváno v dárkové krabičce.  
B0400800RB2 – černá
B0400801RB2 – bílá
B0400802RB2 – šedá
B0400803RB2 – modrá
B0400804RB2 – červená
Doporučená technologie tisku: laser L1, 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 30 × 6 mm 
Rozměry: 17,7 × 5,8 × 2,2 cm 
Kartonové množství v ks: 100

 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: 14,8 × 4,3 × 2,5 cm 
Kartonové množství v ks: 200

  LANELI  
58,50 Kč

  METOD  
168 Kč

  TRULINO  
108 Kč

  ZAFRA  
91 Kč

PSACÍ SOUPRAVY PSACÍ SOUPRAVY

  CHRISTEL  
92,50 Kč
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 FENEK
Elegantní kovové kuličkové pero s černým 
gumovým úchopem a zakřiveným klipem, stříbrné 
detaily, modrá náplň. 
B0100300MA2 – modrá
B0100301MA2 – červená
B0100303MA2 – šedá
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm 
Rozměry: ø 0,8 × 14 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

 ALBUFO
Kovové kuličkové pero s modrou náplní, jehož 
tělo je vyrobeno v moderním nadčasovém 
designu. 
B0117900MA2 – černá 
B0117901MA2 – modrá 
B0117902MA2 – červená 
B0117903MA2 – bílá 
B0117904MA2 – zelená 
B0117905MA2 – oranžová 
B0117906MA2 – růžová 
B0117907MA2 – světle modrá 
B0117908MA2 – tmavě šedá 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 7 mm 
Rozměry: ø 0,9 × 15 cm 
Kartonové množství v ks: 500

 ARENAL
Hliníkové kuličkové pero s otočným 
mechanismem. Žebrovaný úchop zajišťuje 
pohodlné držení pera a psaní. Obsahuje 
modrou náplň. 
B0125000PK2 – černá
B0125001PK2 – šedá
B0125002PK2 – modrá
B0125003PK2 – zlatá
B0125004PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 7 mm 
Rozměry: ø 1,4 × 13,7 cm 
Kartonové množství v ks: 500

 TORTOSO
Otočné hliníkové kuličkové pero s modrou 
náplní. 
B0115000PD2 – černá
B0115001PD2 – červená
B0115002PD2 – bílá
B0115003PD2 – žlutá
B0115004PD2 – oranžová
B0115005PD2 – tyrkysová
B0115006PD2 – stříbrná
B0115007PD2 – titanová
B0115008PD2 – královská modrá
B0115009PD2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: ø 0,8 × 13,1 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

  FENEK  
12,50 Kč

  ALBUFO  
13,50 Kč

  ARENAL  
21,50 Kč

KOVOVÉ PROPISKY KOVOVÉ PROPISKY

  TORTOSO  
18 Kč
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 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 × 13,8 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

 JOZABA
Hliníkové kuličkové pero s lakovaným 
povrchem, stříbrné detaily, modrá náplň. 
B0121900PK2 – černá 
B0121901PK2 – šedá 
B0121902PK2 – zelená 
B0121903PK2 – modrá 
B0121904PK2 – červená 
B0121905PK2 – světle modrá 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 35 × 5 mm 
Rozměry: ø 1 × 14,2 cm 
Kartonové množství v ks: 500

 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 1,4 × 14,2 cm 
Kartonové množství v ks: 500

 SANDIKEL
Hliníkové kuličkové pero s modrou náplní. 
Obsahuje černý plastový klip a špičku. 
B0124600PK2 – černá
B0124601PK2 – modrá
B0124602PK2 – oranžová
B0124603PK2 – červená
B0124604PK2 – růžová
B0124605PK2 – světle modrá
B0124606PK2 – zelená
B0124607PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 7 mm 
Rozměry: ø 1,2 × 13,9 cm  
Kartonové množství v ks: 1000

 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
Doporučená technologie tisku:  
laser L1, uv tisk UV3 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: ø 1,4 × 13,7 cm 
Kartonové množství v ks: 500

  FUNGUS  
17 Kč

  SANDIKEL  
9,90 Kč

KOVOVÉ PROPISKY KOVOVÉ PROPISKY

  SERAK  
12,50 Kč

  JOZABA  
17 Kč

  TEZIMIN  
15,50 Kč
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 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

 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
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: ø 1 × 13,5 cm 
Kartonové množství v ks: 500

 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 × 13,6 cm 
Kartonové množství v ks: 500

 CRISTOBAL
Kuličkové pero s otočným mechanismem, 
stylusem, gumovým úchopem a melírovaným 
designem. Materiál ABS plast, chrom, silikon. 
Černá náplň. 
B0130400PB2 – černá 
B0130401PB2 – modrá 
B0130402PB2 – zelená 
B0130403PB2 – oranžová 
B0130404PB2 – červená 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2, 
uv tisk UV2 
Maximální rozměry tisku: 40 × 7 mm 
Rozměry: ø 1,6 × 13,5 cm 
Kartonové množství: 50

 BILBAO
B0100200RB2 
Kuličkové pero s laserovým ukazovátkem  
a bílým LED světlem, černá náplň, baleno  
v elegantní dárkové dřevěné krabičce,  
kov/dřevo.  
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3, 
laser L1, L2 
Maximální velikost tisku: 35 × 12 mm 
Rozměry: ø 1 × 13,2 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 100

  NILES  
11 Kč

  CRISTOBAL  
12 Kč

  PIRANO 
15 Kč

  ROGLO 
13,50 Kč

KOVOVÉ PROPISKY KOVOVÉ PROPISKY

  BILBAO 
72 Kč
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 PALIZADO
Multifunkční pero s hliníkovým tělem  
a gumovým úchopem. Obsahuje stylus  
pro kapacitní displeje, otvírák lahví, plochý  
a křížový šroubovák. Černá náplň. 
B0125700PK2 – černá 
B0125701PK2 – modrá 
B0125702PK2 – stříbrná 
B0125703PK2 – gunmetal 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 7 mm 
Rozměry: ø 2 × 15,8 cm 
Kartonové množství v ks: 500

 DEMONDO
B0125500PK2 
Multifunkční plastové pero vybavené 
vodováhou, pravítkem a stylusem  
pro kapacitní displeje. Černá náplň. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm 
Rozměry: ø 1,5 × 14,8 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

 PARMIN
Hliníkové kuličkové pero s otočným 
mechanismem, s modrou náplní a se stylusem. 
V těle pera je umístěno světlo, které po stlačení 
stylusu prosvítí vylaserované logo. Barva stylusu 
odpovídá barvě diody. 
B0113200PD2 – tmavě modrá 
B0113201PD2 – tyrkysová
B0113202PD2 – zelená 
B0113203PD2 – žlutá 
B0113204PD2 – bílá 
B0113205PD2 – červená 
B0113206PD2 – oranžová 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: ø 1,2 × 13,6 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterií. 
Kartonové množství v ks: 500 

 TETUANO
Kuličkové pero s černým pogumovaným 
povrchem a stylusem pro kapacitní displeje. 
Stylus a vnitřní tělo pera jsou v barevném 
provedení, což po vylaserování loga do pera 
zbůsobí jeho barevný vzhled ladící se stylusem. 
Modrá náplň. 
B0124500PK2 – oranžová
B0124501PK2 – červená
B0124502PK2 – světle modrá
B0124503PK2 – zelená
B0124504PK2 – kobaltová
B0124505PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 50 × 6 mm 
Rozměry: ø 1,4 × 14,1 cm 
Kartonové množství v ks: 500 

  PALIZADO 
29 Kč

  DEMONDO 
21,50 Kč

MULTIFUNKČNÍ PROPISKY MULTIFUNKČNÍ PROPISKY

  TETUANO 
18,50 Kč

  PARMIN 
31 Kč
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 MENTAN
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
B0116808PK2 – růžová
B0116809PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L2 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: ø 1,1 × 12,6 cm 
Kartonové množství v ks: 500

 RUBBY
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 modá
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm 
Rozměry: ø 0,9 × 13,8 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

 ALBERT
Hliníkové kuličkové pero se stylusem, lesklý 
chromovaný klip, modrá náplň. 
B0108300PD2 – černá 
B0108301PD2 – matná stříbrná 
B0108302PD2 – bílá 
B0108303PD2 – tmavě šedá 
B0108304PD2 – zlatá 
B0108305PD2 – modrá 
B0108306PD2 – červená
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: ø 0,7 × 13,5 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

 ZOBI
Nadčasové kovové pero se stylusem, které 
Vám přináší spoustu nových kreativních 
možností. Obsahuje německou náplň  
s černým inkoustem Dokumental®  
pro zhruba 1 200 m textu, s kuličkou TC  
pro ultra plynulé psaní. 
B0106000RX2 – zlatá
B0106001RX2 – stříbrná
B0106002RX2 – bílá
B0106003RX2 – šedá
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 50 × 6 mm 
Rozměry: ø 0,9 × 14,1 cm 
Kartonové množství v ks: 700

 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 × 6 mm 
Rozměry: ø 1 × 13,9 cm 
Kartonové množství v ks: 500

  ALBERT 
12,50 Kč

MULTIFUNKČNÍ PROPISKY MULTIFUNKČNÍ PROPISKY

  ZOBI 
39,50 Kč

  HAUSER AXIS 
27 Kč

  MENTAN 
13 Kč

  RUBBY 
12,50 Kč
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 HAUSER  
WRITE-O-METER
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 HALF 
METAL
Elegantní kuličkové pero značky Hauser  
v kombinaci kovu a plastu,  
modrá náplň Acu-flow. 
B0100900SC3 – bílá
B0100901SC3 – modrá 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2, 
laser L1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm 
Rozměry: 13,5 × 0,8 cm 
Kartonové množství v ks: 500  

 HAUSER EZEE 
CLICK
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

 HAUSER QUICK
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 c 
Kartonové množství v ks: 1200

 HAUSER BILLI  
TRENDZ
Značkové plastové kuličkové pero Hauser  
s transparentním tělem a pojistkou v klipu proti zasunutí 
hrotu, trojúhelníkový tvar úchopu pro pohodlné psaní, 
modrá náplň Acu-flow a mikro hrot 0,7 mm. 
B0100600SC3 – šedá
B0100601SC3 – zelená
Doporučená technologie tisku: tampontisk T1,  
uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: 14 × 0,8 cm 
Kartonové množství v ks: 1200

 HAUSER CRYSTAL
Značkové kuličkové pero Hauser s bílým plastovým 
tělem a barevnými detaily. Pero obsahuje kvalitní 
modrou náplň a je skvělým reklamním předmětem,  
po kterém zákazník ve stojánku na tužky vždy sáhne,  
z důvodu jeho větší délky, než mají ostatní pera. 
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

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. 

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 HALF METAL 
23 Kč

  HAUSER EZEE CLICK 
3,60 Kč

  HAUSER QUICK 
4,90 Kč

  HAUSER BILLI TRENDZ 
3,40 Kč

  HAUSER CRYSTAL 
6,70 Kč

HAUSER HAUSER



172 173PSACÍ POTŘEBY PSACÍ POTŘEBY

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

ps
ac

í p
ot

ře
by

 SENATOR SUPER 
HIT BIO
Kuličkové pero značky Senator z biologicky 
odbouratelného materiálu s matným 
povrchem a bílým lesklým kontrastním 
klipem. Obashuje kvalitní modrou náplň 
Senator® magic flow X20 (1.0 mm). 
B0100100SN2 – žlutá
B0100101SN2 – oranžová
B0100102SN2 – červená
B0100103SN2 – světle modrá
B0100104SN2 – námořní modrá
B0100105SN2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 50 × 6 mm 
Rozměry: 14,5 × 1,1 × 1,5 cm 
Poznámka: přirozenou vlastností bio plastu 
mohou být barevné odchylky na povrchu 
pera. 
Kartonové množství v ks: 500

 SENATOR NATURE 
PLUS
Kuličkové pero značky Senator z biologicky 
odbouratelného materiálu s matným 
povrchem. Pero má kvalitní modrou náplň 
Senator® magic flow G2 (1.0 mm).  
B0100200SN2 – bílá
B0100201SN2 – oranžová
B0100202SN2 – červená
B0100203SN2 – světle modrá
B0100204SN2 – námořní modrá
B0100205SN2 – tmavě zelená
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 50 × 6 mm 
Rozměry: 15 × 1,5 × 1,2 cm 
Poznámka: přirozenou vlastností bio plastu 
mohou být barevné odchylky na povrchu 
pera. 
Kartonové množství v ks: 500

 SENATOR LIBERTY
Plastové kuličkové pero značky Senator  
s matným pogumovaným povrchem příjemným 
na dotek. Doplňky jsou průhledné ve stejném 
barevném tónu. Pero má kvalitní modrou náplň 
Senator® magic flow G2 (1.0 mm). 
B0100300SN2 – bílá
B0100301SN2 – černá
B0100302SN2 – červená
B0100303SN2 – námořní modrá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T1, 
uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 50 × 6 mm 
Rozměry: 14,5 × 1,5 × 1,1 cm
Kartonové množství v ks: 1000

 SENATOR 
CHALLENGER
Plastové mírně transparentní kuličkové pero 
značky Senator v jednobarevném provedení. 
Pero má kvalitní modrou náplň Senator® magic 
flow G2 (1.0 mm). 
B0100400SN2 – černá 
B0100401SN2 – oranžová 
B0100402SN2 – červená 
B0100403SN2 – tmavě modrá 
B0100404SN2 – námořní modrá 
B0100405SN2 – středně zelená 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T1, 
uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 50 × 6 mm 
Rozměry: 14,9 × 1,2 × 1,5 cm 
Kartonové množství v ks: 500 

  SENATOR SUPER HIT BIO 
12,50 Kč

  SENATOR NATURE PLUS 
29,50 Kč

  SENATOR  
LIBERTY 
39,50 Kč

  SENATOR 
CHALLENGER 
21,50 Kč

SENATOR SENATOR
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 SAMANO
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

 BAYAMO
Kuličkové pero vyznačující se jedinečným 
diamantovým vzorem s barevným tělem 
a bílým 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. 
B0106401RX2 – růžová
B0106402RX2 – černá
B0106403RX2 – šedá
B0106404RX2 – bílá
B0106405RX2 – červená
B0106406RX2 – modrá
B0106407RX2 – fialová
B0106408RX2 – zelená
B0106409RX2 – oranžová
B0106410RX2 – námořní modrá
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm 
Rozměry: ø 1 × 14 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

 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  

 NOLATO
Plastové kuličkové pero s klikacím mechanismem 
a diamantovým vzorem. Materiál ABS a AS. 
Obsahuje černou náplň. 
B0128400PB2 – černá 
B0128401PB2 – modrá 
B0128402PB2 – stříbrná 
B0128403PB2 – tmavě šedá 
B0128404PB2 – zlatá 
B0128405PB2 – červená 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T1, 
uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm 
Rozměry: ø 1,1 × 13,8 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

 KEVLAR
Plastové kuličkové pero, tělo s kovovým 
vzhledem, stříbrné detaily, modrá náplň. 
B0120900PK2 – černá
B0120901PK2 – zelená
B0120902PK2 – modrá
B0120903PK2 – červená
B0120904PK2 – šedá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2, 
uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 40 × 7 mm 
Rozměry: ø 1 × 14,5 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

  SAMANO 
13 Kč

  LOKAR 
15,50 Kč

  NOLATO 
8,90 Kč

  KEVLAR 
6,40 Kč

PLASTOVÉ PROPISKY PLASTOVÉ PROPISKY

  BAYAMO 
13 Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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 VALTR
Plastové kuličkové pero s kovovým 
klipem, černá náplň. 
B0101700PK2 – bílá
B0101701PK2 – modrá
B0101702PK2 – žlutá
B0101703PK2 – oranžová
B0101704PK2 – červená
B0101705PK2 – černá
B0101706PK2 – světle zelená
B0101707PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 50 × 6 mm 
Rozměry: ø 1,2 × 13,3 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

 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: 1000

 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

 NERO
Plastové kuličkové pero s kovovým 
klipem, modrá náplň. 
B0101600PK2 – černá
B0101601PK2 – bílá
B0101604PK2 – tmavě modrá
B0101607PK2 – červená
B0101608PK2 – světle modrá
B0101609PK2 – fialová
B0101610PK2 – tmavě zelená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm 
Rozměry: 1 × 13,3 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

  VALTR 
6,20 Kč

  KINTON 
6,60 Kč

  BEA 
5,90 Kč

PLASTOVÉ PROPISKY PLASTOVÉ PROPISKY

  NERO 
4,80 Kč
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 LANDRY
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: 1000

 BANKER
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 1,5 × 14 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

 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 1,3 × 14 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

 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 1,5 × 14 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

  LANDRY 
9,80 Kč

  BANKER 
4,20 Kč

  GRUMAN 
4,20 Kč

  JORGE 
4,20 Kč

PLASTOVÉ PROPISKY PLASTOVÉ PROPISKY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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 ALMERIDO
Plastové kuličkové pero s gumovým 
úchopem a tlačítkovým mechanismem. 
Modrá náplň. 
B0114500PD2 – černá
B0114501PD2 – modrá
B0114502PD2 – červená
B0114503PD2 – bílá
B0114504PD2 – žlutá
B0114505PD2 – zelená
B0114506PD2 – oranžová
B0114507PD2 – tyrkysová
B0114508PD2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: ø 1,1 × 14,5 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

 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 1,1 × 14,5 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

 ABRAHAM
Plastové kuličkové pero s otočným 
mechanismem a stříbrným hrotem, modrá 
náplň. Materiál ABS. 
B0122300PK2 – červená
B0122301PK2 – světle modrá
B0122302PK2 – tmavě modrá
B0122303PK2 – fialová
B0122304PK2 – 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

 HADAS
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

  ALMERIDO 
5,40 Kč

  ABRAHAM 
5,70 Kč

  HADAS 
5,70 Kč

  BANGO 
3,80 Kč

PLASTOVÉ PROPISKY PLASTOVÉ PROPISKY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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 SIMONA
Pouzdro z pevného papíru na 1 pero. 
B6000100IT2 – černá
B6000101IT2 – slámová žlutá
B6000102IT2 – královská modrá
B6000103IT2 – červená
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 30 × 40 mm 
Rozměry: 15,5 × 4,5 cm 
Poznámka: možnost s plnobarevným 
potiskem od 500 ks. 
kusy 100 200 300 400 500 1000 2000 5000
4+0 20,00 Kč 17,00 Kč 16,00 Kč 15,50 Kč 15,00 Kč 14,00 Kč 9,50 Kč 7,00 Kč

 DUBURY
B0125800PK2 
Plastové pero s elastickou šňůrkou  
a stojánkem, jehož spodní část je lepící. 
Obsahuje modrou náplň. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm 
Rozměry: 13 × 5 × 0,1 cm 
Kartonové množství v ks: 600

 EMARO
Plastové kuličkové pero s otočným 
mechanismem, LED světlem  
a kancelářskými sponkami. Materiál ABS  
a AS. Pero obsahuje černou náplň. 
B0128800PB2 – černá 
B0128801PB2 – modrá 
B0128802PB2 – červená 
B0128803PB2 – zelená 
Doporučená technologie tisku: tampontisk 
T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm 
Rozměry: ø 1,7 × 15 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Baterie jsou součástí. 
Kartonové množství v ks: 250 

 BARLET
Pište zodpovědně a buďte ekologičtí! Kuličkové 
pero z recyklovaného materiálu v kombinaci 
pšeničné slámy a korku. Obsahuje modrý 
německý inkoust Dokumental® pro až 1 200 m 
textu. TC kulička pro mimořádně příjemné psaní. 
B0107400RX2 – černá
B0107401RX2 – bílá
B0107402RX2 – modrá
B0107403RX2 – zelená
Doporučená technologie tisku: tampontisk T1, 
uv tisk UV1 – tisk na klip 
Maximální velikost tisku: 20 × 5 mm  
Rozměry: ø 1,1 × 14 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

 ADUBO
Ekologické kuličkové pero s korkovým tělem  
a ekologickými doplňky (50% drcená sláma, 
50% PP). Modrá náplň.  
B0113900PD2 – černá
B0113901PD2 – modrá
B0113902PD2 – červená
B0113903PD2 – zelená
B0113904PD2 – oranžová
B0113905PD2 – béžová
Doporučená technologie tisku: tampontisk T1, 
uv tisk UV1 – tisk na klip 
Maximální velikost tisku: 20 × 3 mm 
Rozměry: ø 1 × 13,9 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

  SIMONA 
7,90 Kč

  EMARO 
38,50 Kč

  DUBURY 
16 Kč

  BARLET 
15,50 Kč

  ADUBO 
11 Kč

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

 BURGE
Biologicky odbouratelné kuličkové pero 
vyrobené z kukuřičného plastu 53 %  
a recyklovaného kartonu. Modrá náplň. 
B0100200PD2 – černá 
B0100201PD2 – modrá 
B0100202PD2 – oranžová 
B0100203PD2 – červená 
B0100204PD2 – zelená 
B0100205PD2 – bílá  
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T1 
Maximální velikost tisku: 7 × 55 mm 
Rozměry: ø 1 × 14 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

 ONETKA
Ekologické jednorázové kuličkové pero  
z recyklovaného papíru, modrá náplň. 
B0100100PD2 – bílá
B0100101PD2 – béžová
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 5 × 70 mm 
Rozměry: ø 0,8 × 13,6 cm  
Kartonové množství v ks: 2000

 MAPLETO
Ekologické kuličkové pero s tlačítkovým 
mechanismem. Tělo pera je vyrobeno  
z bambusu a doplňky z 50% z drcené  
slámy a 50% z PP. Modrá náplň. 
B0114000PD2 – černá
B0114001PD2 – modrá
B0114002PD2 – červená
B0114003PD2 – zelená
B0114004PD2 – oranžová
B0114005PD2 – béžová
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 40 × 7 mm 
Rozměry: ø 1,2 × 14,2 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

  BURGE 
5,40 Kč

  ONETKA 
8,40 Kč

  MAPLETO 
27,50 Kč

EKOLOGICKÉ PROPISKY



PASTELKY, EKOLOGICKÉ PASTELKY, KRESLÍCÍ POTŘEBY, PLYŠOVÉ HRAČKY, HRAČKY, HLAVOLAMY, KARTY, ANTISTRESY, HRY, ŠŇŮRKY 
NA KRK, BONBONY, DOPLŇKY NA KLÍČE, PŘÍVĚSKY NA KLÍČE, REFLEXNÍ PŘÍVĚSKY NA KLÍČE 

ROZDÁVAČKY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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 PORTELA
F6604000PK2 
Sada 12 ks pastelek s 10 omalovánkami 
a 40 stranami čistého papíru  
v kartonové složce. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm 
Rozměry: 21 × 15 × 2,5 cm 
Kartonové množství v ks: 40

 AMEIRA
F6604100PK2 
Sada omalovánek pro dospělé  
s 50 obrázky a 12 pastelkami  
v kartonovém obalu. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm 
Rozměry: 21 × 15,5 × 2,2 cm 
Kartonové množství v ks: 40

 BARCARA
B5500100PB2 
Stírací mapa světa, díky které si můžete 
uchovat vzpomínky z Vašich cest. 
Pokaždé, když navštívíte nějakou zemi, 
zaznačíte si ji setřením na mapě. Každý 
stát je jinak barevný. Mapa je veliká 
61 × 43 cm. Materiál papír a práškový 
hliník. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm 
Rozměry: ø 10 × 47 cm 
Kartonové množství v ks: 50 

 VERNICE  
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. 
B0600300IT2 – omalovánky pro dospělé
B0600301IT2 – omalovánky pro děti
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 x 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 a chilli). Skvělé psaní, jednoduché 
ořezávání. Možnost vlastního plnobarevného 
potisku na krabičku od 50 ks. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm 
Rozměry: krabička 19,5 × 4 × 0,8 cm 

 PLANT COLOR  
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. Možnost vlastního plnobarevného 
potisku na krabičku od 50 ks. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry krabičky: 18 × 3,8 × 0,8 cm 

  VERNICE 
145 Kč

  PLANT 
99 Kč

  PLANT COLOR 
166 Kč

  PORTELA 
80,50 Kč

  AMEIRA 
135 Kč

  BARCARA 
146 Kč

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

 KOROCHEL
B0602900RB2 
Pouzdro na pera s obrázkem  
k vybarvení. Pouzdro je na zip  
a součástí jsou i tři voskovky. 
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 22 × 13 cm 
Kartonové množství v ks: 400

 KRAJOLKA
B0600200RB2 
Dětská kreslící puzzle sada. Obsahuje  
4 různé puzzle (k vybarvování)  
a 4 barevné fixy, baleno v průhledném 
plastovém sáčku. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 17,8 × 17,8 cm 
Kartonové množství v ks: 100

 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 × 21 cm 
Poznámka: Dodáváme neořezané. 
Kartonové množství v ks: 500

 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 × 10,3 cm 
Kartonové množství v ks: 480

 PULIDO  
Guma a ořezávátko 2v1. 
B3303100PD2 – modrá
B3303101PD2 – červená
B3303102PD2 – bílá
B3303103PD2 – zelená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 15 × 10 mm 
Rozměry: 6,3 × 1,5 × 3,3 cm 
Kartonové množství v ks: 720

 ANNA  
B0600800PK2 
Sada 12 dlouhých pastelek  
v kartonové krabičce z recyklovaného 
papíru. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 9,5 × 18 × 1 cm 
Kartonové množství v ks: 240

  PAPUL 
24 Kč

  KOROCHEL 
19 Kč

  TIRA 
13 Kč

  HONZA 
8,40 Kč

  KRAJOLKA 
34 Kč

KRESLÍCÍ POTŘEBY KRESLÍCÍ POTŘEBY

  PULIDO 
14 Kč

  ANNA 
21 Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ROZDÁVAČKY ROZDÁVAČKY

ro
zd

áv
ač

ky

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

 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  
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 

 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 × 8,6 × 1 cm 
Kartonové množství v ks: 400

 DIVELA  
F6608800RB2 
Plyšová kačenka uložená ve vajíčku 
(pouzdře) se zipem. Vajíčko obsahuje 
komplimentku ve tvaru srdíčka.  
Materiál polyester. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm 
Rozměry: 15 × 19 cm 
Kartonové množství v ks: 100  

 PILASO  
Přívěsek na klíče s plyšovým medvídkem  
v tričku ze 100% bavlny.  
F6004900PD2 – modrá
F6004901PD2 – červená
F6004902PD2 – bílá
F6004903PD2 – šedá
F6004904PD2 – oranžová
F6004905PD2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm 
Rozměry: 5 × 9 cm 
Kartonové množství v ks: 250

 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

  VÝKRES 
3,90 Kč

  DIVELA 
119 Kč

  HONZIK 
99,50 Kč

  PILASO 
45,50 Kč

KRESLÍCÍ POTŘEBY PLYŠOVÉ HRAČKY

  NÁKRES 6

  NÁKRES 12

  KRESLÍK 
8,20 Kč

500 ks 1000 ks 2000 ks 5000 ks
22,00 Kč 21,50 Kč 21,00 Kč 21,00 Kč

500 ks 1000 ks 2000 ks 5000 ks
30,00 Kč 29,00 Kč 28,00 Kč 28,00 Kč
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ROZDÁVAČKY ROZDÁVAČKY

ro
zd

áv
ač

ky

  TEASER 
8,50 Kč

  PIXEL 
52 Kč

  BOURO   
11 Kč

  BULLA 
15 Kč

PLYŠOVÉ HRAČKY HRAČKY

 HIPPO  
F6600300PK2 
Hrošík, plyšové zvířátko ve velikosti 
20 cm. 
Doporučená technologie tisku: 
sítotisk S2 na minitriko, tampontisk T2 
na visačku 
Maximální rozměry tisku: 10 × 35 mm 
Rozměry: 20 × 13 × 20 cm 
Poznámka: Minitriko není součástí
plyšáka. 
Kartonové množství: 96

 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 rozměry tisku: 50 × 35 mm 
Rozměry:  9 ×21 cm
Kartonové množství: 720

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

 BULLA
F6600100RB2 
Bublifuk (včetně náplně cca 60 ml) 
s hlavolamem ve víčku. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální rozměry tisku: 15 × 12 mm 
Rozměry: 9 × ø 3,5 cm 
Poznámka: Dodáváno nadruženo ze 4 barev 
bez možnosti výběru. Cena za 1 kus. 
Kartonové množství: 288

 BOURO  
Bublifuk v transparentní tubě o objemu 30 ml 
se třemi velikostmi koleček k tvorbě bublin. 
F6604300PK2 - bílá 
F6604301PK2 - žlutá 
F6604302PK2 - oranžová 
F6604303PK2 - červená 
F6604304PK2 - modrá 
F6604305PK2 - zelená 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální rozměry tisku: 40 × 8 mm 
Rozměry: ø 2,5 × 12,7 cm 
Poznámka: Bublifuk je naplněný. 
Kartonové množství v ks: 400

 TEASER  
F6500300PK2 
Různé hlavolamy v transparentní krabičce, 
24 ks. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T1 
Maximální rozměry tisku: 30 × 30 mm 
Rozměry: 26 × 17 × 4,3 cm 
Poznámka: Dodáváme nadružené bez 
možnosti výběru. 
Kartonové množství: 576

 PIXEL   
Zábavné sluneční brýle pixelového vzhledu 
s kategorií čoček č. 3. Vyhovuje 
EN ISO 12312-1 a UV400. PC plast.
F1503600PB2 – černá
F1503601PB2 – modrá
F1503602PB2 – červená
F1503603PB2- bílá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální rozměry tisku: 30 x 7 mm 
Rozměry: 14,5 x 14 x 5 cm 
Kartonové množství: 360

  ALVITO 
82 Kč

  HIPPO 
97,50 Kč

  MINITRIKO 
23 Kč
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ROZDÁVAČKY ROZDÁVAČKY

ro
zd

áv
ač

ky

 FONTES  
F6500600MA2 
Dřevěná hra pro trénování zručnosti 
a trpělivosti. Položte 6 dřevěných 
kusů tak, aby zůstaly stát ve stojánku. 
Perfektní hra pro děti i dospělé. 
Doporučená technologie tisku:  
laser L2, tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 15 mm 
Rozměry: 5,3 × 5,3 × 9 cm 
Kartonové množství v ks: 50

 OBIDOS  
F6501400PD2 
Dřevěná hra piškvorky. 
Doporučená technologie tisku: laser 
L2, tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 15 mm 
Rozměry: 7 × 7 × 2,5 cm 
Kartonové množství v ks: 80

 PATARIA  
F6501500PD2 
Dětská hra domino, obsahuje 28 dílků. 
Hra je uložena v dřevěné krabičce. 
Doporučená technologie tisku:  
laser L2, tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 40 × 15 mm 
Rozměry: 11,5 × 8,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 100

 TAND  
F6500500RB2 
Dřevěná hra – věž pro podporu 
manuální zručnosti. Baleno v papírové 
krabičce. 
Doporučená technologie tisku: laser 
L2, tampontisk T2 
Maximální rozměry tisku: 30 × 10 mm 
Rozměry: 16 × 5 × 5 cm 
Kartonové množství v ks: 50 

 REKLAMNÍ KARTY 
SEDMOVÉ  
První strana je klasická se všemi druhy sedmových karet  
a druhá strana je určená pro potisk loga zákazníka. Karty jsou 
povrchově upravené proti-oděrným lakem. 

kusy
potisk zadní 

strany 2/0
potisk zadní 

strany 4/0
potisk 

krabičky 
2/0

potisk 
krabičky 

4/0
100 206,00 Kč 290,00 Kč 27,00 Kč 27,00 Kč
200 118,00 Kč 163,00 Kč 17,00 Kč 17,00 Kč
300 90,00 Kč 119,00 Kč 14,00 Kč 14,00 Kč
400 83,00 Kč 105,00 Kč 14,00 Kč 14,00 Kč
500 65,00 Kč 85,00 Kč 14,00 Kč 14,00 Kč

1000 48,00 Kč 59,00 Kč 14,00 Kč 14,00 Kč
2000 44,00 Kč 55,00 Kč 9,50 Kč 9,50 Kč
5000 35,00 Kč 38,00 Kč 7,80 Kč 9,50 Kč

 RETAXO  
F7000300PK2 
Sada hracích karet uložených v plastové průhledné krabičce. 
Obsahuje celkem 54 karet. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 9 × 6 × 2 cm 
Kartonové množství v ks: 100

 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: 10,5 × 9,8 × 4 cm 
Kartonové množství v ks: 72

  TAND 
47,50 Kč

  OBIDOS   
67,50 Kč

  FONTES 
84,50 Kč

  PATARIA 
91,50 Kč

  REKLAMNÍ KARTY 
SEDMOVÉ 
od 7,80 Kč

  REMMY 
58,50 Kč

  RETAXO 
23,50 Kč

HLAVOLAMY KARTY
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ROZDÁVAČKY ROZDÁVAČKY

ro
zd

áv
ač

ky

 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:  
laser L2, tampontisk T2  
jednobarevně – horší přilnavost 
Maximální velikost tisku: 20 × 25 mm 
Rozměry: ø 6,1 cm 
Kartonové množství v ks: 250

 POBLADO  
F4502500PD2 
Nafukovací plážový míč se žlutými 
panely a mrkacím smajlíkem. 
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 90 × 40 mm 
Rozměry: ø 24 
Kartonové množství v ks: 400 

 AMARILO  
F4502600PD2 
Nafukovací plážový míč se žlutými 
panely a smějícím se smajlíkem. 
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 90 × 40 mm 
Rozměry: ø 24 
Kartonové množství v ks: 400 

 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 26 
Kartonové množství v ks: 300

 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

  MÍČEK 
14 Kč

ANTISTRESY HRY

  BUBÍK 
13,20 Kč

  AMARILO 
46 Kč

  BALON   
16,50 Kč

  SULIBANI 
15,60 Kč

  POBLADO 
39,50 Kč
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ROZDÁVAČKY ROZDÁVAČKY

ro
zd

áv
ač

ky

 CORDONE  
Šňůrka na krk s plastovým 
trojzubcem, kovovou karabinou  
a poutkem na mobil, polyester. 
F6100102PA2 – oranžová
F6100103PA2 – žlutá
F6100104PA2 – černá
F6100105PA2 – šedá
F6100106PA2 – modrá
Doporučená technologie tisku: 
sítotisk S6 
Maximální velikost tisku:  
300 × 14 mm 
Rozměry: 2 × 89 cm 
Kartonové množství v ks: 500

 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: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku:  
300 × 16 mm 
Rozměry: 80 × 2,5 × 1,1 cm 
Kartonové množství v ks: 500

 SATÉNOVÉ ŠŇŮRKY  
S OBOUSTRANNÝM  
SUBLIMAČNÍM POTISKEM  

Šířka šňůrky 1,5 cm 2 cm

Množství 
v ks

jen 
karabina

karabina 
a plastový 
trojzubec

jen 
karabina

karabina 
a plastový 
trojzubec

300 16,20 Kč 23,30 Kč 18,40 Kč 25,60 Kč
500 15,70 Kč 22,80 Kč 18,10 Kč 25,30 Kč

1000 15,20 Kč 20,70 Kč 16,60 Kč 24,70 Kč
3000 14,00 Kč 20,30 Kč 16,20 Kč 22,80 Kč

PŘÍPLATKY
vzorek 1 000 Kč

poutko na 
mobil 1,50 Kč/ks

spona za krkem 7 Kč/ks

Uvedená cena je za 1kus včetně plnobarevného potisku  
na obě strany a poplatku za přípravu. 
Minimální odběr: 300 ks 
Dodací lhůta: 2–3 týdny 

 LACEK  
Šňůrka na krk s bezpečnostní spojkou za krkem a s poutkem  
na mobil, polyester, PVC. 
F6100100PK2 – černá
F6100101PK2 – modrá
F6100102PK2 – červená
F6100104PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: tampontisk T1 
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm 
Rozměry: 1,4 × 56 × 0,4 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 500

  LACEK 
19 Kč

ŠŇŮRKY NA KRK ŠŇŮRKY NA KRK

  CORDONE 
10 Kč

  SATÉNOVÉ 
ŠŇŮRKY 
od 14 Kč

  BAMBI 
13 Kč
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ROZDÁVAČKY ROZDÁVAČKY

ro
zd
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ač

ky

 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: ø 4,5 × 1,5 cm 
Kartonové množství v ks: 576

 KREDITKA  
Mentolové bonbonky v plastové krabičce 
ve tvaru kreditní karty, cca 50 ks. 
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: 8 × 4,8 × 0,6 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

 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: 8,9 × 4,9 × 0,6 cm 
Kartonové množství v ks: 500

 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 %. 
Rozměr krabičky: 11,2 × 6,5 × 3,5 cm 
Minimální množství pro objednání 50 ks. 

50 ks 500 ks 1000 ks
mandle v čokoládě 64,50 Kč 57,60 Kč 54,50 Kč
čokočočky 63,80 Kč 57,00 Kč 53,90 Kč
mléčné minipecičky 62,30 Kč 55,40 Kč 52,40 Kč
hořké minipecičky 62,30 Kč 55,40 Kč 52,40 Kč

BONBONY BONBONY

  KREDITKA 
12,50 Kč

  MINTVAN 
12 Kč

  KAPSÍK   
16 Kč
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 ALKARER  
Bezdrátový vyhledávač klíčů. Pomocí 
bluetooth spárujete s Vaším telefonem  
a pak už snadno klíče najdete. Lze použít 
i jako spoušť fotoaparátu v telefonu. 
Materiál plast. 
F6011300PK2 – černá
F6011301PK2 – bílá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 15 × 10 mm 
Rozměry: 5 × 3 × 1 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie 
CR2032. 
Kartonové množství v ks: 500 

 SESIMBRO  
Plastový Bluetooth GPS vyhledávač 
pro sledování ztracených věcí. Lze jej 
také použít jako dálkové ovládání při 
používání fotoaparátu u telefonu. Pokud 
vyhledávač připojíte pomocí aplikace  
k Vašemu smartphonu, najdete díky 
němu i Vaše zaparkované auto. Dosah 
ovládání je 23 metrů. 
F6009500PK2 – černá
F6009501PK2 – bílá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 25 × 20 mm 
Rozměry: ø 3,7 × 0,7 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie 
1 × CR203. 
Kartonové množství v ks: 500 

 SARDOL  
F6011100PK2 
Přívěsek na klíče v elegantní kombinaci 
bukového dřeva a kovu. Obsahuje kovový 
kroužek na klíče.  
Doporučená technologie tisku: laser L2, 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm 
Rozměry: 4,8 × 2,4 × 0,5 cm 
Kartonové množství v ks: 500 

 LENTISA
F6010700PK2 
Kovová klíčenka s žetonem do nákupního  
vozíku, s extra širokým kroužkem na klíče. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 10 × 8 mm 
Rozměry: 3,4 × 3,4 × 0,6 cm 
Kartonové množství v ks: 500

 ALENKA  
Přívěsek na klíče se dvěma žetony, plast. 
F6000100SA3 – bílá
F6000101SA3 – černá
F6000102SA3 – červená
F6000103SA3 – modrá
F6000104SA3 – zelená
F6000105SA3 – žlutá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2, 
uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 17 × 17 mm 
Rozměry: 3 × 2,8 × 1 cm 
Kartonové množství v ks: 5000

 MINDANAO  
F6400100SA3 
Perla byla již v dobách dávných řeckých bohů 
považována za jeden z nejcennějších božských 
darů. Dárková sada obsahuje mušli v nálevu  
s perlou uvnitř a řetízek s přívěškem. Otevřete 
mušli, najděte perlu a vytvořte si originální 
náhrdelník. Symbolika barev: broskvová = 
zdraví, bílá = moudrost, krémová = úspěch,  
fialová = bohatství, černá = láska. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2, 
komplimentka 
Rozměry: 18 × 10,5 × 2,5 cm 
Kartonové množství v ks: 100 

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

  ALKARER 
96 Kč

  SESIMBRO 
149 Kč

  LENTISA 
48 Kč

  ALENKA 
6,50 Kč

  SARDOL 
43 Kč

  MINDANAO 
73 Kč

  KOUZELNÍK 
7,90 Kč

DOPLŇKY NA KLÍČE PŘÍVĚSKY NA KLÍČE
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ROZDÁVAČKY ROZDÁVAČKY

ro
zd

áv
ač

ky

 TRAMAGO  
Plastový otvírák ve tvaru bedny plné piv. 
H3100200MA2 – modrá
H3100201MA2 – červená
H3100202MA2 – bílá
H3100203MA2 – zelená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 25 × 8 mm 
Rozměry: 6 × 4,7 × 3,7 cm 
Kartonové množství v ks: 200

 BALERÍNA  
Pláštěnka v kulatém plastovém přívěsku  
s karabinou, PVC/ABS. 
F0400100PK2 – bílá
F0400101PK2 – oranžová
F0400102PK2 – červená
F0400103PK2 – modrá
F0400104PK2 – zelená
F0400105PK2 – žlutá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: ø 25 mm 
Rozměry: ø 6,4 × 12,8 cm 
Kartonové množství v ks: 200

 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 × 5,4 × 1,7 cm, 
hadřík cca 11,5 × 12 cm 
Kartonové množství v ks: 500

 MARGITA  
F6009200PK2 
Plastový otvírák lahví ve tvaru smějícího 
se obličeje. Součástí je stojánek  
na mobilní telefon ve spodní části  
a čistítko na displej, které lze od otvíráku 
oddělit. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 8,3 × 5,2 × 1,3 cm 
Kartonové množství v ks: 500 

 ALVAR  
Otvírák na lahve 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 × 0,8 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

 FEREDO  
Hliníkový přívěsek na klíče s ocelovým 
kroužkem ve tvaru zdviženého palce, 
obsahuje otvírák lahví. 
F6010300PK2 – černá 
F6010301PK2 – modrá 
F6010302PK2 – stříbrná 
Doporučená technologie tisku: laser L1, 
tampontisk T3
Maximální rozměry tisku: 20 × 10 mm 
Rozměry: 5 × 2,5 × 0,4 cm 
Kartonové množství v ks: 1000 

  TRAMAGO 
38 Kč

  MARGITA 
20,50 Kč

  ALVAR 
4,50 Kč

  FEREDO 
9,60 Kč

  BALERÍNA 
21,60 Kč

  DAPER   
23,50 Kč

PŘÍVĚSKY NA KLÍČE PŘÍVĚSKY NA KLÍČE
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ROZDÁVAČKY ROZDÁVAČKY

ro
zd

áv
ač

ky

 NATAŠA   
Plastové světýlko se 6 silnými COB diodami,  
s kovovou karabinou. Materiál ABS a kov.
F6009300PK2 – červená
F6009301PK2 – zelená
F6009302PK2 – modrá
F6009303PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 20 × 7 mm 
Rozměry: 3,3 × 1,9 × 7 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 200

 BOCHON  
Přívěsek na klíče se světlem, plast. 
F6000700PK2 – černá
F6000701PK2 – modrá 
F6000702PK2 – červená 
F6000703PK2 – stříbrná 
F6000704PK2 – zelená 
F6000705PK2 – žlutá 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 35 × 12 mm 
Rozměry: 6 × 2,5 × 0,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 1000

 BOBO  
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

 GENIO  
F3100900LZ2 
Reflexní kulatý přívěsek, plast. Materiál splňuje 
normu EN13356. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: ø 35 mm 
Rozměry: ø 6 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

 POZUELO  
Plastový přívěsek na klíče ve tvaru žárovky, 
kterou lze rozsvítit stlačením tlačítka. 
F6010200PK2 – bílá 
F6010201PK2 – modrá 
F6010202PK2 – žlutá 
F6010203PK2 – červená 
F6010204PK2 – zelená 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm 
Rozměry: 6 × 3,7 × 1 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváno včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 500

 ROGAO  
Svítící přívěsek na klíče ve tvaru žárovky. 
Materiál plast. 
F6008800PK2 – bílá
F6008801PK2 – modrá
F6008802PK2 – oranžová
F6008803PK2 – červená
F6008804PK2 – světle modrá
F6008805PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 10 × 10 mm 
Rozměry: ø 2,8 × 5,3 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváno včetně baterie.
Kartonové množství v ks: 500 

 MENSILA  
Plastová karabinka s COB LED světlem. 
Obsahuje spínací tlačítko pro regulaci světla: 
jasné, méně jasné, blikající. 
F3102400PK2 – černá
F3102401PK2 – červená
F3102402PK2 – modrá
F3102403PK2 – transparentní
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 10 × 10 mm 
Rozměry: 8 × 4 × 1,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Baterie jsou součástí balení. 
Kartonové množství v ks: 400

  NATAŠA   
51,50 Kč

  GENIO   
9,10 Kč

  BOBO   
13 Kč

  POZUELO   
12,50 Kč

  ROGAO   
14,50 Kč

  MENSILA   
47,50 Kč

  BOCHON   
10,50 Kč

REFLEXNÍ PŘÍVĚSKY NA KLÍČE REFLEXNÍ PŘÍVĚSKY NA KLÍČE



208

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

ROZDÁVAČKY

 RIBANA  
LED svítilna s povrchovou úpravou UV  
a kovovým kroužkem na klíče. Vyrobeno  
z ABS plastu. 
F6008500PB2 – černá
F6008501PB2 – královská modrá
F6008502PB2 – červená
F6008503PB2 – stříbrná
F6008504PB2 – zelená
F6008505PB2 – oranžová
F6008506PB2 – žlutá
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 30 × 6 mm 
Rozměry: ø 1,2 × 8 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Baterie jsou součástí balení. 
Kartonové množství v ks: 1000

 ARENTA  
Svítilna s ABS povrchem, LED světlem  
a kroužkem na klíče. V těle svítilny je dioda, 
která osvítí Vaše vylaserované logo. 
F6010600PD2 – černá
F6010601PD2 – červená
F6010602PD2 – bílá
F6010603PD2 – zelená
F6010604PD2 – oranžová
F6010605PD2 – stříbrná
F6010606PD2 – královská modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm 
Rozměry: ø 1,3 × 6,3 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváno včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 1000

 FRATEL  
Přívěšek na klíče se svinovacím metrem, 
vodováhou a mini kuličkovým perem  
s černou náplní.
F6006900RB2 – bílá
F6006901RB2 – černá
F6006902RB2 – modrá
F6006903RB2 – červená
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm 
Rozměry: 4,3 × 4,3 × 1 cm 
Kartonové množství v ks: 500

  RIBANA   
41,50 Kč

  ARENTA   
27,50 Kč

  FRATEL   
15 Kč

PŘÍVĚSKY NA KLÍČE
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SVĚTLA, SVÍTILNY, ČELOVKY, ODRAZKY, REFLEXNÍ PÁSKY, REFLEXNÍ DOPLŇKY, ŠKRABKY, REDUKCE, AUTODOPLŇKY, NÁŘADÍ, METRY, 
NOŽE, VICTORINOX, SCHWARZWOLF

ná
řa

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

NÁŘADÍ NÁŘADÍ

ná
řa

dí

 GARUSO
F2306300RX2 
Ultra svítivé COB světlo s magnetickým 
stojanem z ABS. Stojan lze jednoduše 
připevnit k jakémukoliv hladkému 
povrchu díky oboustranné lepící 
pásce 3M. Světlo pak lze k podstavci 
magneticky připevnit a směřovat 
jakýmkoliv směrem. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 20 × 15 mm 
Rozměry: 7,6 × 7,6 × 6,8 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Baterie je součástí balení. 
Kartonové množství v ks: 80

 SALEMO
F2306600RX2
Ultra svítivé COB světlo s magnetickým 
podstavcem, který lze pomocí 3M lepící 
pásky připevnit na jakýkoliv hladký 
povrch. V magnetickém podstavci  
lze světlo jakkoliv vhodně natáčet.  
V temnu se světlo díky 
zabudovanému senzoru  
v reakci na pohyb automaticky 
rozsvítí. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 20 × 15 mm 
Rozměry: 7,6 × 7,6 × 6,8 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Baterie je součástí balení. 
Kartonové množství v ks: 80

 ALCAMO
F2305900PK2 
Plastové noční světlo se světelným 
senzorem. Obsahuje akrylátový 
transparentní kryt a EU zástrčku. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 20 × 15 mm 
Rozměry: 9,5 × 6 × 5,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 40

    GARUSO 
136 Kč

  SAMSARA 
109 Kč

  SALEMO 
299 Kč

  ALCAMO 
118 Kč

 SAMSARA  
Plastová svítilna ve tvaru žárovky. 
Obsahuje dva háčky pro zavěšení  
a magnet na spodní straně. 
F2305000PK2 – černá 
F2305001PK2 – červená 
F2305002PK2 – zelená 
F2305003PK2 – modrá 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm 
Rozměry: ø 6,7 × 9,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterií.  
Kartonové množství v ks: 48

 TRAPANI
F2304900RB2 
Noční světlo ve vzhledu vypínače  
s tlačítky ON/OFF. Překlopením se 
rozsvítí nebo zhasne. Materiál plast. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 30 × 15 mm 
Rozměry: 15 × 7,5 × 6 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Baterie nejsou součástí 
balení. 
Kartonové množství v ks: 50 

 KAMUR  
Kovový držák s magnetem nebo 
lepítkem na zeď pro zavěšení klíčů. 
H4400500PD2 – černá
H4400501PD2 – červená
H4400502PD2 – stříbrná
H4400503PD2 – královská modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm 
Rozměry: ø 3,2 × 0,9 cm 
Kartonové množství v ks: 200

  TRAPANI 
113 Kč

  KAMUR   
81,50 Kč

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

NÁŘADÍ NÁŘADÍ

ná
řa

dí

 LUCA
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: 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 

 KARAKUM
B1100100AJ3 
Kempinkové světlo značky 
Schwarzwolf, které zároveň slouží 
jako powerbanka. Světlo je vybaveno 
magnetem a 5 módy svícení. Jemné, 
střední, ostré, blikající a SOS světlo. 
Obsahuje háček pro zavěšení. 
Kapacita powerbanky 4000 mAh,  
3.7 V. Součástí balení je kabel  
k powerbance. Baleno v dárkové 
krabičce Schwarzwolf.  
Svítivost 200 lumenů. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm 
Rozměry: ø 7,5 × 5,8 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 50

 PUGA  
F2300500SA3 
Značková lehká outdoorová 1W LED 
svítilna Schwarzwolf se šňůrkou na zápěstí. 
Možnost regulace zaostření.  
Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf. 
Svítivost 40 lumenů. 
Doporučená technologie tisku: laser L2, 
tampontisk T3, zhoršená přilnavost potisku 
Maximální velikost tisku: 18 × 7 mm 
Rozměry: svítilna 11 × ø 3 cm, délka 
šňůrky 13 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie  
1 × AA.18 × 7. mm 
Kartonové množství v ks: 100 

 KAPILA
F2300103AJ3 
Značková hliníková 1 W LED svítilna 
Schwarzwolf se čtyřmi módy svícení – silné 
a slabé světlo, blikání a SOS.  
Baleno v dárkové krabičce. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 50 × 8 mm 
Rozměry: 11,5 × 3 × 3 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie  
3 × AAA. 
Kartonové množství v ks: 50 

 ANTELAO  
F2300700AJ3 
Značková kovová outdoorová svítilna se 
šňůrkou na zápěstí značky Schwarzwolf. 
Svítilna obsahuje T6 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

  LUCA 
115 Kč

  KARAKUM 
599 Kč

  PUGA 
115 Kč

  KAPILA 
199 Kč

  ANTELAO 
149 Kč

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

NÁŘADÍ NÁŘADÍ

ná
řa

dí

 BIWA
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

 TELUADA
F2303600MA2 
Hliníková svítilna s COB diodou,  
magnetem, klipem a otvírákem lahví. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm 
Rozměry: ø 1,5 × 13,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Baterie jsou součástí balení. 
Kartonové množství v ks: 100

 AURORINA
F2306300PK2 
Hliníková COB svítilna ve tvaru baseballové 
pálky. Obsahuje dvě světla, jedno umístěné 
na konci svítilny a druhé na boku.  
Má 5 možností svícení. Na přední straně: 
jasné, tlumené a blikající. Na boku: jasné  
a tlumené. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm 
Rozměry: ø 3 × 27,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Baterie jsou součástí balení. 
Kartonové množství v ks: 50 

 BENJI
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: 2,2 × 16,9 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 100

 PACHANDA  
Vysoce zářivá kapesní COB svítilna. 
Je mnohem zářivější než běžné LED 
svítilny a spotřebovává méně energie, 
díky čemuž ji lze se stejnou baterií 
používat o 30 % déle. S pevným tělem 
z hliníku a řemínkem pro přenášení. 
F2304900RX2 – černá
F2304901RX2 – stříbrná
F2304902RX2 – červená
F2304903RX2 – modrá
F2304904RX2 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm 
Rozměry: 2,4 × 8,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně 3 AAA 
baterií. 
Kartonové množství v ks: 200 

  BIWA 
349 Kč

  AURORINA 
317 Kč

  TELUADA 
78 Kč

  BENJI 
127 Kč

  PACHANDA 
63 Kč

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

NÁŘADÍ NÁŘADÍ

ná
řa

dí

 NORDKAP
F2300100PK2
Čelovka s 5 LED diodami, plast. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 32 × 7 mm 
Rozměry: 5,8 × 4 × 3,7 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 120

 KAMPUS  
Hliníková COB svítilna (1W)  
s magnetem a klipem na připnutí. 
F2306100PK2 – černá 
F2306101PK2 – stříbrná 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 13 × 8 mm 
Rozměry: ø 1,6 × 12,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 200 

 DEEPLY  
Hliníková čelovka s 5 LED a 3 funkcemi 
– 1 režim svícení a 2 režimy blikání. 
F2300200PK2 – červená
F2300201PK2 – modrá
F2300202PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 6 mm 
Rozměry: 5,8 × 4 × 4 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 100

 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: 50

 MINO  
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 Micro kabel, kterým se 
dobíjí. Díky dobíjení také šetří životní prostředí. 
Při plném dobití baterie svítí až 7 hodin. USB 
Micro 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 

  NORDKAP 
87 Kč

  KAMPUS 
78 Kč   TRONADOR 

75 Kč

  MINO 
275 Kč

  DEEPLY 
130 Kč

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

NÁŘADÍ NÁŘADÍ

ná
řa

dí

 FEDERIKO
Plastové světlo s kovovým klipem k připnutí 
na jezdec zipu. LED dioda se ovládá tlačítkem. 
Světlo má dva režimy: svícení a blikání. Barva 
světla se shoduje s barvou předmětu. 
F6011400PK2 – černá 
F6011401PK2 – bílá 
F6011402PK2 – červená 
F6011403PK2 – modrá 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 10 × 10 mm 
Rozměry: 5,8 × 1,6 × 0,4 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterií. 
Kartonové množství v ks: 1000 

 ESTRERA  
LED svítící tyčinka s barevnou krytkou  
a barevným LED světlem. Zahrnuje dvojitou 
karabinku a otočný on/off zapínač.  
Materiál PP plast. 
F8200400PB2 – bílá
F8200401PB2 – modrá
F8200402PB2 – červená
F8200403PB2 – zelená
F8200404PB2 – oranžová
F8200405PB2 – žlutá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm 
Rozměry: ø 1,8 × 13,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Baterie jsou součástí dodávky. 
Kartonové množství v ks: 500

 RADUSA  
Světelný náramek s LED světlem. Světlo 
náramku má funkci blikání a nebo stálého 
světla. Materiál ABS plast a PU.  
F3101200PB2 – zelená
F3101201PB2 – oranžová
F3101202PB2 – modrá
F3101203PB2 – bílá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm 
Rozměry: 21,8 × 2,2 × 1,1 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváno včetně baterií. 
Kartonové množství v ks: 1000

 MARAUSO
Plastové odrazové světlo s klipem na zadní 
straně. Světlo má dvě nastavení: konstantní 
bílé a přerušované červené. 
F3102300PK2 – černá 
F3102301PK2 – červená 
F3102302PK2 – světle zelená 
F3102303PK2 – modrá 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm 
Rozměry: 6,1 × 3,7 × 1,8 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterií. 
Kartonové množství v ks: 500 

 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

 MALVÍNA  
Karabina s odrazkou a LED světlem. Materiál 
ABS plast, kovová karabina. 
F6007600PB2 – bílá
F6007601PB2 – královská modrá
F6007602PB2 – červená
F6007603PB2 – světle zelená
F6007604PB2 – oranžová
F6007605PB2 – žlutá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 20 × 20 mm 
Rozměry: 6,8 × 3,5 × 1,1 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterií. 
Kartonové množství v ks: 500 

  POSO 
49 Kč

  ESTRERA 
49,50 Kč

SVĚTLA ODRAZKY

  MALVÍNA 
30 Kč

  MARAUSO 
24 Kč

  FEDERIKO 
26 Kč

  RADUSA 
52 Kč
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EN13356

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

NÁŘADÍ NÁŘADÍ

ná
řa

dí

 BADESO
Bezpečnostní LED svítící magnetický 
klip se třemi módy (konstantní, blikající, 
vypnutý). 
F3100600PD2 – světle zelená
F3100601PD2 – růžová
F3100603PD2 – oranžová
F3100604PD2 – modrá
F3100605PD2 – bílá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm 
Rozměry: 12 × 4 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 800

 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: 55 × 15 mm 
Rozměry: 34 × 3 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

 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: 55 × 15 mm 
Rozměry: 34 × 3 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

 NEOLEP
Reflexní přívěsek ve tvaru na míru 
s řetízkem na připevnění. Může být 
dodáno ve formě samolepky bez řetízku. 
Minimální množství pro objednání je 
500 ks. Možnost plnobarevného potisku. 
Cena včetně plnobarevného tisku.  
V případě vlastního designu je cena 
nové formy 3 200 Kč. 
Rozměry: 5–7 cm 
Kartonové množství v ks: 1000 

 NATANO  
Reflexní svinovací pásek na ruku včetně  
plnobarevného tisku pod svrchní  
reflexní folii. Díky reflexní fólii jsou barvy 
mléčné. Splňuje normu EN 13356. 
Cena včetně plnobarevného tisku. 
Minimální množství pro objednání od 
500 ks. 
Rozměry: 34 × 3 cm 
Kartonové množství v ks: 1000

  BELTINO 
13,50 Kč

  BADESO 
78,50 Kč   NEOLEP 

15 Kč

  NATANO 
17 Kč  BELTO 

10,50 Kč

REFLEXNÍ PÁSKY REFLEXNÍ DOPLŇKY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

NÁŘADÍ NÁŘADÍ

ná
řa

dí

 PIOVERE
F3700200SA3 
Vysoce viditelná žlutá nepromokavá 
pláštěnka na batoh značky Schwarzwolf 
s 5 cm širokým reflexním pruhem. 
Pláštěnka není bezpečnostním 
ochranným oděvem, ale použitý 
materiál splňuje parametry materiálů 
používaných pro ochranné oděvy, a tím 
zvyšuje Vaši bezpečnost. Žlutá část při 
nošení ve dne a reflexní večer. Univerzální 
velikost s gumičkou na batohy o objemu 
až 35 l. Materiál 210 D polyester s PU 
potahem. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm 
Rozměry: 55 × 35 × 15 cm 
Kartonové množství v ks: 100

 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

 RIBERA  
F3100100AJ3 
Dětská reflexní bezpečnostní vesta, 
velikost XS. Na bocích obsahuje 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

 IGLESIAS  
F3003800PK2 
Nouzová hliníková termo fólie.  
Baleno v sáčku. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3  – 1 barva 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 210 × 130 × 0,01 cm 
Kartonové množství v ks: 200

 AMENDOLA
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: 17,5 × 9 × 3 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

 POLER  
F3003800PD2 
Organizér do auta na záda sedadla  
s několika kapsami s PE povrchem. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry: 44,5 × 51,5 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 50 

  PIOVERE 
145 Kč

  VESTA   
69,50 Kč

  DUANE 
197 Kč

  POLER 
259 Kč

  AMENDOLA 
82 Kč

  IGLESIAS   
16 Kč

REFLEXNÍ DOPLŇKY AUTODOPLŇKY

  RIBERA   
55 Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

NÁŘADÍ NÁŘADÍ

ná
řa

dí

 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: 89 × 14 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

 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: 16 × 1,6 × 27,5 cm 
Kartonové množství v ks: 100

 MANOPOLA  
Plastová autoškrabka v rukavici  
s fleecovou podšívkou. 
F3000300PK2 – červená
F3000301PK2 – modrá
F3000302PK2 – černá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 45 × 45 mm 
Rozměry: 37,5 × 16,5 × 1 cm 
Kartonové množství v ks: 50

 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 × 10,5 × 0,2 cm 
Kartonové množství v ks: 600

 BONDUEL
B1102800RQ1 
Stříbrný hliníkový magnetický držák do auta 
na větrací mřížku. Telefon drží díky tenké 
magnetické destičce, kterou lze přilepit ze 
zadu na mobil nebo vložit pod obal. 
Doporučená technologie tisku: laser L2 
Maximální velikost tisku: 20 × 20 mm 
Rozměry: 3,1 × 2,7 cm 
Poznámka: Na vyžádání možnost černé, 
červené, růžové a zlaté barvy, s termínem 
dodání 2-4 týdny.
Kartonové množství v ks: 50 

 RANDER  
F3004000PK2 
Plastový držák na mobil pro připevnění  
do auta do ventilační mřížky. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 15 × 15 mm 
Rozměry: 14 × 9,5 × 3,6 cm 
Kartonové množství v ks: 50

  RACLE 
33 Kč

  MANOPOLA 
49,50 Kč

  ŠKRABKA 
5,40 Kč

  BRAIN 
183 Kč

ŠKRABKY AUTODOPLŇKY

  RANDER   
125 Kč

  BONDUEL 
147 Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

NÁŘADÍ NÁŘADÍ

ná
řa

dí

 ALMELO
B1106500PK2 
Plastová autonabíječka se dvěma 
USB porty. Vstup: 12-24V. Výstup1: 
5V/2.4A, výstup2: 5V/2.1A. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 10 × 10 mm 
Rozměry: 7,2 × 3,8 × 3,3 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 200

 MISTRETA  
B1106600PK2 
Plastová nabíječka do auta s USB-C 
konektorem. Napětí 12-24 V, výstup 
5V/3,1A max. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 10 × 10 mm 
Rozměry: 7 × 2,1 × 2,1 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 200

 FREGUS  
B1119300RX2 
Duální USB nabíječka do auta, kterou 
lze použít k dobíjení dvou zařízení 
současně. Nabíječka je vybavena 
nožem na pásy. Spodní část slouží 
jako kladívko na rozbití okna 
v případě nouze. Výstup 5 V/3 A. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 20 × 7 mm 
Rozměry: 2,7 × 2,9 × 8,1 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 100

 NAVIDAD  
Rychlonabíjecí QC 3.0 autoadaptér se 2 USB 
porty a LED proužkem. Funkce Quick charge 
3.0 podporuje i rychlé (10W) bezdrátové 
nabíjení, napětí se automaticky se přizpůsobí 
nabíjenému zařízení. Výstup USB 1: QC 3.0: 
3,8V-6,5V/3A; 6,5V-9V/2A; 9V-12V/1,5A, 
Výstup USB 2: 5V/2,4A. 
F3000500RQ1 – černá/šedá 
F3000501RQ1 – šedá/bílá 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2, 
laser L1 
Maximální velikost tisku: 10 × 10 mm 
Rozměry: 7,1 × 4,8 × 3,4 mm 
Poznámka: na vyžádání je možnost bílo-
stříbrné barvy s dodáním 2-4 týdny.  

 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

 FARSO   
10W plastový gravitační držák na mobil  
do auta, s bezdrátovým nabíjením. Pouhým 
vložením telefonu do držáku a díky jeho 
váze jej držák zafixuje a začne automatické 
bezdrátové nabíjení. Součástí balení je kabel 
a 2 úchyty: do ventilační mřížky a na palubní 
desku (s 3M lepenkou). 
Vstup: 5V/2A, 9V/1,67A. Výstup: 5V/1A, 
9V/1,2A. 
B1104900RQ1 – černá 
B1104901RQ1 – bílá 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 15 × 15 mm 
Rozměry: 11 × 9,7 × 5,3 cm 
Kartonové množství v ks: 50  

  FREGUS 
329 Kč

  ALMELO 
168 Kč

  MISTRETA 
194 Kč

  NAVIDAD 
322 Kč

  LIMOGRES 
488 Kč

  FARSO    
615 Kč

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

NÁŘADÍ NÁŘADÍ

ná
řa

dí

 MAGOLA
B6800400RX2 
Snadno použitelná záznamová kamera do auta s jednoduchou 
instalací, 2,4” displejem a rozlišením 1 080 × 720. Zařízení 
se automaticky zapíná při nastartování vozu. S režimem pro 
noční vidění, pro nahrávání ve tmě a možností širokoúhlého 
záznamu pro vytváření širších záběrů. S mikrofonem pro 
nahrávání zvuku. Jakmile dojde k zaplnění na SD kartě (není 
součástí balení), začne se automaticky přepisovat. Včetně 
otočného přísavného držáku. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm 
Rozměry: 3 × 6,5 × 7,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 20

 MIRAMA  
B1101700PJ2 
Powerbanka o kapacitě 6000 mAh se startovacími kabely. 
Zařízení v kapesní velikost pro nouzové startování automobilu 
nebo motorky: pro připojení k akumulátoru (12 V), včetně 
kabelu s bezpečnostní pojistkou proti opačné polarizaci, 
červená a černá svorka, výkonná dobíjecí lithiová baterie,  
s energií postačující na 30 nastartování – vhodná rovněž pro 
nabíjení smartphonů, tabletů, atd. – s ovládacím tlačítkem, 
modrou diodou signalizující úroveň nabití a bílým LED světlem 
(se 4 módy svícení), včetně kabelu pro dobíjení powerbanky 
(délka cca 22 cm). 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 14 × 7,8 × 1,7 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 40

 BENGO  
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-lion baterii 18500. 
Kartonové množství v ks: 50 

 KOMAL
F3003900PK2 
Multifunkční nástroj vhodný jako záchranná 
pomůcka v případě autonehody. Je vybaven 
magnetem, COB světlem s 4 diodami, 
včetně blikající volby. Jeho součástí jsou 
účinné nástroje k rozbití skel a rozřezání 
bezpečnostních pásů. Doporučená 
technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 20 x 10 mm
Rozměry: 12,5 × 2,7 × 1,4 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváno včetně baterie.
Kartonové množství v ks: 250 

 ZOFI   
Utěrka z mikrovlákna, rychle absorbuje vodu 
a rychle schne, baleno ve vaku ze síťoviny. 
Materiál polyester/nylon. 
H4200201RB2 – modrá
H4200202RB2 – oranžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 280 × 280 mm 
Rozměry: 31,5 × 31 cm / vak ø 13,5 × 16,5 cm 
Kartonové množství v ks: 100

 SANREMO  
F3001300PK2 
Plastové parkovací hodiny. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 80 × 50 mm 
Rozměry: 10 × 12,5 × 0,2 cm 
Kartonové množství v ks: 500 

 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: 11,9 × 15,5 × 0,6 cm 
Kartonové množství v ks: 200

  MAGOLA 
1282 Kč

  MIRAMA 
1544 Kč

  BENGO   
499 Kč

  ZOFI   
52 Kč

  PARKING TIMER   
23 Kč

  SANREMO   
16,50 Kč

AUTODOPLŇKY AUTODOPLŇKY

  KOMAL   
86,50 Kč
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NÁŘADÍ NÁŘADÍ

ná
řa

dí

 ORACLE
F2400500RB2 
Šroubovák s 19 nástavci a magnetickou 
koncovkou. Nástavce jsou uloženy  
v rukojeti. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 20 × 5 mm 
Rozměry: 18,5 × 3,5 × 3 cm 
Kartonové množství v ks: 50

 TACKLE  
F2100100PK2 
Dárková sada šroubováku ve tvaru 
tužky s 8 bity a svítilny, kov.  
Dodáváno v krabičce. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 6 mm 
Rozměry: 13,5 × 7,5 × 2 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 100

 REDMAN  
Sada hliníkové teleskopické svítilny 
se 3 LED a šroubováku se 4 plochými 
a 4 křížovými bity. Dodáváno v černé 
dárkové krabičce. 
F2304700PK2 – černá
F2304701PK2 – šedá
F2304702PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm 
Rozměry: 20 × 7,8 × 2,8 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 50

 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: 1,2 × 11,1 cm 
Kartonové množství v ks: 200

 PATERNO  
F5200900PB2 
Multifunkční nářadí s pryžovými úchopy 
a 16 funkcemi. Obsahuje 6 šestihranných 
klíčů (č. 2, č. 2,5, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6),  
4 francouzské klíče (8 mm, 10 mm,  
15 mm, 14 GE), adaptér, křížový 
šroubovák, plochý šroubovák a 3 nástavce 
(č. 8, č. 9, č. 10). Baleno v dárkové kazetě. 
Materiál ABS a nerezová ocel. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 20 x 10 mm 
Rozměry: 9 x 4,6 x 2,8 cm 
Kartonové množství v ks: 40

 MILO  
F2401700PK2 
Sada nářadí s 26 díly, baleno v plastovém 
pouzdře. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 30 × 15 mm 
Rozměry: 9,3 × 17 × 4 cm 
Kartonové množství v ks: 20

  ORACLE   
74 Kč

  TACKLE   
105 Kč

  REDMAN   
199 Kč

  PENTOOL   
35 Kč

  MILO   
188 Kč

NÁŘADÍ NÁŘADÍ

  PATERNO   
165 Kč
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NÁŘADÍ NÁŘADÍ

ná
řa

dí

 MALFURION
F2400400PB2 
Sada nářadí s 24 díly, obsahuje  
6 šroubováků, 10 bitů, spojku, 4 nátrubky, 
2 kleště a pinzetu, baleno v kovovém 
pouzdře na nářadí. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 13,5 × 3 × 18 cm 
Kartonové množství v ks: 20

 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: 14 × 20 × 3 cm 
Kartonové množství v ks: 24

 CAMPANELO  
F2405300PB2 
Osmnácti dílná sada nářadí v krabici  
s EVA vnitřní stranou a uzavíráním  
na magnet. Obsahuje jednu LED svítilnu,  
1 m svinovací metr, rukojeť šroubováku 
s magnetickým prodloužením, 4 hlavy 
nástrčného klíče (7/8/9/10) a držák bitů 
s 9 bity (PH, PZ, ploché a Torx) a adaptér 
nástrčného klíče. Materiál ABS plast  
a kov. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm 
Rozměry: 12,1 × 16,1 × 2,9 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 30 

 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

 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

 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

  MALFURION   
320 Kč

  SKARO    
260 Kč

  CAMPANELO   
293 Kč

  ANTISANA   
65 Kč

  ATACAMA   
65 Kč

  BURUNDI   
125 Kč

NÁŘADÍ SCHWARZWOLF
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NÁŘADÍ NÁŘADÍ

ná
řa

dí

 HOBIT
Kalibrovaný 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 × 3,5 × 6,5 cm,  
5m – 8 × 4,1 × 7,5 cm 
Kartonové množství v ks:  
3m – 120, 5m – 60

 DROBY   
Svinovací metr s gumovým povrchem, 
klipem na opasek a šňůrkou na zápěstí. 
F2200300RB2 – 3m
F2200400RB2 – 5m
Doporučená technologie tisku:  
laser L2, tampontisk T2.  
Maximální velikost tisku: 15 × 15 m 
Rozměry:  
3m – 6,4 × 6,1 × 3,8 cm,  
5m – 7,4 × 6,9 × 2,8 cm 
Kartonové množství v ks:  
3m – 120, 5m – 80

 SAMBUKO  
F2202800RX2 
Velký svinovací metr z ABS plastu. 
Obsahuje 5 m dlouhé a 19 mm široké 
pásmo s blok tlačítkem. V přední části 
má silné LED světlo pro perfektní 
viditelnost i v méně osvětlených 
prostorech. S klipem na opasek na zadní 
straně. Včetně baterií pro okamžité 
použití. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 35 × 25 mm 
Rozměry: 12 × 8 × 4 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Obsahuje Li-ion baterii. 
Kartonové množství v ks: 48

 DORNO   
Svinovací metr, 3m, s karabinou  
a šňůrkouna 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

 DONEL    
Svinovací metr, 5m, s karabinou  
a šňůrkouna zápěstí. 
F2201600RB2 – žlutá/černá
F2201601RB2 – bílá/šedá
F2201602RB2 – červená/černá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: ø 35 mm 
Rozměry: 7,2 × 7 × 3,8 cm 
Kartonové množství v ks: 60

 TECHNIK   
Svinovací metr s poutkem a klipem  
na opasek, plast/kov. 
F2200100RB2 – 3m šedá/modrá
F2200101RB2 – 3m černá/žlutá
F2200200RB2 – 5m šedá/modrá
F2200201RB2 – 5m černá/žlutá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 15 × 15 mm 
Rozměry:  
3m – ø 7,5 × 3 cm,  
5m – ø 8,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 120

  DROBY    
3m – 47,50 Kč 
5m – 73,50 Kč

  SAMBUKO   
289 Kč

  HOBIT    
3m – 52 Kč 
5m – 93,50 Kč

  DORNO    
43 Kč

  DONEL    
76 Kč

  TECHNIK   
 3m – 45 Kč 
5m – 69 Kč 

METRY METRY
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NÁŘADÍ NÁŘADÍ

ná
řa

dí

 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 

 JOINER  
Dřevěná tesařská tužka. 
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

 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: 15,5 × 2,8 × 1,5 cm 
Kartonové množství v ks: 600

 BIRNA
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: 15,4 × 4,5 × 4,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterií. 
Kartonové množství v ks: 50

 ORISTANO  
F1900800RX2 
Kvalitní odolný multifunkční nůž  
s 11 funkcemi: nůž s rovným ostřím, nůž 
se zubatým ostřím, nůžky, pilník, pilka, 
šicí nůž, křížový šroubovák, víceúčelový 
háček. Tělo ze dřeva, nástroje  
z prvotřídní nerezové oceli. 
Baleno v dárkové krabičce. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, laser L2 
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm 
Rozměry: 10,2 × 2,7 × 2,3 cm 
Kartonové množství v ks: 40

 HELER   
F1900100PK2 
Multifunkční kapesní nůž, 7 nástrojů, 
kov. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 20 × 8 mm 
Rozměry: 9 × 2,5 cm 
Kartonové množství v ks: 160

   STOLAŘ 

73 Kč

  JOINER 

12,50 Kč

  RYS 

7,50 Kč

  BIRNA 

256 Kč

  ORISTANO 

315 Kč

  HELER 

44 Kč

METRY A NOŽE NOŽE
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

NÁŘADÍ NÁŘADÍ

ná
řa

dí

 CLASSIC SD  
Kapesní nůž značky Victorinox se  
7 funkcemi – nůž, pilníček na nehty, 
šroubovák, nůžky, nerezový kroužek 
na klíče, pinzeta, párátko. Vhodný jako 
přívěsek na klíče.  
F1902000EF1 – modrá
F1902001EF1 – červená
Doporučená technologie tisku: laser L1, 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm 
Rozměry: 5,8 × 1,8 × 0,9 cm 
Kartonové množství v ks: 10

 WAITER  
F1901900EF1 
Značkový kapesní nůž, 8 funkcí,  
v krabičce, kov/plast. Velká čepel,  
otvírák na láhve, šroubovák, odstraňovač 
izolace z drátů, vývrtka, kroužek na klíče, 
pinzeta, párátko.  
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, laser L1 na čepel 
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm 
Rozměry: délka 8,4 cm 
Kartonové množství v ks: 10

 SPARTAN  
Značkový kapesní nůž, 12 funkcí,  
v krabičce, kov/plast. Velký nůž, malý 
nůž, vývrtka, otvírák na konzervy  
s malým šroubovákem, otvírák na láhve 
se šroubovákem a odstraňovačem  
izolace z drátů, výstružník, bodec, 
nerezový kroužek na klíče, pinzeta, 
párátko. 
F1900200EF1 – červená
F1900201EF1 – černá
F1900202EF1 – transparentní červená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, laser L1 na čepel 
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm 
Rozměry: délka 9,1 cm 
Kartonové množství v ks: 10

 CAVALI
F2400102AJ3 
Značkové multifunkční nářadí 
Schwarzwolf v modré barvě  
s 11 nástroji. Baleno v dárkové 
krabičce Schwarzwolf.  
Materiál hliník/nerezová ocel. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm 
Rozměry: v zavřeném stavu  
9 × 2 × 3 cm 
Kartonové množství v ks: 100 

 HUNTER  
F2400700SA3 
Značkový kapesní nůž Schwarzwolf, 
9 nástrojů, baleno v dárkové krabičce 
Schwarzwolf. Materiál kov. 
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

 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

  CLASSIC SD 

399 Kč

  WAITER 

383 Kč

  CAVALI 
149 Kč

  HUNTER 

115 Kč

  PELAT   

155 Kč  SPARTAN 

499 Kč

VICTORINOX SCHWARZWOLF



240 241

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

NÁŘADÍ NÁŘADÍ

ná
řa

dí

 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

 PILZ  
F1900200SA3 
Značkový houbařský nůž Schwarzwolf, 
balený v 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

 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

 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

 ARMADOR  
BLACK NEW  
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

 PONY NEW   
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

  JUNGLE 

199 Kč   ARMADOR 
NEW 

199 Kč

  PONY 
NEW 

139 Kč

  ARMADOR  
BLACK NEW 

249 Kč

  PILZ 

259 Kč

  LATEMAR 

137 Kč

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

NÁŘADÍ NÁŘADÍ

ná
řa

dí

 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

 GAIA   
Značkový malý kapesní nůž 
Schwarzwolf s pojistkou a klipem  
na opasek, v moderním designu, 
kov. Baleno v dárkové krabičce 
Schwarzwolf. 
F1901100SA3 – červená
F1901101SA3 – oranžová
F1901102SA3 – modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku:  
30 × 5 mm 
Rozměry:  
v zavřeném stavu 9 × 3 × 1,2 cm 
Kartonové množství v ks: 240

 MATRIX  
Značkový zavírací nůž Schwarzwolf  
s pojistkou a klipem na opasek.  
Baleno v dárkové krabičce 
Schwarzwolf. Materiál kov. 
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

 NEST  
F2100100SA3 
Značková outdoorová souprava 
Schwarzwolf skládající se z LED svítilny  
se šňůrkou na zápěstí a kapesního nože  
s klipem na opasek. Baleno  
v neoprénovém pouzdře a dárkové  
krabičce Schwarzwolf. 
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk 1 barva S2, laser L1, tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 40 × 40 mm 
Rozměry: pouzdro 7,5 × 3 × 13,5 cm,  
svítilna 11 × 3 cm,  
nůž v zavřeném stavu 11,4 × 3,6 × 1,2 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 50

 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

  YERGER 

279 Kč

  GAIA 

149 Kč

  MATRIX 

155 Kč

  NEST 

265 Kč

  STYX 

119 Kč

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

NÁŘADÍ

 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

 RAY   
F1900100SA3 
Značkový zavírací nůž Schwarzwolf  
s pojistkou a dřevěnou rukojetí.  
Baleno v dárkové Schwarzwolf krabičce. 
Materiál kov/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

 JAGUAR  
Značkový zavírací nůž Schwarzwolf  
s pojistkou a dřevěnou rukojetí.  
Baleno v dárkové Shwarzwolf krabičce. 
Materiál kov/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

  GARMISCH 

199 Kč

  RAY 

189 Kč

  JAGUAR 

střední 135 Kč 
velký 165 Kč

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

TAŠKY TAŠKY

ta
šk

y

 ZINDER
F7701900PK2 
Hliníkový obal na karty s RFID ochranou, 
pogumovaným povrchem příjemným na dotek  
a kovovým klipem. Lze do něj uložit až sedm karet. 
Tlačítko ve spodní části umožňuje snadné vyjmutí 
karty. 
Doporučená technologie tisku: laser L1, uv tisk UV3 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 10 × 6,6 × 1,8 cm 
Kartonové množství v ks: 100

 GANGO
F7701200RX2 
Pevné hliníkové pouzdro na karty s peněženkou 
zabraňuje rozmáhajícím se elektronickým  
krádežím z vašich RFID karet, dále jejich ohnutí, 
prasknutí nebo ztrátě. Pojme až 7 klasických  
či 5 embosovaných karet. Boční slider postupně 
vysune karty pro snadný přístup. Peněženka pro 
uchování bankovek s dodatečnou boční kapsičkou 
pro mince či klíče. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm 
Rozměry: 9,8 × 6,5 × 2,1 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 50 

 NAMAK
F7700400SB3 
Kvalitní pouzdro na doklady, karty a vizitky značky 
Schwarzwolf v černé barvě. Pouzdro obsahuje 
šest kapes o velikosti 9,5 cm. Z jedné strany má 
vyraženo logo Schwarzwolf. Baleno v papírovém 
přebalu Schwarzwolf a sáčku. Materiál polyuretan. 
Doporučená technologie tisku: ražba 
Maximální velikost tisku: 60 × 20 mm 
Rozměry: 10 × 8,4 cm 
Kartonové množství v ks: 500

 MARASA
Kožená peněženka s RFID ochranným obalem  
karet uvnitř. Peněženka je vhodná pro bankovky  
a 4 karty. Ochranný obal je pro 6 karet. 
F7602200PK2 – černá 
F7602201PK2 – hnědá 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 9,5 × 7 × 1,5 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 200 

 EMBOSA
F6007000RB2 
Kožený přívěsek na klíče s karabinkou  
a kroužkem na klíče. Materiál kůže, kov. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2, 
rotační síto 
Maximální velikost tisku: 25 × 20 mm 
Rozměry: 12 × 4,8 × 0,6 cm 
Kartonové množství v ks: 450

 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 

 PORUN
F7700900RB2
Taška přes rameno z pravé kůže. Obsahuje 
jednu přední kapsu, hlavní kapsu uzavíratelnou 
na zip s kapsičkou na mobilní telefon  
a ramenní popruh. Uzavírání na magnetický 
klip. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 21 × 20 × 6 cm 
Kartonové množství v ks: 15

  ZINDER 
127 Kč

  GANGO 
990 Kč

  NAMAK 
75 Kč

  MARASA 
459 Kč

  EMBOSA 
29,50 Kč

  BADERA 
545 Kč

  MADLA 
323 Kč

  PORUN 
999 Kč

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

TAŠKY TAŠKY

ta
šk

y

 SENATA  
Velká dámská peněženka s kontrastním 
lemováním v dárkovém balení, černá,  
pravá kůže. 
F7601400SB3 – červená
F7601401SB3 – modrá
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, ražba 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 19 × 10 × 2 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 100

 LAKIN  
Pánská peněženka s kontrastním prošitím  
v dárkovém balení, pravá kůže. 
F7601500SB3 – červená
F7601501SB3 – modrá
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, ražba 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 12,5 × 9,5 × 3 cm
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 100

 KALYS
H5400100SB3
Dárková krabička s prostorem na peněženku 
a pero. Vyberte si z naší nabídky a naplňte 
krabičku podle Vašich představ. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 15,5 × 17 × 3 cm,  
rozměry místa pro peněženku 10 × 12,5 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 100

 ETANGA  
F7601500RB2 
Kožená peněženka obsahující 6 přihrádek 
na kreditní karty, 2 přihrádky na bankovky, 
1 kapsu na mince se zapínáním na patentku 
a 1 průhlednou kapsou na ID kartu nebo 
řidičský průkaz. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk 
T2, rotační síto 
Maximální velikost tisku: 30 × 15 mm 
Rozměry: 11,5 × 9,1 × 1,9 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 100 

 ABEBA  
F7601600RB2 
Kožená peněženka obsahující 6 přihrádek 
na kreditní karty, 2 přihrádky na bankovky, 
1 kapsičku na mince se zapínáním  
na patentku, 2 síťové kapsy na ID kartu  
a řidičský průkaz a 3 doplňkové přihrádky. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, rotační síto 
Maximální velikost tisku: 30 × 15 mm 
Rozměry: 12 × 10 × 2,2 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 100 

 POMODORA
F7700900RX2
Mimořádně tenká, lehká a díky RFID 
ochraně také bezpečná cestovní 
peněženka v praktickém provedení pro 
moderní cestovatele. 3 snadno přístupné 
sloty dokáží uchovat až 6 karet. RFID 
ochrana znemožňuje elektronické krádeže  
z platebních karet nebo krádeže identity  
z osobních dokladů. Ochranný vzor®. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, laser L2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 14,5 × 10 × 0,4 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 80 

  SENATA 
699 Kč

  LAKIN 
649 Kč

  KALYS 
59 Kč

  ETANGA 
298 Kč

  ABEBA 
298 Kč

PENĚŽENKY PENĚŽENKY

  POMODORA 
321 Kč
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 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. 
F7600100SA3 – černá
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

 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 m 
Rozměry: 33 × 45 cm,  
vnitřní kapsa 15 × 18 cm 
Kartonové množství v ks: 100

 PANGOR
Stahovací batoh ze 190T pongee materiálu. 
V přední části batohu je umístěna malá 
kapsa na zip. 
F3506000PK2 – černá
F3506001PK2 – bílá
F3506002PK2 – tmavě modrá
F3506003PK2 – červená
F3506004PK2 – béžová
F3506005PK2 – modrá
F3506006PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm 
Rozměry: 43 × 0,1 × 50,5 cm 
Kartonové množství v ks: 50

 MAROMBY  
Stahovací batoh s efektem barevného 
přechodu a barevnými šňůrkami. Materiál 
polyester 210D.
F3506000PD2 – černá
F3506001PD2 – červená
F3506002PD2 – šedá
F3506003PD2 – zelená
F3506004PD2 – oranžová
F3506005PD2 – královská modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm 
Rozměry: 34 × 41 cm 
Kartonové množství v ks: 400

 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

  COIN 
99,50 Kč

  PANGOR 
143 Kč

  NUNAVUT 
85 Kč

  MAROMBY 
42,50 Kč

  LAGAN 
79 Kč

BATOHY BATOHY
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 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 modrá
F3503307PK2 – fluorescenční žlutá
F3503308PK2 – oranžová
F3503309PK2 – šedá
F3503310PK2 – růžová
F3503311PK2 – fialová
F3503312PK2 – žlutá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 150 × 150 mm 
Rozměry: 34 × 42 × 0,2 cm 
Kartonové množství v ks: 300

 BAGGY
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: 36 × 0,1 × 41 cm 
Kartonové množství v ks: 200

 MARIENTAL  
Ledvinka vyrobená z 600D polyesteru 
s přední a zadní kapsou, které jsou 
uzavíratelné na zip. Obsahuje nastavitelný 
popruh. 
F7801400PD2 – černá
F7801401PD2 – modrá
F7801402PD2 – šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 70 × 50 mm 
Rozměry: 22 × 7,5 × 14,5 cm 
Kartonové množství v ks: 100

 FADRIANA  
Ledvinka ze žakárového polyesteru se 
dvěma předními kapsami uzavíratelnými 
na zip a jednou kapsou na zip v zadní 
části. Obsahuje nastavitelný popruh. 
F7801500PD2 – černá
F7801501PD2 – šedá
F7801502PD2 – oranžová
F7801503PD2 – tyrkysová
F7801504PD2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm 
Rozměry: 31 × 11,5 cm 
Kartonové množství v ks: 250

 KINDABA
Taška přes rameno vhodná pro tablet 
do velikosti 8 palců. Obsahuje kapsu se 
zapínáním na suchý zip a nastavitelný 
ramenní popruh. Materiál polyester 
190T/600D.  
F3802000PK2 – černá
F3802002PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 100 × 80 cm 
Rozměry: 25 × 22 × 5,5 cm 
Kartonové množství v ks: 50

  NIMBO   
23 Kč

  BAGGY   
29,50 Kč

  MARIENTAL   
149 Kč

BATOHY LEDVINKY

  KINDABA   
99,50 Kč

  FADRIANA   
119 Kč
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 TANAMBA  
Taška přes rameno s nastavitelným 
ramenním popruhem. Hlavní úložný 
prostor tašky je rozdělen na dvě části 
a má zavírání na zip. Materiál 600D 
polyester.  
F3802300PK2 – černá
F3802301PK2 – šedá
F3802302PK2 – modrá
F3802303PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 100 cm 
Rozměry: 40 × 30 × 12 cm 
Kartonové množství v ks: 20

 MISHA
Konferenční taška s nastavitelným 
ramenním popruhem pro větší komfort 
nošení. Velká hlavní přihrádka v této 
brašně poskytuje dostatek prostoru. Vnitří 
kapsa ze síťoviny je praktická pro nošení 
dokumentů a zavírá se pohodlně přední 
klopou na suchý zip. Otevřené přední 
kapsy pro nošení věcí, k nimž potřebujete 
rychlý přístup. Materiál polyester 600D. 
B5907400PB2 – černá
B5907401PB2 – červená
B5907402PB2 – královská modrá
B5907403PB2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm 
Rozměry: 5,5, × 38 × 28 cm 
Kartonové množství v ks: 50

 OXIDO  
Taška na dokumenty s bočním zipem, 
600D polyester. 
B5900100PK2 – černá
B5900101PK2 – šedá
B5900102PK2 – tmavě modrá
B5900103PK2 – oranžová
B5900104PK2 – červená
B5900105PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 280 × 150 mm 
Rozměry: 40 × 30,5 cm 
Kartonové množství v ks: 100

 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: 37,5 × 29 × 9 cm 
Kartonové množství v ks: 30

 ARDARA
Potřebujete sebou svůj notebook nosit 
denně ať už do školy nebo do práce? 
Pak jistě oceníte tuto brašnu na 15,6’’ 
notebook z 600D polyesteru. Bez PVC. 
F3801900RX2 – antracitová
F3801901RX2 – šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm 
Rozměry: 8 × 38 × 28 cm 
Kartonové množství v ks: 20

  TANAMBA   
299 Kč

  MISHA   
177 Kč

  OXIDO   
39 Kč

  ASORTA   
139 Kč

  ARDARA 
316 Kč

TAŠKY NA NOTEBOOK TAŠKY NA DOKUMENTY
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 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 – šedá/modrá
F3504901RB2 – šedá/šedá
F3504902RB2 – šedá/červená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 80 × 80 mm 
Rozměry: 43 × 29 × 15 cm 
Kartonové množství v ks: 20

 KEFUR  
Dvoubarený batoh na záda s ochranou 
proti krádeži. Hlavní úložný prostor 
batohu je uzavíratelný na zip a obsahuje 
úložný prostor pro laptop a několik 
vnitřních kapes. Batoh má také přední 
kapsu na zip a kapsu v zadní části taktéž 
uzavíratelnou na zip. Na boku batohu je 
umístěn USB port s vnitřním kabelem. 
Materiál 600D polyester, zádová část PVC. 
F3505500PK2 – modrá
F3505501PK2 – šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 80 × 80 mm 
Rozměry: 45 × 26 × 13 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 10 

 PIRIN
Lehký batoh značky Schwarzwolf  
s vyztuženou částí na záda v černé barvě  
se zeleným nebo červeným lemováním. 
Batoh obsahuje jednu velkou kapsu  
na notebook se zipem a uvnitř kapsu  
na suchý zip. Vepředu je jedna menší kapsa 
a jedna větší kapsa, která v sobě zahrnuje 
dvě větší a dvě menší přihrádky, dvě 
přihrádky na propisky a jednu síťovanou 
kapsu na zip. Objem 15 l. Hmotnost 470 g.  
Materiál 1680D polyester. 
F3500900AJ3 – zelená
F3500901AJ3 – červená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm 
Rozměry: 34 × 10 × 42 mm 
Kartonové množství v ks: 20

 HARISON  
Batoh na záda s hlavním úložným 
prostorem a přední kapsou, které jsou 
uzavíratelné na zip. Na přední straně 
obsahuje PU štítek. Materiál 600D 
polyester. 
F3506300PK2 – černá
F3506301PK2 – šedá
F3506302PK2 – modrá
F3506303PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 80 × 80 mm 
Rozměry: 42 × 12 × 30 cm 
Kartonové množství v ks: 20

 RATAGAN  
Bezpečnostní batoh na záda s hlavním 
úložným prostorem se skrytým zapínáním 
na zip, kapsičkou pro mobilní telefon  
a kapsičkou s RFID ochranou. Obsahuje 
přední kapsu na zip a síťovanou boční 
kapsu na láhev nebo deštník. Na druhém 
boku má zástrčku skrze kterou lze připojit 
kabel k Vaší powerbance. Materiál 600D 
polyester. 
F3505200PD2 – černá
F3505201PD2 – modrá 
F3505202PD2 – červená 
F3505203PD2 – šedá 
F3505204PD2 – královská modrá 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální rozměry tisku: 80 × 80 mm 
Rozměry: 29 × 13 × 38,5 cm 
Kartonové množství v ks: 40 

 SALIMAN
Moderní batoh s vypolstrovanými zády 
a ramenními popruhy, jejichž délku lze 
nastavit podle potřeby. Obsahuje hlavní 
prostornou kapsu uzavíratelnou na zip 
a jednu přední kapsu na zip. Batoh je 
vyroben z 600D polyesteru a jeho spodní 
část a táhla zipu z umělé kůže.  
F3503800RB2 – šedá
F3503801RB2 – tmavě modrá
F3503802RB2 – červená
F3503803RB2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 80 × 80 mm 
Rozměry: 29,5 × 14,5 × 45 cm 
Kartonové množství v ks: 25

  BALATER   
492 Kč

   KEFUR    
549 Kč

  HARISON   
243 Kč

  RATAGAN   
414 Kč

  SALIMAN   
286 Kč

  PIRIN   
435 Kč

BATOHY BATOHY
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 INVERY  
Batoh s hlavním úložným prostorem  
na zip a dvěma menšími předními kapsami 
uzavíratelnými na zip. Materiál polyester.  
F3505100PK2 – černá
F3505101PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 80 × 80 mm 
Rozměry: 42 × 28 × 14 cm 
Kartonové množství v ks: 24

 LEMA  
Trendy batoh s barevnými detaily  
a síťovanými kapsami po stranách,  
600D polyester. 
F3500100PD2 – modrá
F3500101PD2 – červená
F3500102PD2 – oranžová
F3500103PD2 – černá
F3500104PD2 – světle zelená
F3500105PD2 – bílá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm 
Rozměry: 46 × 29 × 16 cm 
Kartonové množství v ks: 30

 TIAMAR
Batoh s různými uzavíratelnými úložnými 
prostory, obsahuje hlavní úložný prostor 
na zip, dvě kapsy na zip v přední části 
a síťovanou kapsu na straně. Batoh má 
polstrované nastavitelné popruhy  
na ramena, 600D polyester.
F3504300PK2 – černá
F3504301PK2 – šedá
F3504302PK2 – tmavě modrá
F3504303PK2 – světle modrá
F3504304PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm 
Rozměry: 42,5 × 31 × 12,5 cm 
Kartonové množství v ks: 50

 DOGEN  
Batoh s vertikální přední kapsou, 600D 
polyester. 
F3503400RB2 – černá
F3503401RB2 – modrá
F3503402RB2 – červená
F3503403RB2 – zelená
F3503404RB2 – oranžová
F3503405RB2 – bílá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 130 × 200 mm 
Rozměry: 28,5 × 15 × 39,5 cm 
Kartonové množství v ks: 40

 CHAPINO  
Jednoduchý batoh s dvěma kapsami 
na zip a nastavitelnými popruhy, 600D 
polyester. 
F3500100RB2 – černá
F3500101RB2 – modrá
F3500102RB2 – červená
F3500103RB2 – tmavě zelená
F3500104RB2 – světle zelená
F3500105RB2 – růžová
F3500106RB2 – světle modrá
F3500107RB2 – šedá
F3500108RB2 – oranžová
F3500109RB2 – žlutá
F3500110RB2 – bílá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 80 × 80 mm 
Rozměry: 30 × 10,5 × 39,5 cm 
Kartonové množství v ks: 50

  INVERY   
215 Kč

  LEMA 
379 Kč

  DOGEN    
141 Kč

  CHAPINO   
93 Kč

BATOHY BATOHY

  TIAMAR 
183 Kč
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 MATTERHORN
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

 KANDER  
F3501000AJ3
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: 10

 ORIZABA
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

 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

 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

SCHWARZWOLF SCHWARZWOLF

  MATTERHORN 
649 Kč

  BRENTA 
499 Kč

  ROVER 
499 Kč

  ORIZABA 
499 Kč

  KANDER 
845 Kč

zádový systém

bederní pás poutka na hůlky 
a cepíny

poutka na hůlky 
a cepíny

pohotovostní 
kapsy

síťové kapsy na láhve

bezpečnostní 
píšťalka

kompresní 
popruhy

zádový systém

bederní pásboční síťovaná 
kapsa na láhev

popruh přes prsa  
s bezpečnostní 
píšťalkou

přední kapsa (do hlavního 
úložného prostoru)

boční kapsa 
na zip

poutka na 
chodecké 
hole

pohotovostní 
kapsa

kapsy 
na láhev

kompresní 
popruh

otvor na trubici
pro hydrovak

reflexní pásek

poutka s gumou
na upevnění helmy

pohotovostní
kapsa

složená taška

batoh

sportovní taška

kapsy na láhve

boční kapsy
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TAŠKY TAŠKY

ta
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 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
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm 
Rozměry: 60 × 28 × 28 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 20

 GERIT  
Sportovní taška s velkým úložným 
prostorem, jednou boční kapsou  
a speciální kapsou na obuv, materiál 
polyester 600D.  
F3402900PK2 – černá
F3402901PK2 – červená
F3402902PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm 
Rozměry: 57 × 27 × 29 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 30 

 TOGO
Sportovní/cestovní taška s velkou přední 
kapsou, reflexními proužky a nastavitelným 
popruhem přes rameno, 600D polyester. 
F3400200PK2 – černá
F3400201PK2 – modrá
F3400204PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 130 × 100 mm 
Rozměry: 60 × 28 × 33 cm 
Kartonové množství v ks: 16

 ASOMADA  
Cestovní taška z 600D polyesteru  
s uzavíráním na zip. Obsahuje vnitřní kapsu 
na zip, dvě rukojeti a nastavitelný popruh.  
Na přední straně má umístěný štítek.  
F3404600PK2 – černá
F3404601PK2 – šedá
F3404602PK2 – modrá
F3404603PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 80 × 80 mm 
Rozměry: 51 × 27 × 27 mm 
Kartonové množství v ks: 20

 TUVALU  
Sportovní/cestovní taška s popruhem přes 
rameno, 600D polyester. 
F3400300PK2 – černá
F3400301PK2 – modrá
F3400302PK2 – oranžová
F3400303PK2 – červená
F3400304PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm 
Rozměry: 69 × 34 × 36 cm 
Kartonové množství v ks: 10

  OLYMPIC 
218 Kč

  GERIT 
264 Kč

  ASOMADA 
218 Kč

  TOGO 
363 Kč

SPORTOVNÍ TAŠKY CESTOVNÍ TAŠKY

  TUVALU 
478 Kč
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TAŠKY TAŠKY
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 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

 DESOLA  
Sportovní taška s kapsičkou na boty, 
600D polyester. 
F3401000RB2 – černá
F3401001RB2 – tmavě modrá
F3401002RB2 – světle modrá
F3401003RB2 – zelená
F3401004RB2 – růžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 90 mm 
Rozměry: 48 × 30 × 27 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 20

 MENDABA  
F3401900PK2
Víkendová cestovní taška v černé barvě  
z 600D polyesteru. Obsahuje hlavní 
úložný prostor uzavíratelný na zip, přední 
kapsu na zip, 2 boční kapsy na zip, kapsu 
na láhev a boční síťovanou kapsičku. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm 
Rozměry: 63 × 31,5 × 32 cm 
Kartonové množství v ks: 10  

 VATERINA  
F3402800RX2
Ideálně navržená taška pro aktivní životní 
styl. Vyrobená z odolného materiálu 
900D se svrškem repelentním vodě 
bránící promoknutí z vlhkých podlah  
v posilovnách či v přírodě. Zpevněná 
madla do ruky a měkčený popruh  
na rameno nabízejí všestranné nošení. 
Prostorný hlavní oddíl s vnitřní kapsičkou 
pro uschování cenností, prodyšní oddíl  
na obuv a přední kapsa na zip ideální  
na často využívané předměty (klíče, 
mobilní telefon a další). PVC free. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm 
Rozměry: 49 × 24 × 25 cm 
Kartonové množství v ks: 10

 BUNGAL
F3403400RB2
Sportovní taška s velkým úložným 
prostorem uzavíratelným na zip, s malou 
kapsou na zip v přední části a na boku. 
Obsahuje nastavitelný ramenní popruh, 
který lze odepnout. Materiál 600D 
polyester. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm 
Rozměry: 52 × 23,5 × 29 cm 
Kartonové množství v ks: 20 

  MANDELINA   
287 Kč

  MENDABA 
685 Kč

  VATERINA 
794 Kč

  DESOLA   
299 Kč

  BUNGAL 
359 Kč

SPORTOVNÍ TAŠKY SPORTOVNÍ TAŠKY
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TAŠKY TAŠKY

ta
šk
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 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
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

 TRAFAL  
F3601400PK2
Cestovní kufr na čtyřech kolečkách  
s vysouvacím madlem. Táhla zipu jsou 
zabezpečena číselným zámkem TSA002. 
Materiál ABS. 
Doporučená technologie tisku: 
komplimentka 
Rozměry: 56,5 × 36,5 × 21 cm 
Kartonové množství v ks: 1

 BAMBARO
F3601700PK2
Matně stříbrný cestovní kufr se čtyřmi 
kolečky, kovové výsuvné madlo. Má 
zabudovaný číselný zámek, kterými jsou 
zabezpečena táhla zipu. Materiál PC/ABS. 
Doporučená technologie tisku: 
komplimentka 
Rozměry: 57,5 × 38,5 × 22 cm 
Kartonové množství v ks: 1

 TYRANDE  
Příruční mechanická váha na zavazadla 
s kovovým háčkem, součástí je metr se 
stupnicí v cm i palcích, měřící škála do  
35 kg/80 lb, ABS. Váha praktická  
a skladná díky zásuvnému madlu  
a skladnému háčku. 
F3700700RX2 – tyrkysová
F3700701RX2 – černá
F3700702RX2 – bílá
Doporučená technologie tisku: tampontisk 
T2, sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm 
Rozměry: 13,3 × 10 × 5 cm 
Kartonové množství v ks: 80

 MEKAMBO  
Potah na kufr s možností vlastního 
celoplošného plnobarevného potisku. 
Skvělý doplněk na cesty, který ochrání Váš 
kufr před odřením nebo poškrábáním. 
Nabízen ve velikosti S, M a L. Materiál 
polyester, guma. 
Rozměry: S – cca 55 × 34 × 18 cm, 
M – cca 56 × 35,5 × 23 cm, 
L – cca 60 × 40 × 22 cm 
Kartonové množství v ks: 10

 

 ALDO
F5500200RB2
Cestovní vak na šaty s otvorem pro 
ramínko, PEVA. 
Doporučená technologie tisku: samolepka 
do okýnka 
Maximální velikost samolepky:  
50 x 20 mm
Rozměry: 100 × 60 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 120 

  PADUNA 
1359 Kč

  TRAFAL 
1760 Kč

  BAMBARO 
1570 Kč

  ALDO 
44,50 Kč

  MEKAMBO 
od 517 Kč

  TYRANDE 
84 Kč

KUFRY DOPLŇKY KE KUFRŮM

ks cena
S M L

1-5 828 Kč 1053 Kč 1221 Kč
6-20 689 Kč 878 Kč 1017 Kč

21-50 591 Kč 752 Kč 872 Kč
51-100 517 kč 658 Kč 762 Kč
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 BEACH  
Plážová taška uzavíratelná na suchý zip, 
s kroucenými bavlněnými uchy. Materiál 
300D polyester. 
F4401100RB2 – modrá 
F4401101RB2 – fialová 
F4401102RB2 – růžová 
F4401103RB2 – zelená 
F4401104RB2 – oranžová 
F4401105RB2 – žlutá 
F4401106RB2 – červená 
F4401107RB2 – bílá 
F4401108RB2 – béžová 
F4401109RB2 – světle růžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry: 45 × 18 × 35 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 30 

 LABELA  
Jutová plážová taška s pevnými točenými 
uchy ve stylu lana. Perfektní doplněk  
na pláž nebo procházky. 
F4401300MA2 – černá
F4401301MA2 – modrá
F4401302MA2 – červená
F4401303MA2 – námořní modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry: 50 × 17,5 × 34 cm 
Kartonové množství v ks: 40

 TORALBO
Plážová taška s prostornou kapsou 
uzavíratelnou na zip, má 2 krátká ucha  
pro nošení v ruce, nastavitelný  
odstranitelný ramenní popruh, klopu 
zapínanou na magnet, díky níž lze kapacitu 
tašky zvětšit/zmenšit o cca 25 %.  
F4401400RB2 – černá
F4401401RB2 – modrá
F4401402RB2 – červená
F4401403RB2 – šedá
F4401404RB2 – žlutá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry: 36/43 × 19 × 53,5 cm 
Kartonové množství v ks: 30

 OXFORD BASKET  
Skládací nákupní košík z materiálu typu 
Oxford (320–330 g), 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 × 24 cm 
Kartonové množství v ks: 12

 OXFORD COOLER
Skládací nákupní termo košík z materiálu 
typu Oxford (320–330 g), 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: 48 × 28 × 24 cm 
Kartonové množství v ks: 12

 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: 48 × 28 × 28,5 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 10

  BEACH 
126 Kč

  LABELA 
210 Kč

PLÁŽOVÉ TAŠKY NÁKUPNÍ KOŠE

  OXFORD 
BASKET 
299 Kč

  TORALBO 
234 Kč

  OXFORD 
COOLER 
354 Kč

  JANAH   
343 Kč
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 BERNARD  
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

 BATNA
Praktická skládací nákupní taška nesmí 
chybět v žádné kabelce. Prostorná 
značková taška Vanilla Season s moderním 
květovaným vzorem bude stylovým 
doplňkem na Vašich nákupech. Materiál 
100% polyester. 
H5100300SA3 – světle zelená
H5100301SA3 – červená
H5100302SA3 – modrá
H5100303SA3 – černá
H5100304SA3 – bílá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 300 × 250 mm 
Rozměry: 37 × 40 cm 
Kartonové množství v ks: 200

 REYNA  
Ekologická nákupní taška s dlouhými 
uchy vyrobená z recyklovaných PET lahví. 
Gramáž 100 g/m2. Materiál 190T RPET. 
H5105700PD2 – černá
H5105701PD2 – modrá
H5105702PD2 – červená
H5105703PD2 – bílá
H5105704PD2 – královská modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 200 × 200 cm 
Rozměry: 38 × 42 cm 
Kartonové množství v ks: 300

 JACUBA  
Ekologická nákupní taška s dlouhými 
uchy vyrobená z recyklované bavlny, 
gramáž 140 g/m2. 
H5104900PD2 – červená
H5104901PD2 – tmavě modrá 
H5104902PD2 – béžová 
H5104903PD2 – šedá 
H5104904PD2 – modrá 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 200 × 200 cm 
Rozměry: 37 × 41 cm  
Kartonové množství v ks: 200

 VARADERO
Nákupní taška z netkané textilie s uchy 
o délce 55 cm, potažená barevnou 
síťovinou. Na boční straně tašky je vnější 
kapsa. 
H5105100PK2 – oranžová
H5105101PK2 – modrá
H5105102PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 80 × 80 mm 
Rozměry: 45,5 × 33 × 0,3 cm 
Kartonové množství v ks: 200

  BATNA 
59 Kč

  VARADERO   
35,50 Kč

  REYNA   
58 Kč

  JACUBA 
59 Kč

NÁKUPNÍ TAŠKY NÁKUPNÍ TAŠKY

  BERNARD 
449 Kč
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 TOMAN  
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

 BONIE  
H5104100PK2 
Bavlněná nákupní taška 135 g/m2  
s dlouhými uchy. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm 
Rozměry: 42 × 38 cm 
Kartonové množství v ks: 250

 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 – kobaltová modrá
H5101109PK2 – fialová
H5101110PK2 – růžová
H5101111PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 300 × 350 mm 
Rozměry: 37 × 41 × 0,3 cm 
Kartonové množství v ks: 250

 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: 38 × 42 × 10 cm 
Kartonové množství v ks: 100

 KOMPO  
Skládací nákupní taška z netkaného 
materiálu (80 g/m2). 
H5101001PK2 – modrá
H5101002PK2 – žlutá
H5101003PK2 – červená
H5101004PK2 – světle modrá
H5101005PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 120 × 100 mm 
Rozměry: 11 × 19,3 × 2,5 cm 
Kartonové množství v ks: 120

  TOMAN   
29,50 Kč

  ASUKA 
19 Kč

  KOMPO 
16,50 Kč

  BONIE   
28 Kč  ALBÍNA   

14,50 Kč

NÁKUPNÍ TAŠKY NÁKUPNÍ TAŠKY
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 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: 64,5 × 35 × 0,1 cm 
Kartonové množství v ks: 200

 BAHAMY  
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 – kobaltová modrá 
H5104811PK2 – fialová 
H5104812PK2 – světle modrá 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 150 × 150 mm 
Rozměry: 37,5 × 50 × 0,1 cm 
Kartonové množství v ks: 500

  GANDA   
29 Kč

  BAHAMY   
28,50 Kč

  NADINA   
41,50 Kč

 NADINA  
Skládací nákupní taška s dlouhými uchy 
a obalem s plastovou karabinkou, 190T 
polyester.  
H5100801RB2 – modrá
H5100802RB2 – červená
H5100803RB2 – tyrkysová
H5100804RB2 – růžová
H5100805RB2 – oranžová
H5100806RB2 – žlutá
H5100807RB2 – béžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 100 × 60 mm 
Rozměry: 38 × 42 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 300

 KAWANA  
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: 40 × 42 × 10 cm 
Kartonové množství v ks: 300

  KAWANA 
48 Kč

NÁKUPNÍ TAŠKY NÁKUPNÍ TAŠKY
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 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

 BACARIA  
Nákupní taška s dlouhými uchy vyrobená  
ze směsi polyesteru 90 % a bavlny 10 %.  
Je vhodná pro sublimační tisk. 
H5106000PD2 – černá
H5106001PD2 – modrá
H5106002PD2 – červená
H5106003PD2 – bílá
H5106004PD2 – žlutá
H5106005PD2 – oranžová
H5106006PD2 – královská modrá
H5106007PD2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 200 × 200 cm 
Rozměry: 37 × 42 mm 
Kartonové množství v ks: 200

 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

 ERNA  
Papírová taška, bílý kraftový papír 100g, 
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

 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

  PINAR   
33,50 Kč

  MONKA   
MONKA 18 – 5,70 Kč 
MONKA 23 – 6,80 Kč 
MONKA 32 – 9,50 Kč

  ERNA   
ERNA 18 – 6,20 Kč 
ERNA 26 – 8,50 Kč 
ERNA 32 – 9,50 Kč

  ANKA   
ANKA 18 – 7,50 Kč 
ANKA 23 – 9,30 Kč 
ANKA 32 – 12,50 Kč

  BACARIA   
54,50 Kč

NÁKUPNÍ TAŠKY PAPÍROVÉ TAŠKY
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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 x 8 x 39 cm 
ks 1 barva 

50%
1 barva 

100%
2 barvy 

50%
2 barvy 

100%
3 barvy 

50%
3 barvy 

100% CMYK

250 40,00 51,00 51,50 62,00 62,50 73,50 68,50
500 30,00 35,00 35,00 41,00 41,00 46,00 44,00

1 000 24,00 28,00 27,50 31,00 30,00 33,50 33,00
2 000 21,00 23,50 22,50 25,50 24,50 27,50 26,00
5 000 19,00 20,00 19,50 21,00 20,00 21,50 20,50

10 000 17,00 18,50 17,50 18,50 18,50 19,00 18,50

 PAPÍROVÁ TAŠKA 24 x 9 x 35 cm
ks 1 barva 

50%
1 barva 

100%
2 barvy 

50%
2 barvy 

100%
3 barvy 

50%
3 barvy 

100% CMYK

250 43,50 54,50 54,50 65,00 65,00 76,50 72,00
500 32,50 38,50 38,50 43,50 43,50 49,50 47,50

1 000 28,00 32,00 31,00 35,00 33,50 37,50 36,50
2 000 24,50 27,50 26,50 29,50 28,50 31,00 30,00
5 000 22,00 23,50 22,50 24,00 23,50 24,50 24,50

10 000 21,00 21,50 21,50 22,00 21,50 22,50 22,00

 PAPÍROVÁ TAŠKA 35 x 9 x 24 cm
ks 1 barva 

50%
1 barva 

100%
2 barvy 

50%
2 barvy 

100%
3 barvy 

50%
3 barvy 

100% CMYK

250 44,50 55,50 55,50 66,50 66,50 77,50 73,50
500 33,50 39,50 39,50 44,50 44,50 50,50 48,50

1 000 29,00 33,00 32,50 36,50 35,00 39,00 37,50
2 000 26,00 28,50 28,00 30,50 30,00 32,50 31,00
5 000 24,00 25,50 24,50 26,00 25,50 26,50 26,00

10 000 22,50 23,50 22,50 24,00 23,50 24,00 24,00

 TAŠKY S DIGITÁLNÍM 
FLEXTISKEM
Tato nová technologie nabízí rychlý jednobravený či plnobarevný tisk.  
Oproti klasickému flexotisku odpadá výroba štočků a tím se snižují náklady  
na přípravu. Velkou výhodou je tisk již od 10 kusů s rychlým dodáním  
(s ohledem na vytížení výroby). Digitální technologie však neumožňuje  
dodržení přesných a ostrých odstínů barev.

CMYK do 250 
kusů

do 1000 
kusů

do 3000 
kusů

nad 5 000 
kusů

BENU 18 × 8 × 25 cm 16,00 14,00 12,50 10,50
23 × 10 × 32 cm 18,00 15,50 14,50 12,50

32 × 13 × 42,5 cm 20,50 18,00 17,00 15,00
ERNA 18 × 8 × 25 cm 17,00 15,00 14,00 12,00

23 × 10 × 32 cm 19,00 16,50 15,50 13,50
32 × 13 × 42,5 cm 21,00 18,50 17,50 15,00

LOMBA 15 × 8 × 40 cm 19,00 17,00 16,00 14,00

Poznámka: v ceně není předtisková příprava 500 Kč. Kalkulace na jiné 
rozměry či hnědý papír, počet barev v tisku na vyžádání.

BENU - bílý kraftový papír 80g - plochá papírová držadla 
ERNA - bílý kraftový papír 100g - kroucená papírová držadla 
LOMBA - bílý sulfátový papír 120g - kroucená papírová držadla

  PAPÍROVÁ TAŠKA 12 x 8 x 39 cm 
od 17 Kč

  PAPÍROVÁ TAŠKA 24 x 9 x 35 cm 
od 21 Kč

PAPÍROVÉ TAŠKY PAPÍROVÉ TAŠKY

  TAŠKY S DIGITÁLNÍM  
FLEXTISKEM 
od 10,50 Kč

  PAPÍROVÁ TAŠKA 35 x 9 x 24 cm 
od 22,50 Kč
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TAŠKY

 HANKA  
Papírová taška červená s lesklou 
povrchovou úpravou, červené bavlněné 
držadlo. 
H5000400EN2 – HANKA 24
H5000401EN2 – HANKA 32
H5000402EN2 – HANKA 35
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S3 – jednobarevně 
Rozměry: HANKA 24 – 24 × 9 × 35 cm,  
HANKA 32 – 32 × 13 × 42 cm,  
HANKA 35 – 35 × 9 × 24 cm 
Kartonové množství v ks: HANKA 24: 150, 
HANKA 32: 125, HANKA 35: 170

 NATALY  
Papírová taška s modrou lesklou 
povrchovou úpravou, modré bavlněné 
držadlo. 
H5000100EN2 – NATALY 24
H5000101EN2 – NATALY 32
H5000102EN2 – NATALY 35
Doporučená technologie tisku: sítotisk 
S3  – jednobarevně 
Rozměry: NATALY 24 – 24 × 9 × 35 cm,  
NATALY 32 – 32 × 13 × 42 cm,  
NATALY 35 – 35 × 9 × 24 cm 
Kartonové množství v ks: NATALY 24: 150, 
NATALY 32: 125, NATALY 35: 170

 IVONE
Bílá papírová taška s lesklou povrchovou 
úpravou, bavlněné držadlo. 
H5000200EN2 – IVONE 24
H5000201EN2 – IVONE 32
H5000202EN2 – IVONE 35
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S3  – jednobarevně 
Rozměry: IVONE 24 – 24 × 9 × 35 cm,  
IVONE 32 – 32 × 13 × 42 cm,  
IVONE 35 – 35 × 9 × 24 cm 
Kartonové množství v ks: IVONE 24: 150, 
IVONE 32: 125, IVONE 35: 170

  HANKA    
HANKA 24 - 27,50 Kč 
HANKA 32 - 41,00 Kč 
HANKA 35 - 28,50 Kč

  NATALY   
NATALY 24 - 27,50 Kč 
NATALY 32 - 41,00 Kč-
NATALY 35 - 28,50 Kč

  IVONE 
IVONE 24 - 23,00 Kč 
IVONE 32 - 35,00 Kč 
IVONE 35 - 23,50 Kč

PAPÍROVÉ TAŠKY



DEŠTNÍKY, PLÁŠTĚNKY, KŠILTOVKY, SPORTOVNÍ DOPLŇKY, SCHWARZWOLF, ZIMNÍ ČEPICE

DEŠTNÍKY, ČEPICE

de
št

ní
ky

, č
ep

ic
e



282 283

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

DEŠTNÍIKY, ČEPICE DEŠTNÍIKY, ČEPICE

de
št

ní
ky

, č
ep

ic
e

 RANGEL
F0104500PK2 
Magický automatický osmidílný skládací 
deštník ze 190T pongee materiálu. 
Deštník má kovovou konstrukci se 
sklolaminátovými žebry a plastovou 
rukojeť. Tlačítko nad rukojetí deštník 
automaticky otvírá. Když je deštník 
mokrý, mění jeho vzor barvu. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry: ø 104 × 88 cm 
Kartonové množství v ks: 36 

 TERAM
F0104100PK2 
Automatický dvouvrstvý deštník ze 190T 
pongee materiálu, 8 panelů. Kovová 
konstrukce i rukojeť, plastový úchop. 
Deštník je z vnější strany v černém 
provedení a z vnitřní strany barevný. 
Zavírá se obráceně, takže mokrá  
strana zůstává uvnitř. Pohodlně 
a za sucha otevřete například při 
vystupování z auta. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry: ø 107 × 77 cm 
Kartonové množství v ks: 24 

 SETUBAL
F0102700MA2 
XXL automatický deštník v barvách duhy, 
vyrobený z polyesteru s plastovou rukojetí, 
plastovými špičkami a černou konstrukcí. 
Deštník se díky spodní vrstvě při rozdělání 
zvětší. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku:  150 × 80 mm 
Rozměry: ø 120 × 95 cm 
Kartonové množství v ks: 25

 NARDOL  
Automatický deštník ze 190T pongee 
materiálu s osmi panely. Díky dvěma vrstvám 
je deštník více větruvzdorný  
a po rozdělání se zvětší. Kovová rukojeť  
s plastovým pogumovaným úchopem, rám  
ze sklolaminátu. 
F0104400PK2 – černá
F0104401PK2 – šedá
F0104402PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku:  150 × 100 mm 
Rozměry: ø 124 × 83 cm 
Kartonové množství v ks: 24

 VILÍK  
F0102600MA2 
Obal na holový deštník s popruhem  
na rameno, díky kterému můžete mít deštník 
vždy po ruce. Vyroben z pongee materiálu. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku:  150 × 30 mm 
Rozměry: 8 × 0,3 × 85 cm 
Kartonové množství v ks: 100

  RANGEL 
213 Kč

  TERAM 
369 Kč

  SETUBAL 
389 Kč

  NARDOL 
399 Kč

  VILÍK 
38,50 Kč

DEŠTNÍKY DEŠTNÍKY
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  MANIKARAN 
327 Kč

  AZRAKEL 
249 Kč

DEŠTNÍKY DEŠTNÍKY

 ALMARET  
Automatický dvouvrstvý deštník  
z hedvábného pongee materiálu. Černý 
sklolaminátový rám, plastová rukojeť. 
Zapínání na suchý zip. Zavírá se 
obráceně, takže mokrá strana zůstává 
uvnitř. Pohodlně a za sucha otevřete 
například při vystupování z auta.  
F0104000PK2 – černý
F0104001PK2 – modrý
F0104002PK2 – červený
F0104003PK2 – světle modrý
F0104004PK2 – zelený
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku:  150 × 100 mm 
Rozměry: ø 105 × 75 cm 
Kartonové množství v ks: 36

 REVERSE  
Deštník, který se sklápí suchou stranou 
ven a s rukojetí ve tvaru C. Díky tvaru 
rukojeti ji lze snadno uchytit na zápěstí  
a mít tak během cesty obě ruce volné. 
Je vyroben ze 190T pongee polyesteru. 
F0102500MA2 – oranžová
F0102501MA2 – světle modrá
F0102502MA2 – zelená
F0102503MA2 – královská modrá
F0102504MA2 – červená
F0102505MA2 – šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku:  200 × 150 mm 
Rozměry: ø 117 × 83 cm 
Kartonové množství v ks: 36

  REVERSE 
289 Kč

  ALMARET 
287 Kč

  KARNAL 
153 Kč

 AZRAKEL  
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: 48

 MANIKARAN  
F0104600RB2 
Holový deštník z reflexního materiálu  
pro lepší viditelnost, polyester. Rám 
deštníku je vyroben z kombinace kovu  
a sklolaminátu, EVA rukojeť a zapínání  
na suchý zip. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry: ø 100 cm 
Kartonové množství v ks: 36 

 KARNAL  
F0104600PK2 
Automatický deštník s 8 panely ze 190T 
polyesteru. Má kovovou a sklolaminátovou 
konstrukci a tlačítko pro otevření. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry: ø 105 × 84 cm 
Kartonové množství v ks: 36 
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 TELAMON  
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

 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 – sedmibarevný
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku:  200 × 170 mm 
Rozměry: ø 103 × 90 cm 
Kartonové množství v ks: 36

 AMADEUS  
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

  TELAMON 
207 Kč

  AMADEUS 
307 Kč

  ACHILLE 
99,50 Kč

  TISSOT   
189 Kč
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 UMBERTO  
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

 NEFELES  
Skládací automatický deštník s novým 
obráceným zavíráním. Chcete-li deštník  
po použití složit, mokrá strana se zatáhne 
dovnitř. Obsahuje poutko na zápěstí v barvě 
deštníku. 
F0100900KE1 – černá
F0100901KE1 – šedá
F0100902KE1 – námořní modrá
F0100903KE1 – červená
F0100904KE1 – bílá
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

 BERTÍK   
Automatický skládací deštník ze 190T 
pongee materiálu s 8 panely a reflexním 
lemováním. Má kovovou rukojeť v kombinaci 
se sklolaminátovým rámem a plastový úchop. 
Dodáván v obalu v barvě deštníku. 
F0201500PK2 – černá
F0201501PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku:  150 × 100 mm 
Rozměry: ø 105 × 31 cm 
Kartonové množství v ks: 48

 BURIAN  
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

 VILÉM  
F0200700RX2 
Manuální kapesní mini deštník značky Swiss Peak  
z polyesteru 190T pongee. Kovový rám  
a sklolaminátová žebra. Plochá gumová rukojeť. 
Zabalený v pouzdru Swiss Peak. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku:  150 × 100 cm 
Rozměry: ø 100 × 47,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

 GAUGAIN   
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

  UMBERTO 
349 Kč

  BURIAN 
289 Kč

  VILÉM 
246 Kč

  GAUGAIN 
329 Kč

  NEFELES 
399 Kč

  BERTÍK   
322 Kč
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 GRANADOS  
Skládací deštník v pouzdře. Černě 
lakovaná konstrukce, pogumovaná 
rukojeť v barvě deštníku, 8 panelů, 
větruodolný, manuální otvírání,  
pongee polyester. 
F0200200PR1 – červená
F0200201PR1 – královská modrá
F0200202PR1 – růžová
F0200203PR1 – stříbrná, černý vnitřek
F0200204PR1 – tmavě zelená
F0200205PR1 – vínová
F0200206PR1 – oranžová
F0200207PR1 – tmavě modrá
F0200208PR1 – žlutá
F0200209PR1 – světle zelená
F0200210PR1 – šedá
F0200211PR1 – bílá
F0200212PR1 – černá
F0200213PR1 – fialová
F0200214PR1 – béžová
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

 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 90 × 55 cm 
Kartonové množství v ks: 36

 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

 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

  GRANADOS   
220 Kč

  KALAM   
273 Kč

  BESIR 
199 Kč

  MUNCH 
159 Kč
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 RAFAELO  
Pončo pláštěnka (cca 100 × 120 cm), 
materiál PEVA. Zapínatelná dvěma 
cvočky na každé straně, složená  
do obalu ve stejné barvě, se síťkou  
a šňůrkou na stažení. 
F0400500PK2 – zelená
F0400501PK2 – modrá
F0400502PK2 – žlutá
F0400503PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S3 na obal 
Maximální velikost tisku:  60 × 30 mm 
Rozměry: 6,4 × 6,4 × 20 cm 
Kartonové množství v ks: 100

 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: 13 × 9,3 × 1 cm 
Kartonové množství v ks: 200

 IRSINA   
Nepromokavá sportovní čepice 
se šesti panely a vyztuženým čelem. 
Zapínání na stříbrnou přezku.  
Materiál polyester. 
T3601100IH1 – bílá 
T3601101IH1 – černá 
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S1, výšivka 
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm  
Velikost: 58 
Kartonové množství v ks: 200 

 ANGELIKA  
Sportovní čepice s UV ochranou 30+.
Čepice má vyztužené čelo a sendvičový kšilt  
s kontrastním pruhem. Zapínání na suchý zip  
s plastovým okem. Materiál polyester.  
T3603700IH1 – bílá
T3603701IH1 – černá
T3603702IH1 – šedá
T3603703IH1 – královská modrá
T3603704IH1 – tyrkysová
T3603705IH1 – reflexní oranžová
T3603706IH1 – reflexní žlutá
T3603707IH1 – fuksiová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1, výšivka 
Maximální velikost tisku:  70 × 40 mm  
Velikost: 58 
Kartonové množství v ks: 200

 STÁZINKA  
Sportovní šestipanelová čepice s vyztuženým 
čelem, funkční prodyšný polyester materiál, 
který má funkci snižování teploty a napomáhá 
k ochlazení hlavy. Zapínání na suchý zip  
s plastovým okem. Univerzální velikost  
pro dospělé.  
T3603900IH1 – černá
T3603901IH1 – bílá
T3603902IH1 – šedá
T3603903IH1 – tmavě modrá
T3603904IH1 – světle modrá
T3603905IH1 – zelená
T3603906IH1 – růžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1, výšivka 
Maximální velikost tisku:  70 × 40 mm 
Kartonové množství v ks: 200

 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

  RAFAELO 
73 Kč

  HALKA   
10,50 Kč

  ANGELIKA 
110 Kč

  PALOK 
95 Kč

PLÁŠTĚNKY KŠILTOVKY

  IRSINA   
94 Kč

  STÁZINKA 
95 Kč
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 TAMURA  
Šestipanelová čepice s vyztuženým čelem 
a plochým kšiltem. Plastové zapínání, 
obsahuje bavlněný potící pásek.  
Materiál 90% polyester + 10% bavlna. 
T3603800IH1 – šedý melír/černá 
T3603801IH1 – šedý melír/tmavě modrá 
T3603802IH1 – šedý melír/červená 
T3603803IH1 – šedý melír/fuksiová 
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S1, výšivka 
Maximální velikost tisku:  70 × 40 mm  
Velikost: 58 
Kartonové množství v ks: 200

 KALEA  
Šestipanelová čepice s vyztuženým čelem  
v džínovém designu. Zapínání na suchý zip. 
Materiál bavlna. 
T3603600IH1 – černá
T3603601IH1 – modrá
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S1, výšivka 
Maximální velikost tisku:  70 × 40 mm  
Velikost: 58 
Kartonové množství v ks: 200

 GARETA
Sportovní šestipanelová čepice  
s vyztuženým čelem a zapínáním  
na stříbrnou přezku LUX. Materiál  
85% umělé hedvábí + 15% polyester. 
T3603500IH1 – černá
T3603501IH1 – tmavě modrá
T3603502IH1 – šedá
T3603503IH1 – červená
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S1, výšivka 
Maximální velikost tisku:  70 × 40 mm  
Velikost: 58 
Kartonové množství v ks: 200

 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

 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

  TAMURA 
115 Kč

  PLAIN 
95 Kč

  ANDREW 
94 Kč

  KALEA   
99,50 Kč

  GARETA 
99,50 Kč

KŠILTOVKY KŠILTOVKY
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 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

 RIDER  
Značková šestipanelová čepice Slazenger, 
zapínání na kovovou přezku,100% těžká 
broušená bavlna. 
T3600200PB2 – růžová
T3600201PB2 – světle zelená
T3600202PB2 – modrá
T3600203PB2 – námořní modrá
T3600204PB2 – černá
T3600205PB2 – červená
T3600206PB2 – zelená
T3600207PB2 – světle modrá
T3600208PB2 – oranžová
T3600209PB2 – šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1, 
výšivka, transfer 
Maximální velikost tisku:  70 × 40 mm 
Kartonové množství v ks: 200

 GILES  
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 – středně zelená
T3600109RB2 – středně modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1, 
výšivka, transfer 
Maximální velikost tisku:  60 × 40 mm 
Kartonové množství v ks: 200

 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

  CHRIS 
79,50 Kč

  GILES 
54 Kč

  STAN 
94 Kč

  RIDER 
117 Kč

KŠILTOVKY KŠILTOVKY
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 PROGRESA  
Pětipanelová bavlněná čepice  
se sendvičovým kšiltem a zapínáním  
na suchý zip. Materiál 100% bavlna. 
T3600500PK2 – černá 
T3600501PK2 – bílá 
T3600502PK2 – šedá 
T3600503PK2 – zelená 
T3600504PK2 – tmavě modrá 
T3600505PK2 – žlutá 
T3600506PK2 – oranžová 
T3600507PK2 – červená 
T3600508PK2 – béžová 
T3600509PK2 – kobaltová modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1, 
výšivka 
Maximální velikost tisku:  70 × 40 mm 
Rozměry: ø 26 × 20 cm 
Kartonové množství v ks: 100

 FEDEX  
Šestipanelová sportovní čepice, stažení 
na suchý zip, keprová bavlna. 
T3600100PK2 – černá
T3600101PK2 – bílá
T3600102PK2 – šedá
T3600103PK2 – modrá
T3600104PK2 – oranžová
T3600105PK2 – červená
T3600106PK2 – béžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1, 
výšivka, transfer 
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm 
Rozměry: 20 × 26 cm
Velikost: 58 
Kartonové množství v ks: 100 

 CAPRIO
Klobouk, bavlna. 
T3800100PK2 – černá
T3800101PK2 – bílá
T3800103PK2 – modrá
T3800104PK2 – žlutá
T3800105PK2 – oranžová
T3800106PK2 – červená
T3800107PK2 – béžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1, 
výšivka, transfer 
Maximální velikost tisku:  80 × 40 mm 
Rozměry: ø 29,5 × 13 cm 
Kartonové množství v ks: 300

 ŠIMLA  
Dvouvrstvá sportovní čelenka o obvodu 
cca 48 cm, šířka 6 cm v přední a 2 cm  
v zadní části. 
F5301900PK2 – černá
F5301901PK2 – bílá
F5301902PK2 – modrá
F5301903PK2 – červená
F5301904PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Maximální velikost tisku:  70 × 30 mm 
Rozměry: 25 × 6 × 0,3 cm 
Kartonové množství v ks: 300

 EGO  
Potítko na zápěstí se štítkem pro potisk. 
Materiál akryl. 
F5302700PD2 – černá
F5302701PD2 – modrá 
F5302702PD2 – červená
F5302703PD2 – bílá
F5302704PD2 – žlutá
F5302705PD2 – oranžová 
F5302706PD2 – královská modrá 
F5302707PD2 – zelená  
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Maximální velikost tisku:  30 × 8 cm 
Rozměry: 9 × 7 cm 
Kartonové množství v ks: 800

 CEMILE
Multifunkční šátek, který lze použít  
až sedmi způsoby, 100% polyester. 
T4000200RB2 – červená 
T4000201RB2 – černá 
T4000202RB2 – zelená 
T4000203RB2 – modrá 
T4000204RB2 – oranžová 
T4000205RB2 – šedá 
T4000206RB2 – královská modrá 
T4000207RB2 – růžová 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku:  180 × 50 mm 
Rozměry: 24,5 × 47 cm 
Kartonové množství v ks: 300

  PROGRESA 
42 Kč

  FEDEX 
43 Kč

  CAPRIO 
26,50 Kč

  CEMILE 
29 Kč

  EGO 
21 Kč

  ŠIMLA 
35,50 Kč

KŠILTOVKY SPORTOVNÍ DOPLŇKY
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 BUFANDA  
T4000100SA3 
Multifunkční teplý a zároveň prodyšný 
šátek Schwarzwolf s otvory pro snadné 
dýchání. Vhodné především na zimní 
sporty. Materiál 60% polyamid,  
40% polyester. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku:  100 × 60 mm 
Rozměry: 23 × 32 cm 
Kartonové množství v ks: 200

 MISMI  
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

 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

 MORALES  
Dámská zimní čepice v univerzální velikosti 
s fleecovou podšívkou. Materiál akryl. 
T3900800IH1 – šedá
T3900801IH1 – přírodní
Doporučená technologie tisku: výšivka 
Maximální velikost tisku:  60 × 40 mm 
Kartonové množství v ks: 200

 TIZANA  
Pánská zimní čepice v univerzální velikosti. 
Materiál akryl. 
T3902200IH1 – černá
T3902201IH1 – šedá
T3902202IH1 – hnědá
Doporučená technologie tisku: výšivka 
Maximální velikost tisku:  60 × 40 mm 
Kartonové množství v ks: 200

 RIETA
Univerzální dvojitě pletená zimní čepice. 
Materiál 100% akryl. 
T3902000IH1 – černá
T3902001IH1 – šedá
T3902002IH1 – tmavě modrá
T3902003IH1 – červená
Doporučená technologie tisku: výšivka 
Maximální velikost tisku:  60 × 40 mm 
Kartonové množství v ks: 200

  BUFANDA 
175 Kč

  MORALES 
225 Kč

  TIZANA   
160 Kč

  RIETA 
59,50 Kč

  MISMI 
179 Kč

  BANDANA 
59 Kč

SCHWARZWOLF ZIMNÍ ČEPICE
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 ZOBAR   
Dvojitě pletená zimní čepice, unisex. 
Materiál 100% akryl. 
T3902100IH1 – neonově zelená
T3902101IH1 – neonově žlutá
T3902102IH1 – armádní zelená
T3902103IH1 – hořčicová
T3902104IH1 – růžová
T3902105IH1 – černá
T3902106IH1 – královská modrá
T3902107IH1 – červená
T3902108IH1 – bílá
T3902109IH1 – šedá
T3902110IH1 – tmavě modrá
Doporučená technologie tisku: výšivka 
Maximální velikost tisku:  60 × 40 mm 
Kartonové množství v ks: 200

 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

 ROTONDO
Pletená čepice s odjímatelným LED 
světlem, která Vás nejen zahřeje,  
ale budete se díky ní cítit i bezpečně. 
Obsahuje baterii Li-Po 250 mA/3,7 V/0,925 
Wh. Nabíjení na USB kabel. Vstup: DC 
5V/220 mA. Výstup: 150 Im. Materiál 
polyester, polyakryl.  
T3900100ZG2 – šedá
T3900101ZG2 – černá
Doporučená technologie tisku: výšivka 
Maximální velikost tisku:  60 × 40 mm 
Rozměry: 20,5 × 21 × 2,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 100

  ZOBAR   
72 Kč   DUJEK 

99,50 Kč

  ROTONDO 
224 Kč

ZIMNÍ ČEPICE
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 STEDMAN CLASSIC MEN
Pánské 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: S–M–L–XL–XXL
bílá: 59,50 Kč | barevná: 75 Kč

96 155 ST2000

 STEDMAN CLASSIC 
WOMEN
Dámské tričko s krátkým rukávem, dvojité švy  
na rukávech a spodním lemu, boční švy, šev  
za krkem podšitý páskou. 100% přadená  
prstencová bavlna (barva tmavě šedý melír  
85% bavlna, 15% viskóza). 
Velikosti: S–M–L–XL
bílá: 59,50 Kč | barevná: 75 Kč 

96 155 ST2600

 STEDMAN CLASSIC 
JUNIOR
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: 49,50 Kč | barevná: 65,50 Kč

96 155 ST2200

černá (BLO) 
tm. šedý melír (GYH) 
sv. šedý melír (ASH) 
tm. modrá (BLM) 
nám. modrá (NAV) 
král. modrá (BRR) 
tmavě fialová (DBY) 
sv. modrá (LBL) 
tyrkysová (OCB) 
jasně zelená (KIW) 
tm. zelená (BOG) 
středně zelená (KEG) 
červená (SRE) 
oranžová (ORA) 
žlutá (YEL) 
bílá (WHI) 
tmavě šedá (RGY) 

vínová (BGR) 
lovecká zelená (HGR) 
červenooranžová (BOR) 
sv. zelená (BLI) 
světle šedá (SGY)
tmavě hnědá (DCH)

černá (BLO) 
tm. šedý melír (GYH) 
nám. modrá (NAV) 
král. modrá (BRR) 
sv. modrá (LBL) 
tyrkysová (OCB) 
jasně zelená (KIW) 
středně zelená (KEG) 
červená (SRE) 
tmavě fialová (DBY) 
jasně růžová (SPK) 
oranžová (ORA) 
žlutá (YEL) 
bílá (WHI) 
tmavě šedá (RGY) 
vínová (BGR) 
lovecká zelená (HGR) 
červenooranžová (BOR) 
sv. zelená (BLI) 
světle šedá (SGY)
tmavě hnědá (DCH)

černá (BLO) 
tm. šedý melír (GYH) 
tmavě modrá (BLM) 
námořní modrá (NAV) 
královská modrá (BRR) 
světle modrá (LBL) 
tyrkysová (OCB) 
středně zelená (KEG) 
jasně zelená (KIW) 
červená (SRE) 
jasně růžová (SPK) 
tmavě fialová (DBY) 
oranžová (ORA) 
žlutá (YEL) 
bílá (WHI)

 PAYPER SUNSET MEN 
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: 79 Kč | barevná: 89 Kč  

100 150 SUNSET

 PAYPER SUNSET LADY 
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: 79 Kč | barevná: 89 Kč 

100 150 SUNSET LADY

 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: 65 Kč | barevná: 75 Kč

100 150 PRINT
tmavě fialová 
vínová 
světle růžová 
tmavě růžová
světle modrá 
tyrkysová 
světlá král. modrá
král. modrá 
nám. modrá 
černá 
tmavě šedá 
šedý melír
šedá 
bílá 
oranžová 
červená 
žlutá 
reflexní žlutá 
světle žlutá 
hnědá 
světle hnědá 
tmavě zelená 
vojenská zelená 
smaragdově zelená 
středně zelená 
světle zelená 
maskáčová

tmavě fialová 
fialová 
tmavě růžová 
reflexní růžová 
vínová 
světle růžová 
tyrkysová 
král. modrá 
nám. modrá 
černá 
tmavě šedá
šedý melír 
bílá 
oranžová 
korálová 
červená 
žlutá 
světle žlutá 
reflexní žlutá 
světle hnědá 
tmavě zelená 
vojenská zelená 
smaragdově zelená
středně zelená 
světle zelená 
maskáčová

bílá
královská modrá
černá
námořnická modrá
oranžová
šedá
šedý melír
žlutá
středně zelená
korálová

TRIČKA TRIČKA
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 PAYPER 
SUNRISE
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: 99 Kč | barevná: 116 Kč 

100 190 SUNRISE

 PAYPER 
SUNRISE LADY 
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: 99 Kč | barevná: 116 Kč 

100 190 SUNRISE LADY 

 STEDMAN 
COMFORT–T 
WOMEN 
Dámské tričko s krátkým rukávem, 
dvojité švy na rukávech a spodním 
lemu, boční švy, šev za krkem podšitý 
páskou. 100% přadená prstencová 
bavlna (barva tmavě šedý melír  
85% bavlna, 15% viskóza). 
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
bílá: 77,50 Kč | barevná: 92,50 Kč 

48 185 ST2160

 PAYPER 
V-NECK LADY 
Pánské tričko s krátkým rukávem 
a výstřihem do V, ramenní švy 
podšité páskou v kontrastní barvě 
po celé délce, 1,5 cm žebrovitý lem 
u krku s vrchním prošíváním  
na přední straně, boční švy. 
Materiál 100% bavlna, (barva šedý 
melír 93% bavlna, 7% viskóza). 
Velikosti: S-M-L-XL
105 Kč 

100 150 V-NECK 
LADY

 STEDMAN 
COMFORT–T MEN 
Pánské 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: S–M–L–XL–XXL
bílá: 77,50 Kč | barevná: 92,50 Kč 

96 185 ST2100

 PAYPER 
V-NECK 
Pánské tričko s krátkým rukávem 
a výstřihem do V, ramenní švy 
podšité páskou v kontrastní barvě 
po celé délce, 1,5 cm žebrovitý lem 
u krku s vrchním prošíváním  
na přední straně, bezešvý střih. 
Materiál 100% bavlna, (barva šedý 
melír 93% bavlna, 7% viskóza). 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL 
105 Kč 

100 150 V-NECK

bílá
žlutá
oranžová
červená
zelená
černá
král. modrá
nám. modrá
tyrkysová
světle modrá
šedá
šedý melír

bílá
žlutá
oranžová
červená
růžová 
zelená
černá
král. modrá
nám. modrá
tyrkysová
světle modrá
šedá
šedý melír

černá (BLO)
nám. modrá (NAV)
král. modrá (BRR)
červená (SRE)
bílá (WHI)
tm. šedý melír (GYH)

černá (BLO) 
tm. šedý melír (GYH) 
tm. modrá (BLM) 
nám. modrá (NAV) 
král. modrá (BRR) 
sv. modrá (LBL) 
tm. zelená (BOG) 
tmavě šedá (RGY) 
červená (SRE) 
oranžová (ORA) 
žlutá (YEL) 
bílá (WHI)

 STEDMAN 
CLASSIC V–NECK 
MEN
Pánské tričko s krátkým rukávem  
a výstřihem do V, 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: S–M–L–XL–XXL
bílá: 85 Kč | barevná: 99,50 Kč

96 155 ST2300

 STEDMAN 
CLASSIC V–NECK 
WOMEN 
Dámské tričko s krátkým rukávem 
a výstřihem do V, dvojité švy  
na rukávech a spodním lemu, boční švy, 
šev za krkem podšitý páskou.  
100% přadená prstencová bavlna  
(barva tmavě šedý melír 85% bavlna, 
15% viskóza). 
Velikosti: S–M–L–XL
bílá: 85 Kč | barevná: 99,50 Kč

96 155 ST2700

černá (BLO)
tm. šedý melír (GYH)
nám. modrá (NAV)
tm. modrá (BLM)
tmavě tyrkysová (OCB)
tmavě fialová (DBY)
král. modrá (BRR)
tm. zelená (BOG)
jasně zelená (KIW)
červená (SRE)
oranžová (ORA)
žlutá (YEL)
bílá (WHI)

černá (BLO)
tm. šedý melír (GYH)
nám. modrá (NAV)
jasně zelená (KIW)
tmavě tyrkysová (OCB)
král. modrá (BRR)
sv. modrá (LBL)
tmavě fialová (DBY)
červená (SRE)
jasně růžová (SPK)
žlutá (YEL)
bílá (WHI)

černá
šedý melír
šedá
nám. modrá
král. modrá
červená
oranžová
bílá 

černá
šedý melír
šedá
nám. modrá
král. modrá
červená
růžová
bílá 

TRIČKA TRIČKA
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 STEDMAN 
SHAWN CREW 
NECK
Pánské tričko s krátkým rukávem, 
texturovaný vzhled, tenký lem u krku, 
spodní lem a rukávy jsou šity řetízkovým 
dekorativním stehem. Materiál 100% 
přadená prstencová bavlna. 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL  
bílá: 174 Kč | barevná: 199 Kč 

24 140 ST9400

 STEDMAN LISA 
CREW NECK 
Dámské tričko v melírovaném provedení  
s krátkým rukávem a širším kulatým výstřihem, 
žebrovitý elastický lem u krku, ramenní švy 
podšité páskou, boční švy. Materiál 60% česaná 
prstencová bavlna, 40% polyester. 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL  
142 Kč 

24 145 ST9900

 STEDMAN SHARON 
CREW NECK 
Dámské tričko s krátkým rukávem, texturovaný 
vzhled, širší kulatý výstřih s tenkým lemem šitý 
řetízkovým dekorativním stehem, stejně jako  
rukávy a spodní lem. Ramenní švy podšité 
páskou, boční švy. Materiál 100% přadená 
prstencová bavlna. 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL  
bílá: 163 Kč | barevná: 189 Kč  

24 140 ST9500

 STEDMAN LUKE 
CREW NECK 
Pánské tričko v melírovaném provedení 
s krátkým rukávem, žebrovitý elastický 
lem u krku, ramenní švy podšité páskou, 
boční švy. Materiál 60% česaná prstencová 
bavlna, 40% polyester. 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL 
142 Kč 

24 145 ST9800

bílá (WHI)
černá (BLO)
zelená (BAH)
červená (CSR)
modrý pudr (PBL)
šedý pudr (PGY)
tmavě šedá (SLG)
tmavě modrá (TUB)

bílá (WHI)
černá (BLO)
zelená (BAH)
červená (CSR)
modrý pudr (PBL)
šedý pudr (PGY)
tmavě šedá (SLG)
tmavě modrá (TUB)

tmavě tyrkysová  (AQH)
antracitová (CHH)
červená (CEH)
tm. šedý melír (GYH)
nám. modrá (NAH)
oranžová (PUH)
fialová (PRH)

tmavě tyrkysová  (AQH)
antracitová (CHH)
červená (CEH)
tm. šedý melír (GYH)
nám. modrá (NAH)
oranžová (PUH)
fialová (PRH)

 ELEVATE NANAIMO 
T–SHIRT 
Pánské tričko s krátkým rukávem, žebrový úplet 
výstřihu, 100% česaná bavlna. 
Velikosti: S–M–L–XL–XXL–XXXL
199 Kč

50 160 38011

černá (99) 
antracitová (95)
šedý melír (96) 
světle šedá (90) 
hnědá (86) 
tm. voj. zelená (70) 
sv. zelená (68) 
tm. zelená (60) 
béžová (05) 
nám. modrá (49) 
král. modrá (44) 
světle modrá (40) 
tm. fialová (38) 
žlutá (10) 
oranžová (33) 
červená (25) 
vínová (24) 
bílá (01) 
tm. růžová (21) 
světle růžová (23) 
tm. tyrkysová (51) 
středně zelená (69)

 ELEVATE NANAIMO 
LADIES T–SHIRT
Dámské tričko s krátkým rukávem, 
žebrový úplet výstřihu, 100% česaná bavlna. 
Velikosti: S–M–L–XL–XXL 
199 Kč

50 160 38012

černá (99)
antracitová (95) 
šedý melír (96) 
světle šedá (90) 
hnědá (86) 
tm. voj. zelená (70) 
sv. zelená (68) 
tm. zelená (60) 
béžová (05) 
nám. modrá (49) 
král. modrá (44) 
světle modrá (40) 
tm. fialová (38) 
žlutá (10) 
oranžová (33) 
červená (25) 
vínová (24) 
bílá (01) 
tm. růžová (21) 
světle růžová (23) 
tm. tyrkysová (51) 
středně zelená (69)

TRIČKA TRIČKA
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 STEDMAN 
POLO WOMEN
Dámská polokošile s krátkým rukávem, 
dva knoflíky v barvě polokošile, boční 
švy, švy okolo krku podšité páskou, 
100% bavlna piqué (barva tmavě šedý 
melír 85% bavlna, 15% viskóza).
Velikosti: S–M–L–XL
bílá: 166 Kč | barevná: 193 Kč

48 170 ST3100

 STEDMAN 
POLO MEN 
Pánská polokošile s krátkým rukávem, 
dva knoflíky z umělé rohoviny, boční 
švy, švy okolo krku podšité páskou, 
100% bavlna piqué (barva tmavě šedý 
melír 85% bavlna, 15% viskóza). 
Velikosti: S–M–L–XL–XXL 
bílá: 166 Kč | barevná: 193 Kč

48 170 ST3000

černá (BLO) 
tm. šedý melír (GYH) 
nám. modrá (NAV) 
král. modrá (BRR) 
sv. modrá (LBL) 
tyrkysová (OCB) 
jasně zelená (KIW)
sv. zelená (BLI) 
vínová (BGR) 
červenooranžová (BOR) 
červená (SRE) 
jasně růžová (SPK) 
žlutá (YEL) 
bílá (WHI)

černá (BLO) 
tm. šedý melír (GYH) 
tm. modrá (BLM) 
nám. modrá (NAV) 
král. modrá (BRR) 
sv. modrá (LBL) 
tyrkysová (OCB) 
tm. zelená (BOG) 
jasně zelená (KIW) 
sv. zelená (BLI) 
vínová (BGR) 
tmavě fialová (DBY) 
červenooranžová (BOR) 
červená (SRE) 
oranžová (ORA) 
žlutá (YEL) 
bílá (WHI)

 PAYPER 
VENICE 
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: 213 Kč | barevná: 230 Kč

50 200 VENICE

 PAYPER 
VENICE LADY 
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: 213 Kč | barevná: 230 Kč

50 200 VENICE LADY

světle modrá
tyrkysová
král. modrá 
nám. modrá 
černá 
tm. šedá 
šedý melír 
bílá 
žlutá 
oranžová 
červená 
tmavě fialová 
vínová 
světle hnědá 
tmavě hnědá 
vojenská zelená 
tm. zelená 
středně zelená 
světle zelená

světle modrá
tyrkysová
král. modrá 
nám. modrá 
černá 
tm. šedá 
šedý melír 
bílá 
žlutá 
oranžová 
červená 
tmavě fialová 
vínová 
světle hnědá 
tmavě hnědá 
vojenská zelená 
tm. zelená 
středně zelená 
světle zelená

 SLAZENGER 
LADIES 
FOREHAND POLO
Dámská polokošile s krátkým ruká-
vem, dva knoflíky v barvě polokošile, 
boční rozparky, 100% bavlna piqué.
Velikosti: S–M–L–XL
410 Kč 

30 220 33S03

 SLAZENGER 
FOREHAND POLO
Pánská polokošile s krátkým ruká-
vem, dva knoflíky v barvě polokošile, 
100% bavlna piqué.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL–XXXL
410 Kč

30 220 33S01

 ELEVATE 
CALGARY LADIES 
POLO 
Dámská polokošile s krátkým rukávem, tři 
knoflíky a rozparky, 100% bavlna piqué.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL  
417 Kč 

50 200 38081

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) 
khaki (12) 
bílá (01)

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) 
khaki (12) 
bílá (01)

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)

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)

 ELEVATE 
CALGARY POLO 
Pánská polokošile s krátkým rukávem,  
dva knoflíky a rozparky, 100% bavlna 
piqué.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL–XXXL 
417 Kč 

50 200 38080

POLOKOŠILE POLOKOŠILE
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 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
395 Kč 

25 175 CAMBRIDGE

 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  
395 Kč

25 175 LEEDS

bílá/námořní modrá

oranžová/bílá

červená/bílá

černá/bílá

námořní modrá/bílá

královská modrá/bílá

šedý melír/námořní modrá

bílá/námořní modrá

oranžová/bílá

červená/bílá

černá/bílá

námořní modrá/bílá

královská modrá/bílá

šedý melír/námořní modrá

 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 
330 Kč

25 210 SKIPPER

 PAYPER SKIPPER LADY 
Dámská polokošile s krátkým rukávem a kontrastním lemem na rukávech
a límci, 2 bílé knoflíky, vypasovaný střih, boční rozparky, 100% česaná
bavlna (barva šedý melír piqué 60% bavlna + 40% polyester).
Velikosti: S–M–L–XL
330 Kč  

25 210 SKIPPER LADY

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

bílá/námořní modrá 

červená/bílá 

vínová/bílá 

tm. zelená/bílá

námořní modrá/bílá 

šedá/oranžová 

černá/bílá 

královská modrá/bílá 

černá/fuchsiová 

bílá/fuchsiová 

nám. modrá/fuchsiová

POLOKOŠILE POLOKOŠILE
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 SCHWARZWOLF 
MALADETA MEN 
Polokošile značky Schwarzwolf kombinuje 
funkčnost s elegancí. Velmi jemná a hladká  
bavlna je použita pro horní část, ve spod je  
použit polyester zajišťující odvod potu. Módní 
bílá barva je podtržena barevnými detaily.  
Zapínání u krku je na dva knoflíky, za krkem 
logo Schwarzwolf. Vyrobeno z kvalitního  
rychleschnoucího materiálu. 
Materiál DryNcool – 30% bavlna, 70% polyester.
269 Kč

37–50 200–210

 SCHWARZWOLF 
PALISADE MEN 
Trendy značková pánská polokošile Schwarzwolf 
ve dvojbarevném provedení, zapínání na dva
knoflíky, logo Schwarzwolf za krkem. Kvalitní
rychleschnoucí funkční materiál. 
Materiál 100% polyester.
199 Kč

21–50 155–160

 SCHWARZWOLF 
PALISADE WOMEN 
Trendy značková dámská polokošile 
Schwarzwolf ve dvojbarevném provedení, 
zapínání na dva knoflíky, logo Schwarzwolf 
za krkem. Kvalitní rychleschnoucí funkční 
materiál. Materiál 100% polyester. 
199 Kč 

21–50 155–160

T1600212AJ3 – S
T1600213AJ3 – M
T1600214AJ3 – L
T1600215AJ3 – XL
T1600216AJ3 – XXL
T1600217AJ3 – XXXL

T1600100AJ3 – královská modrá /námořní modrá S
T1600101AJ3 – královská modrá /námořní modrá M
T1600102AJ3 – královská modrá /námořní modrá L
T1600103AJ3 – královská modrá /námořní modrá XL
T1600104AJ3 – královská modrá /námořní modrá XXL
T1600105AJ3 – královská modrá /námořní modrá XXXL
T1600106AJ3 – červená /šedá S
T1600107AJ3 – červená /šedá M
T1600108AJ3 – červená /šedá L
T1600109AJ3 – červená /šedá XL
T1600110AJ3 – červená /šedá XXL
T1600111AJ3 – červená /šedá XXXL
T1600112AJ3 – černá/šedá S
T1600113AJ3 – černá/šedá M
T1600114AJ3 – černá/šedá L
T1600115AJ3 – černá/šedá XL
T1600116AJ3 – černá/šedá XXL
T1600117AJ3 – černá/šedá XXXL

T1700100AJ3 – královská modrá /námořní modrá S
T1700101AJ3 – královská modrá /námořní modrá M
T1700102AJ3 – královská modrá /námořní modrá L
T1700103AJ3 – královská modrá /námořní modrá XL
T1700104AJ3 – královská modrá /námořní modrá XXL
T1700105AJ3 – červená /šedá S
T1700106AJ3 – červená /šedá M
T1700107AJ3 – červená /šedá L
T1700108AJ3 – červená /šedá XL
T1700109AJ3 – červená /šedá XXL
T1700110AJ3 – černá/šedá S
T1700111AJ3 – černá/šedá M
T1700112AJ3 – černá/šedá L
T1700113AJ3 – černá/šedá XL
T1700114AJ3 – černá/šedá XXL

 SCHWARZWOLF  
RILA MEN
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.
199 Kč  

42–54 150–160

 SCHWARZWOLF  
RILA WOMEN
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. 
199 Kč  

42–54 150–160

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

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

 SCHWARZWOLF 
PASSAT MEN 
Značkové pánské funkční tričko Schwarzwolf  
s krátkým rukávem a kontrastními švy ve 3 barvách. 
Rychleschnoucí materiál je velmi lehký (150 gsm),  
příjemný na dotek, přirozeně absorbuje a odvádí 
vlhkost. Materiál 100% polyester. 
235 Kč

100 150

T0400100AJ3 – modrá S
T0400101AJ3 – modrá M
T0400102AJ3 – modrá L
T0400103AJ3 – modrá XL
T0400104AJ3 – modrá XXL
T0400105AJ3 – modrá XXXL
T0400106AJ3 – červená S
T0400107AJ3 – červená M
T0400108AJ3 – červená L
T0400109AJ3 – červen á 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

SCHWARZWOLF SCHWARZWOLF
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 PAYPER RUNNER
Pánské sportovní tričko s krátkými  
raglánovými rukávy, oboustranné švy  
pro větší pohodlí, šev za krkem je podšitý 
páskou. Materiál 100% polyester.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL 
119 Kč 

50 150 RUNNER

 STEDMAN ACTIVE 
SEAMLESS RAGLAN 
FLOW WOMEN 
Dámské sportovní tričko s krátkými ragláno-
vými 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  
285 Kč 

48 180 ST8910

 PAYPER RUNNER 
LADY  
Dámské sportovní tričko s krátkými raglá-
novými rukávy, oboustranné švy pro větší 
pohodlí, šev za krkem je podšitý páskou. 
Materiál 100% polyester. 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL  
119 Kč 

50 150 RUNNER 
LADY

 STEDMAN ACTIVE 
SEAMLESS RAGLAN 
FLOW MEN
Pánské sportovní tričko s krátkými ragláno-
vými 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
285 Kč 

48 180 ST8810
bílá
červená
fluorescenční žlutá
fluorescenční zelená
fluorescenční růžová
fluorescenční oranžová
královská modrá
námořní modrá
černá
světle šedá

bílá
červená
fluorescenční žlutá
fluorescenční zelená
fluorescenční růžová
fluorescenční oranžová
královská modrá
námořní modrá
černá
světle šedá

tmavě modrá (BLT)
tmavě šedá (DGT)
šedá (LGT)

tmavě modrá (BLT)
tmavě šedá (DGT)
šedá (LGT)

SPORTOVNÍ TRIČKA SCHWARZWOLF

 SCHWARZWOLF 
BIKE
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 rychlý 
odvod potu. Materiálové složení 45% 
polypropylen, 30% bavlna, 22% polyamid, 
3% elastan. 
145 Kč 

100

 SCHWARZWOLF 
TREKING
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.
125 Kč  

100

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
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 SCHWARZWOLF 
ANNAPURNA 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.
799 Kč 

6 150

 SCHWARZWOLF 
ANNAPURNA 
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. 
750 Kč

6 150

 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. 
699 Kč

6 150

 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.
699 Kč 

6 150

T0700101ED1 – velikost M
T0700102ED1 – velikost L
T0700103ED1 – velikost XL
T0700104ED1 – velikost XXL

T0800100ED1 – velikost S
T0800101ED1 – velikost M
T0800102ED1 – velikost L
T0800103ED1 – velikost XL

T3200101ED1 – velikost M
T3200102ED1 – velikost L
T3200103ED1 – velikost XL
T3200104ED1 – velikost XXL

T3300100ED1 – velikost S
T3300101ED1 – velikost M
T3300102ED1 – velikost L
T3300103ED1 – velikost XL

 PAYPER ORLANDO 
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 
324 Kč 

20 280 ORLANDO

šedý melír
tmavě šedá 
černá 
královská modrá 
námořní modrá
červená

SCHWARZWOLF MIKINY

 STEDMAN ACTIVE 
SEAMLESS JACKET 
MEN  
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 
615 Kč 

24 180 ST8820

 STEDMAN ACTIVE 
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
615 Kč 

24 180 ST8920

tmavě modrá (BLT)
tmavě šedá (DGT)
šedá (LGT)

tmavě modrá (BLT)
tmavě šedá (DGT)
šedá (LGT)
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 PAYPER MISTRAL+
Pánská mikina s kulatým výstřihem, V-prošívání pod krkem,  
raglánové zakončení rukávů a spodní lem, elastický žebrovaný lem 
u krku. Materiál 70% bavlna, 30% polyester, vnější strana mikiny je 
kartáčovaný fleece. 
Velikost: S-M-L-XL-XXL   
440 Kč 

20 300 MISTRAL+

 PAYPER MISTRAL+ LADY   
Dámská mikina s kulatým výstřihem, V-prošívání pod krkem, 
raglánové zakončení rukávů a spodní lem, elastický žebrovaný  
lem u krku. Materiál 70% bavlna, 30% polyester, vnější strana 
mikiny je kartáčovaný fleece. 
Velikost: S-M-L   
440 Kč 

20 300 MISTRAL 
LADY+

bílá
červená
šedý melír
tmavě šedá
nám. modrá
král. modrá
tm. zelená 
černá

bílá
červená
šedý melír
nám. modrá
král. modrá
tm. zelená 
černá

 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 
680 Kč  

20 300 PANAMA+

 PAYPER PANAMA+ LADY 
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  
680 Kč   

20 300 PANAMA+ LADY

bílá

oranžová

červená

černá

tmavě šedá

námořní modrá

královská modrá

šedý melír

tm. zelená 

bílá

oranžová

červená

černá

tmavě šedá

námořní modrá

královská modrá

šedý melír

tm. zelená 

MIKINY MIKINY
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 PAYPER DALLAS+ 
Pánská mikina s dlouhým rukávem, zapínání na oboustranný zip, 
kapuce, dvě boční klokaní kapsy, jedna malá postranní kapsa na zip, 
která je velikostně vhodná pro vložení telefonu. Materiál 70% česaná 
bavlna, 30% polyester, vnější strana mikiny kartáčovaný fleece. 
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
749 Kč 

20 300 DALLAS+

 PAYPER DALLAS+ LADY 
Dámská mikina s dlouhým rukávem, zapínání na oboustranný zip, 
kapuce, dvě boční klokaní kapsy, jedna malá postranní kapsa na zip, 
která je velikostně vhodná pro vložení telefonu. Materiál 70% česaná 
bavlna, 30% polyester, vnější strana mikiny kartáčovaný fleece. 
Velikosti: S–M–L–XL 
749 Kč   

20 300 DALLAS+ LADY

bílá 

oranžová 

červená 

vínová 

černá

vojenská zelená

královská modrá 

námořní modrá 

šedý melír 

tmavě šedá

tm. zelená 

maskáč

bílá

oranžová

červená

růžová

vínová

černá

tm. zelená

vojenská zelená

královská modrá 

námořní modrá

šedý melír

tmavě šedá 

korálově červená

 SCHWARZWOLF PANUCO MEN 
Pánská značková funkční mikina Schwarzwolf z integrovaného úpletu 
bavlny a polypropylenu. Díky speciální konstrukci pleteniny s plyšovou 
kličkou na vnitřní straně má vynikající tepelně-izolační vlastnosti  
a velmi rychle odvádí vlhkost. Je určená pro sport i pro běžné nošení. 
Mikina obsahuje zip a logo Schwarzwolf za krkem. Přirozenou vlastností 
tohoto materiálu je jeho náchylnost k mechanickému poškození. Toto je 
však vyváženo vysokou funkčností a komfortem. Mikina je navíc velmi 
skladná. Materiál 60% polypropylen, 40% bavlna. 
975 Kč  

 SCHWARZWOLF PANUCO WOMEN 
Dámská značková funkční mikina Schwarzwolf z integrovaného úpletu  
bavlny a polypropylenu. Díky speciální konstrukci pleteniny s plyšovou 
kličkou na vnitřní straně má vynikající tepelně-izolační vlastnosti a velmi 
rychle odvádí vlhkost. Je určená pro sport i pro běžné nošení. Mikina  
obsahuje zip a logo Schwarzwolf za krkem. Přirozenou vlastností tohoto  
materiálu je jeho náchylnost k mechanickému poškození. Toto je však  
vyváženo vysokou funkčností a komfortem. Mikina je navíc velmi skladná. 
Materiál 60% polypropylen, 40% bavlna. 
975 Kč   

T2300200ED1 – červená S 
T2300201ED1 – červená M 
T2300202ED1 – červená L 
T2300203ED1 – červená XL 
T2300204ED1 – červená XXL 
T2300205ED1 – černá S 
T2300206ED1 – černá M 
T2300207ED1 – černá L 
T2300208ED1 – černá XL 
T2300209ED1 – černá XXL

T2400200ED1 – červená S 
T2400201ED1 – červená M 
T2400202ED1 – červená L 
T2400203ED1 – červená XL 
T2400204ED1 – černá S 
T2400205ED1 – černá M 
T2400206ED1 – černá L 
T2400207ED1 – černá XL

MIKINY SCHWARZWOLF

10 10
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 PAYPER NEPAL 
Fleecová mikina s nylonovým celozipem s jedním jezdcem, zúžené 
rukávy, elastické manžety a pas, dvě kapsy se skrytým zipem,  
zesílené švy, rovná záda. Materiál 100% polyester, 144F polar fleece. 
Velikosti: S–M–L–XL–XXL 
455 Kč  

20 280 NEPAL

 STEDMAN ACTIVE 
FLEECE JACKET MEN 
Pánská hřejivá prodyšná mikina, celopropínací zip v barvě, 
stojací límec, dvě kapsy, spodní stahovatelný lem, boční panely. 
Materiál 100% polyester, micro fleece s protižmolkovací 
úpravou. 
Velikosti: S–M–L–XL–XXL 
497 Kč  

24 220 ST5030

červená

oranžová 

šedá

černá 

královská modrá

námořní modrá

zelená

černá (BLO)

tm. modrá (BLM)

šedá (GRS)

tm. tyrksová (HWB)

jasně zelená (KIW)

červená (SRE)

černá (BLO)

tm. modrá (BLM)

tmavě růžová (CUP)

červená (SRE)

černá (BLO)

šedá (GRS)

červená (SRE)

 STEDMAN ACTIVE FLEECE 
JACKET HALF ZIP 
Pánská hřejivá prodyšná mikina s krátkým zipem v barvě u krku, 
stojací límec, spodní stahovatelný lem. Materiál 100% polyester, 
micro fleece s protižmolkovací úpravou. 
Velikosti: S–M–L–XL–XXL 
347 Kč   

24 170 ST5020

 STEDMAN ACTIVE FLEECE 
JACKET WOMEN  
Dámská hřejivá prodyšná mikina, celopropínací zip v barvě,  
stojací límec, dvě kapsy, boční panely. Materiál 100% polyester, 
micro fleece s protižmolkovací úpravou. 
Velikosti: S–M–L–XL 
497 Kč   

24 220 ST5100

MIKINY 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 
999 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 
999 Kč

20 190 39483

černá (99)
antracitová (95)
světle zelená (68)
námořní modrá (49)
král. modrá (44) 
oranžová (33)
červená (25)
bílá (01)
světle šedá (90)

černá (99)
antracitová (95)
světle zelená (68)
námořní modrá (49)
král. modrá (44)  
oranžová (33)
červená (25)
bílá (01)
světle šedá (90)

 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
349 Kč   

15 280 402

 STEDMAN ACTIVE 
FLEECE VEST MEN 
Pánská vesta, celopropínací zip v barvě, 
stojáček, dvě kapsy, stahovatelný lem.
Materiál 100% polyester, micro fleece  
s protižmolkovací úpravou. 
Velikosti: S–M–L–XL–XXL 
399 Kč    

24 220 ST5010

 STEDMAN ACTIVE 
FLEECE VEST 
WOMEN 
Dámská vesta, celopropínací zip v barvě, 
stojáček, dvě kapsy, stahovatelný lem.
Materiál 100% polyester, micro fleece  
s protižmolkovací úpravou. 
Velikosti: S–M–L–XL
399 Kč    

24 220 ST5110
bílá (00)

černá (01)

tmavě modrá (05)

světle modrá (09)

šedá (11)

světle zelená (12)

světle fialová (13)

tmavě červená (21)

oranžová 08

jasně zelená 18

nám. modrá 22

smaragdově zelená (47)

černá (BLO)

červená (SRE)

šedá (GRS)

tmavě modrá (BLM)

tmavě tyrkysová (HWB)

jasně zelená (KIW)

černá (BLO)

červená (SRE)

tmavě růžová (CUP)

tmavě modrá (BLM)

MIKINY VESTY



328 329

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

TEXTIL TEXTIL

te
xt

il

 SCHWARZWOLF ELBRUS
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. 
549 Kč 

20 290

Dámská: 
T2400200AJ3 – S 
T2400201AJ3 – M 
T2400202AJ3 – L 
T2400203AJ3 – XL 
T2400204AJ3 – XXL 

Pánská: 
T2300200AJ3 – S 
T2300201AJ3 – M 
T2300202AJ3 – L 
T2300203AJ3 – XL 
T2300204AJ3 – XXL 
T2300205AJ3 – XXXL

kobaltově modrá (BBL)

šedá (GRS)

kobaltově modrá (BBL)

šedá (GRS)

 STEDMAN 
STRIPED FLEECE 
JACKET MEN  
Pánská fleecová bunda z elastického  
odolného materiálu, pletený povrch,  
dekorativní švy, elastický spodní lem a lem 
rukávů. Zapínání na zip s kovovým jezdcem 
bez obsahu niklu. Materiál 100% polyester, 
pletený fleece s protižmolkovací úpravou. 
Velikosti: S–M–L–XL-XXL 
752 Kč

10 280 ST5090

 STEDMAN 
STRIPED FLEECE 
JACKET WOMEN   
Dámská fleecová bunda z elastického  
odolného materiálu, pletený povrch, 
dekorativní švy, elastický spodní lem a lem 
rukávů. Zapínání na zip s kovovým jezdcem 
bez obsahu niklu. Materiál 100% polyester, 
pletený fleece s protižmolkovací úpravou. 
Velikosti: S–M–L–XL 
752 Kč

10 280 ST5190

 SCHWARZWOLF BESILA MEN
Praktická celopropínací pánská fleecová mikina značky Schwarzwolf 
se softshellovými částmi zabraňující oděru na ramenech a loktech. 
Materiál 100% polyester fleece 280 g/m2/softshell. 
855 Kč

10 280

 SCHWARZWOLF BESILA 
WOMEN 
Praktická celopropínací dámská fleecová mikina značky Schwarzwolf se 
softshellovými částmi zabraňující oděru na ramenech a loktech. Materiál 
100% polyester fleece 280 g/m2/softshell. 
855 Kč

10 280

T2300105SA3 – černá S 
T2300100SA3 – černá M 
T2300101SA3 – černá L 
T2300102SA3 – černá XL 
T2300103SA3 – černá XXL 
T2300104SA3 – černá XXXL 
T2300205SA3 – modrá S 
T2300200SA3 – modrá M 
T2300201SA3 – modrá L 
T2300202SA3 – modrá XL 
T2300203SA3 – modrá XXL 
T2300204SA3 – modrá XXXL 

T2400100SA3 – černá S
T2400101SA3 – černá M
T2400102SA3 – černá L
T2400103SA3 – černá XL
T2400104SA3 – černá XXL
T2400200SA3 – modrá S
T2400201SA3 – modrá M
T2400202SA3 – modrá L
T2400203SA3 – modrá XL
T2400204SA3 – modrá XXL
T2400300SA3 – červená S
T2400301SA3 – červená M
T2400302SA3 – červená L
T2400303SA3 – červená XL
T2400304SA3 – červená XXL

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

TEXTIL TEXTIL

te
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 PAYPER PACIFIC 2.0 
Pánská bunda s pružným žebrovým lemem u krku, v pase  
a na rukávech, dvě vnější boční a jedna náprsní kapsa se zipem, 
síťovaná podšívka. Na zádech a hrudi je na vnější straně zip pro 
usnadnění potisku a výšivek. Materiál 100% nylon taslon 288T. 
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
930 Kč

20 105 PACIFIC 2.0 

 PAYPER PACIFIC LADY 2.0 
Pánská bunda s pružným žebrovým lemem u krku, v pase  
a na rukávech, dvě vnější boční a jedna náprsní kapsa se zipem, 
síťovaná podšívka. Na zádech a hrudi je na vnější straně zip pro 
usnadnění potisku a výšivek. Materiál 100% nylon taslon 288T. 
Velikosti: S–M–L–XL
930 Kč

20 105 PACIFIC LADY 2.0 

 SLAZENGER ACTION  
Pánská větrovka, kterou si lze sbalit do levé kapsy a připnout 
okolo pasu (obsahuje poutko k upevnění okolo pasu), odepínací 
kapuce, stahovací šňůrky ve spodním lemu s olivkami. Materiál 
tkanina ze 100% polyesteru s laminací z bílého akrylu. 64 g/m². 
473 Kč

50 33335

bílá
červená 
námořní modrá
černá

bílá
červená 
námořní modrá
černá

 PAYPER DAYTONA 
Pánská prošívaná vesta, celopropínací, barevný vnitřní lem 
zipu, dvě boční kapsy bez zipu a jedna náprsní kapsa na zip, 
fleecová podšívka, materiál 100% polyester Ripstop pongee. 
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
734 Kč

10 180 DAYTONA

červená/černá
nám. modrá/červená 
nám. modrá/král. modrá
král. modrá/nám. modrá
černá/žlutá 
černá/šedá 
černá/světle zelená 
šedá/černá

červená (25)
modrá (42)
nám. modrá (49)
sv. zelená (68)
černá (99)

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

TEXTIL TEXTIL

te
xt

il

 SLAZENGER LADIES MATCH 
SOFTSHELL JACKET 
Dámská softshellová bunda s kapucí, zapínání na zip, nastavitelné manžety 
na suchý zip, 100% polyester – 100% polyester microfleece.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
1828 Kč  

12 360 33307

 SLAZENGER MATCH 
SOFTSHELL JACKET 
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
1828 Kč

12 360 33306

šedá (90)
nám. modrá (49)
zelená (64)
červená (25)
modrá (42)
černá (99)

šedá (90)
nám. modrá (49)
zelená (64)
červená (25)
modrá (42)
černá (99)

 SCHWARZWOLF BREVA MEN 
Lehká softshellová pánská bunda značky Schwarzwolf zajišťující 
voděodolnost i větruvzdornost. Má zpevněná ramena, dvě boční kapsy, 
kapsičku pro skipas či mobil na rukávu. Rukávy jsou zakončené manžetou 
a mají vypracovaný otvor na palec. Bunda má kapuci v límci s možností 
stahování, s kšiltem a ochrannou protivětrnou légou na obličej.  
Materiál 96% pongee polyester, 4% spandex polyester.
Výška vodního sloupce v ploše 20 000 mm,  
prodyšnost 3500 g/m2/24 hod. 
1499 Kč

15 320

 SCHWARZWOLF BREVA WOMEN
Lehká softshellová dámská bunda značky Schwarzwolf zajišťující  
voděodolnost i větruvzdornost. Má zpevněná ramena, dvě boční kapsy,  
kapsičku pro skipas či mobil na rukávu. Rukávy jsou zakončené manžetou  
a mají vypracovaný otvor na palec. Bunda má kapuci v límci s možností  
stahování, s kšiltem a ochrannou protivětrnou légou na obličej.  
Materiál 96% pongee polyester, 4% spandex polyester. Výška vodního  
sloupce v ploše 20 000 mm, prodyšnost 3500 g/m2/24 hod.
1499 Kč   

15 320

T2900105SA3 – černá S 
T2900100SA3 – černá M 
T2900101SA3 – černá L 
T2900102SA3 – černá XL 
T2900103SA3 – černá XXL 
T2900104SA3 – černá XXXL 
T2900605SA3 – modrá S 
T2900600SA3 – modrá M 
T2900601SA3 – modrá L 
T2900602SA3 – modrá XL 
T2900603SA3 – modrá XXL 
T2900604SA3 – modrá XXXL 

T3000200SA3 – černá S
T3000201SA3 – černá M
T3000202SA3 – černá L
T3000203SA3 – černá XL
T3000204SA3 – černá XXL
T3000700SA3 – červená S
T3000701SA3 – červená M
T3000702SA3 – červená L
T3000703SA3 – červená XL
T3000704SA3 – červená XXL
T3000400SA3 – modrá S
T3000401SA3 – modrá M
T3000402SA3 – modrá L
T3000403SA3 – modrá XL
T3000404SA3 – modrá XXL

BUNDY SCHWARZWOLF



334 335

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

TEXTIL TEXTIL

te
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 PAYPER GALE
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  
989 Kč 

10 320 GALE

 PAYPER GALE LADY
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   
989 Kč 

10 320 GALE LADY

černá
šedá
nám. modrá
král. modrá
červená
oranžová

černá
šedá
nám. modrá
král. modrá
červená
oranžová

 SCHWARZWOLF BONETE MEN
Stylová značková podzimní pánská bunda značky Schwarzwolf zajišťující 
voděodolnost a větruvzdornost. Má dvě boční a jednu náprsní kapsu  
na zip, integrované vnitřní kapsy, odnímatelnou stahovací kapuci, 
stahovací rukávy i spodní lem a reflexní doplňky. Materiál 100% nylon, 
výška vodního sloupce 30 000 mm, prodyšnost 6 500 mvp.
1620 Kč

12

 SCHWARZWOLF BONETE WOMEN
Stylová značková podzimní dámská bunda značky Schwarzwolf zajišťující 
voděodolnost a větruvzdornost. Má dvě boční a jednu náprsní kapsu na zip, 
integrované vnitřní kapsy, odnímatelnou stahovací kapuci, stahovací rukávy  
i spodní lem a reflexní doplňky. Materiál 100% nylon, výška vodního sloupce 
30 000 mm, prodyšnost 6 500 mvp.
1620 Kč

12

T2900405SA3 – červená S
T2900400SA3 – červená M
T2900401SA3 – červená L
T2900402SA3 – červená XL
T2900403SA3 – červená XXL
T2900404SA3 – červená XXXL
T2900505SA3 – černá S
T2900500SA3 – černá M
T2900501SA3 – černá L

T2900502SA3 – černá XL
T2900503SA3 – černá XXL
T2900504SA3 – černá XXXL
T2901405SA3 – bílá S
T2901400SA3 – bílá M
T2901401SA3 – bílá L
T2901402SA3 – bílá XL
T2901403SA3 – bílá XXL
T2901404SA3 – bílá XXXL

T3000600SA3 – červená S
T3000601SA3 – červená M
T3000602SA3 – červená L
T3000603SA3 – červená XL
T3000604SA3 – červená XXL
T3000500SA3 – černá S
T3000501SA3 – černá M
T3000502SA3 – černá L

T3000503SA3 – černá XL
T3000504SA3 – černá XXL
T3000800SA3 – bílá S
T3000801SA3 – bílá M
T3000802SA3 – bílá L
T3000803SA3 – bílá XL
T3000804SA3 – bílá XXL

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

TEXTIL TEXTIL
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 SCHWARZWOLF MODOC MEN
Módní pánská prošívaná bunda značky Schwarzwolf s barevnými  
a reflexními ozdobnými prvky. Bunda má zapínání na zip, praktické 
kapsy, v chladném počasí oceníte kapuci a větruvzdorný, hřejivý 
materiál, ze kterého je vyrobena. Rukávy a spodní lem bundy jsou 
staženy elastickou manžetou. Materiál 100% polyester.
949 Kč

15 55–300

 SCHWARZWOLF MODOC WOMEN
Módní dámská prošívaná bunda značky Schwarzwolf s barevnými a reflexními 
ozdobnými prvky. Bunda má zapínání na zip, praktické kapsy, v chladném  
počasí oceníte kapuci a větruvzdorný, hřejivý materiál, ze kterého je 
vyrobena. Rukávy a spodní lem bundy jsou staženy elastickou manžetou. 
Materiál 100% polyester.
949 Kč

15 55–300

T2900112AJ3 – modrá/oranžová S 
T2900113AJ3 – modrá/oranžová M 
T2900114AJ3 – modrá/oranžová L 
T2900115AJ3 – modrá/oranžová XL 
T2900116AJ3 – modrá/oranžová XXL 
T2900117AJ3 – modrá/oranžová XXXL 

T3000100AJ3 – šedá/černá S
T3000101AJ3 – šedá/černá M
T3000102AJ3 – šedá/černá L
T3000103AJ3 – šedá/černá XL
T3000104AJ3 – šedá/černá XXL
T3000105AJ3 – šedá/růžová S
T3000106AJ3 – šedá/růžová M
T3000107AJ3 – šedá/růžová L
T3000108AJ3 – šedá/růžová XL
T3000109AJ3 – šedá/růžová XXL
T3000115AJ3 – modrá/modrá S
T3000116AJ3 – modrá/modrá M
T3000117AJ3 – modrá/modrá L
T3000118AJ3 – modrá/modrá XL
T3000119AJ3 – modrá/modrá XXL

 PAYPER NORTH 2.0 
Pánská bunda se skrytým plastovým zipem 
s kovovým jezdcem, manžety a pas s elastickým 
žebrováním, dvě vnější kapsy se skrytým zipem, 
zateplení, mikrofleecová podšívka límce a zad, 
kapsa se zipem na telefon s otvorem pro kabel,
vnitřní zip na prsou a zádech usnadňuje potisk  
a vyšívání. Materiál 100% nylon taslan. 
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
999 Kč

10 105 NORTH 2.0 

 PAYPER NORTH LADY 2.0 
Dámská bunda se skrytým plastovým zipem 
s kovovým jezdcem, manžety a pas s elastickým 
žebrováním, dvě vnější kapsy se skrytým zipem, 
zateplení, mikrofleecová podšívka límce a zad, 
kapsa se zipem na telefon s otvorem pro kabel,
vnitřní zip na prsou a zádech usnadňuje potisk a vyšívání. 
Materiál 100% nylon taslan. 
Velikosti: S–M–L–XL
999 Kč

10 105 NORTH LADY 2.0 

bílá 
červená 
královská modrá 
námořní modrá 
tm. zelená 
tmavě šedá 
hnědá 
černá

červená 
královská modrá 
námořní modrá
černá

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

TEXTIL TEXTIL

te
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 STEDMAN QUILTED 
JACKET MEN 
Lehká pánská prošívaná bunda s vynikajícími tepelně izolač-
ními vlastnostmi, nepromokavá, větruvzdorná, stojací límec. 
Zapínání na zip s kovovým jezdcem bez obsahu niklu. Švy  
na bocích a uprostřed zadní části. Límec, poutko na pověšení  
a okraje okolo zipu mají hnědé lemování koženého vzhledu. 
Obsahuje 2 kapsy v přední části. Materiál 100% polyester. 
Velikosti: S–M–L–XL-XXL
1640 Kč 

10 ST5260

 ELEVATE SILVERTON MEN  
Pánská termo bunda, kterou lze sbalit do malého pytlíčku.  
Obsahuje vnitřní port na sluchátka s průtahem na kabel, elastické 
šňůrky v kapuci a spodním lemu s nastavitelnými olivkami,  
tvarované švy a zúžený pas, ergonomické rukávy, kapsy na zip.  
Materiál 100% nylonová tkanina 380T, vodoodpudivá  
a impregnovaná, 100% polyesterová výplň. 38 g/m². 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL
1759 Kč 

20 39333

 ELEVATE SILVERTON 
WOMEN   
Dámská termo bunda, kterou lze sbalit do malého pytlíčku. 
Obsahuje vnitřní port na sluchátka s průtahem na kabel,  
elastické šňůrky v kapuci a spodním lemu s nastavitelnými 
olivkami, ergonomické rukávy, kapsy na zip.  
Materiál 100% nylonová tkanina 380T, vodoodpudivá  
a impregnovaná, 100% polyesterová výplň. 38 g/m². 
Velikosti: XS-S-M-L-XL
1759 Kč 

20 39334

 STEDMAN QUILTED 
JACKET WOMEN 
Lehká dámská prošívaná bunda s vynikajícími tepelně 
izolačními vlastnostmi, nepromokavá, větruvzdorná, stojací 
límec. Zapínání na zip s kovovým jezdcem bez obsahu niklu. 
Postranní švy a panely. Límec, poutko na pověšení a okraje 
okolo zipu mají hnědé lemování koženého vzhledu. Obsa-
huje 2 kapsy v přední části. Materiál 100% polyester. 
Velikosti: S–M–L–XL
1640 Kč 

10 ST5360

černá (BLO)

tm. vojenská zelená (MIL)

černá (BLO)

tm. vojenská zelená (MIL)

červená (25)

oranžová (33)

modrá (44)

nám. modrá (49)

černá (99)

červená (25)

oranžová (33)

modrá (44)

nám. modrá (49)

černá (99)

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

TEXTIL

 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
594 Kč 

10 MEMORY

 PAYPER FREETIME   
Pánská prošívaná, větruodolná bunda s tepelně 
izolačními vlastnostmi, zapínání na zip, 2 vnější 
kapsy na zip. Zipy mají po stranách světlé  
lemování. Materiál 100% nylon 320T.   
Velikosti: S-M-L-XL-XXL
1229 Kč 

10 FREETIME

 PAYPER TIME   
Pánská prošívaná, větruodolná vesta s tepelně 
izolačními vlastnostmi, zapínání na zip, 2 vnější 
kapsy na zip. Zipy mají po stranách světlé  
lemování. Materiál 100% nylon 320T. 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL
929 Kč 

20 TIME

červená 

tmavě šedá

král. modrá

nám. modrá

černá

černá

nám. modrá

černá

nám. modrá

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

KALENDÁŘE KALENDÁŘE
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KALENDÁRIA DIÁŘE

 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

 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   
Rozměr: 17 × 24cm
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

OLD KARACHI 
Povrch diáře je zhotoven z univerzálního materiálu 
na bázi zušlechtěného papíru, který díky své jemné 
struktuře získává vzhled koženky. Doporučujeme 
ražbu přes fólii, případně potisk povrchu.

 OLD KARACHI  
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.
B5010800AV1 – černá
B5010801AV1 – modrá
Doporučená technologie tisku: tampontisk, ražba
Kartonové množství v ks: 40

 OLD KARACHI 
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. 
B5010900AV1 – černá
B5010901AV1 – modrá 
Doporučená technologie tisku: tampontisk, ražba
Kartonové množství v ks: 40

 OLD KARACHI 
TÝDENNÍ B5   
Týdenní diář (17 × 24 cm), rozsah 128 stran, papír 
bílý 90g/m², perforace rožků, kalendárium CZ, SK, 
EN, DE, RU. 
B5010700AV1 – černá 
B5010701AV1 – modrá
Doporučená technologie tisku: tampontisk, ražba
Kartonové množství v ks: 40

 OLD KARACHI 
KAPESNÍ  
Týdenní diář (8 × 15 cm), rozsah 128 stran, papír 
bílý 60g/m², perforace rožků, kalendárium CZ, SK, 
EN, DE, RU. 
B5011000AV1 – černá
B5011001AV1 – modrá 
Doporučená technologie tisku: tampontisk, ražba
Kartonové množství v ks: 100

  DENNÍ A5

  TÝDENNÍ A5

  TÝDENNÍ B5    KAPESNÍ

  OLD KARACHI  
DENNÍ A5 
109 Kč

  OLD KARACHI  
TÝDENNÍ B5  
119 Kč

  OLD KARACHI 
TÝDENNÍ A5 
105 Kč

  OLD KARACHI 
KAPESNÍ  
75 Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

KALENDÁŘE KALENDÁŘE

ka
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e

GOMMATO
Desky diáře jsou zhotoveny z univerzálního matného 
materiálu na bázi zušlechtěného papíru, který je bez 
struktury a tím neruší vzhled samotného produktu.  
Do desek lze razit přes fólii, případně i potisknout.

 GOMMATO 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. 
B5010400AV1 – modrá 
B5010401AV1 – šedá 
B5010402AV1 – tyrkysová 
B5010403AV1 – červená 
Doporučená technologie tisku: tampontisk, ražba
Kartonové množství v ks: 40

 GOMMATO  
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.
B5010500AV1 – modrá 
B5010501AV1 – šedá 
B5010502AV1 – tyrkysová 
B5010503AV1 – červená 
Doporučená technologie tisku: tampontisk, ražba
Kartonové množství v ks: 40

 GOMMATO  
TÝDENNÍ B5  
Týdenní diář (17 × 24 cm), rozsah 128 stran, papír bílý 
90g/m², perforace rožků, kalendárium CZ, SK, EN, DE, RU.
B5010300AV1 – modrá 
B5010301AV1 – šedá 
B5010302AV1 – červená 
Doporučená technologie tisku: tampontisk, ražba
Kartonové množství v ks: 40

 GOMMATO KAPESNÍ   
Týdenní diář (8 × 15 cm), rozsah 128 stran, papír bílý  
60g/m², perforace rožků, kalendárium CZ, SK, EN, DE, RU. 
B5010600AV1 – modrá 
B5010601AV1 – šedá 
B5010602AV1 – tyrkysová 
B5010603AV1 – červená 
Doporučená technologie tisku: tampontisk, ražba
Kartonové množství v ks: 100

  GOMMATO  
DENNÍ A5 
119 Kč

  GOMMATO  
TÝDENNÍ B5 
125 Kč

  GOMMATO  
TÝDENNÍ A5 
112 Kč

  GOMMATO 
KAPESNÍ  
79 Kč

DIÁŘE DIÁŘE

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

  PRINT CLASSIC  
DENNÍ A5 
139 Kč

  PRINT CLASSIC  
TÝDENNÍ B5 
145 Kč

  PRINT CLASSIC 
TÝDENNÍ A5 
132 Kč

  PRINT  
CLASSIC  
KAPESNÍ 
82 Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

KALENDÁŘE KALENDÁŘE

ka
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BLACK / DOUBLE 
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.

 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

  BLACK/DOUBLE 
DENNÍ A5 
172 Kč

  BLACK/DOUBLE 
TÝDENNÍ A5 
162 Kč

  BLACK/DOUBLE 
KAPESNÍ  
119 Kč

DIÁŘE DIÁŘE

CARPET
Jedná se o matný materiál se strukturovaným  
režným motivem. Do materiálu doporučujeme 
ražbu bez fólie.

 CARPET 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. 
B5010000AV1 – modrá 
B5010001AV1 – šedá 
B5010002AV1 – červená 
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 40

 CARPET 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. 
B5010100AV1 – modrá
B5010101AV1 – šedá 
B5010102AV1 – červená 
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 40

 CARPET KAPESNÍ  
Týdenní diář (8 × 15 cm), rozsah 128 stran, papír 
bílý 60g/m², perforace rožků, kalendárium CZ, SK, 
EN, DE, RU. 
B5010200AV1 – modrá 
B5010201AV1 – šedá 
B5010202AV1 – červená 
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 100

  CARPET 
DENNÍ A5 
159 Kč

  CARPET  
TÝDENNÍ A5 
149 Kč

  CARPET  
KAPESNÍ 
119 Kč



348 349

NEBRASCA 
Jde o vysoce kvalitní, na dotek příjemnou koženku, 
jež dokonale imituje kůži. Jedná se o lesklý materiál, 
do kterého se výborně razí bez fólie

 NEBRASCA DENNÍ A5  
Denní diář (14,3 × 20,5 cm), rozsah 352 stran, papír 
žlutý 70g/m², perforace rožků, záložka, kalendárium 
CZ, SK, EN, DE, RU. 
B5011100AV1 – modrá 
B5011101AV1 – anglická červená 
Doporučená technologie tisku: tampontisk, ražba
Kartonové množství v ks: 40

 NEBRASCA  
TÝDENNÍ A5    
Týdenní diář (14,3 × 20,5 cm), rozsah 128 stran, papír 
žlutý 90g/m², perforace rožků, záložka, kalendárium 
CZ, SK, EN, DE, RU. 
B5011200AV1 – modrá 
B5011201AV1 – anglická červená 
Doporučená technologie tisku: tampontisk, ražba
Kartonové množství v ks: 40

 NEBRASCA 
KAPESNÍ    
Týdenní diář (8 × 15 cm), rozsah 128 stran, papír 
žlutý 60g/m², perforace rožků, kalendárium CZ, SK, 
EN, DE, RU. 
B5011300AV1 – modrá 
B5011301AV1 – anglická červená 
Doporučená technologie tisku: tampontisk, ražba
Kartonové množství v ks: 100

  NEBRASCA  
DENNÍ A5 
172 Kč

  NEBRASCA  
TÝDENNÍ A5 
165 Kč

  NEBRASCA 
KAPESNÍ  
99 Kč

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

KALENDÁŘE KALENDÁŘE
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e

 TŘÍMĚSÍČNÍ  
NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ
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   
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

  TŘÍMĚSÍČNÍ  
NÁSTĚNNÝ  
KALENDÁŘ 
45 Kč

  PĚTIMĚSÍČNÍ  
NÁSTĚNNÝ  
KALENDÁŘ  
45 Kč

DIÁŘE KALENDÁŘE
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RUSLV Všechny státy EU, RUS, UA, GB RO, SI, RUS

David Silvestr, Melanie
Nový rok, Den obnovy        
samostatného českého státu Karina, Karin Radmila

Dalimil

Diana

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Neděle

Sobota30 31 1 2 3

5

4
PROSINEC 2019 / LEDEN 2020 1. týden

s daňovým kalendáriem

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

KALENDÁŘE KALENDÁŘE
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 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

 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

 NÁSTĚNNÉ  
KALENDÁŘE
Pro výběr z nabídky obrázkových nástěnných 
kalendářů si vyžádejte speciální katalog. 

 STOLNÍ 
KALENDÁŘE  
Pro výběr z nabídky dalších stolních kalendářů 
si vyžádejte speciální katalog.

  TŘÍMĚSÍČNÍ 
MAXI 
89 Kč

  PRAKTICKÝ 
KALENDÁŘ 
44 Kč

KALENDÁŘE KALENDÁŘE



A
ABEBA 249
ABRAHAM 181
ACAMAR 74
ADMINA 136
ADOFO 63
ADUBO 183
ACHILLE 286
ALAMOSA 68
ALBERT 169
ALBÍNA 272
ALBUFO 160
ALCAMO 210
ALDO 267
ALENKA 203
ALGORADA 25
ALKARER 202
ALMARET 284
ALMELO 226
ALMERIDO 180
ALPY 56
ALTAMURA 61
ALVAR 205
ALVITO 192
AMADEUS 287
AMARILO 197
AMBRONIA 23
AMEIRA 186
AMELO 53
AMENDOLA 223
ANADOLA 55
ANDREW 295
ANGELIKA 293
ANKA 277
ANNA 189
APRIONA 15
ARANDA 81
ARBRA 103
ARDARA 255
ARENAL 161
ARENTA 208
ARGEMA 54
ARNOŠT 121
ASAMAKA 37
ASOMADA 263
ASORTA 255
ASUKA 273
AURORINA 214
AZRAKEL 285
B
BACARIA 276
BADERA 247
BADESO 220
BAGGY 252
BAHAMY 274
BALATER 256
BALERÍNA 204
BALIBEJ 82
BALINKA 81
BALON 197
BALORA 60
BAMBARO 266
BAMBI 198
BANGO 180
BANKER 178
BANKSY 110
BÁRA 75
BARCARA 186
BARLET 183
BÁRNY 69
BAVOS 18
BAYAMO 174
BEA 176
BEACH 268
BELTINO 220
BELTO 220
BENJI 215
BERNARD 270
BERTÍK 288

BESIR 291
BEZUELA 28
BILBAO 165
BINTANA 9
BIRNA 237
BLOKY 130
BLOKY S PŘEBALEM 131
BOBO 206
BOHUŠ 84
BOCHON 206
BOLNAS 98
BOLVADIN 113
BONDUEL 225
BONE 44
BONIE 272
BORKOS 40
BOSNA 26
BOSUM 12
BOURO 193
BRAIN 224
BREDY 67
BRILON 54
BROK 122
BRUNIT 44
BUBÍK 196
BULLA 193
BUNGAL 265
BURGE 184
BURIAN 289
C
CADDY 22
CAFETO 41
CAMPANELO 232
CAPRIO 298
CARY 116
CASLA 26
CELESTE 26
CEMILE 299
CINAMON 114
CINKY 91
CLASSIC SD 238
CLODER 21
COIN 250
CORDONE 198
CRISTOBAL 165
CHAMELEON 47
CHAPINO 259
CHRIS 296
CHRISTEL 159
D
DALE 16
DAPER 204
DARKEN 51
DARUS 93
DEEPLY 216
DĚKAN 139
DEMONDO 166
DEPUTY A5 134
DEPUTY A6 134
DERON 67
DESIRE 19
DESOLA 264
DIVELA 191
DODO 86
DOGEN 259
DONEL 235
DORNO 235
DRAKULA 100
DROBY 234
DROMO 93
DUANE 223
DUBURY 182
DUJEK 302
DURUELO 25
DYRNES 104
E
EBONY 138
EDORAS 67
EGERIA 69

EGO 299
EKO BLOKY 132
EKO BLOKY S PŘEBALEM 133
ELEKTROSTATICKÉ  
NOTE-ITY 124

ELEVATE
 - BROSSARD MICRO 
FLEECE JACKET 326

 - CALGARY 311
 - NANAIMO 309
 - SILVERTON 339
EMARO 182
EMBOSA 247
ENAMORADA 19
ENSENADA 65
EPENA 60
ERNA 277
ESPINAR 17
ESPINO 45
ESTERKA 55
ESTRERA 218
ETANGA 249
EVANDAR 17
EVORA 85
F
FADRIANA 253
FARPY 15
FARSO 227
FEDERIKO 218
FEDEX 298
FENEK 160
FEREDO 205
FEROL 115
FETERA 96
FINEBY 104
FINESTRA 21
FIRAON 91
FLORENTA 102
FONTES 194
FRATEL 208
FREGUS 226
FRIOL 48
FRUITER 36
FUNGUS 162
FURBO 96
G
GANDA 274
GANGO 246
GARDENY 6
GARETA 294
GARNOT 20
GARUSO 210
GASPRA 120
GAUGAIN 289
GENIO 206
GEOLIK 92
GERIT 262
GIDEON 24
GILES 297
GILIAN 71
GRANADOS 290
GRISELDA 52
GRUMAN 179
H
HADAS 181
HALKA 292
HAMAM BAG 78
HANKA 280
HARBOR 89
HARISON 257
HAUSER
 - AXIS 169
 - BILLI TRENDZ 171
 - CRYSTAL 171
 - EZEE CLICK 170
 - HALF METAL 170
 - QUICK 171
 - WRITE-O-METER 170

HELER 237
HESO 53
HIPPO 192
HIREM 23
HISARA 115
HOBIT 234
HONZA 189
HONZIK 191
HYSON 54
I
IGLESIAS 222
ILONA 83
INVERY 258
IRSINA 292
ISMAEL 58
IVONE 280
J
JACUBA 271
JANAH 269
JEKORA 62
JOHANKA 82
JOIINER 236
JORGE 179
JOZABA 162
K
KAKADU 51
KALAM 290
KALEA 294
KALEBA 77
KALON 135
KALYS 248
KAMPUS 216
KAMUR 211
KANTON 51
KAPSÍK 200
KARKULA 118
KARNAL 285
KASEL 138
KASKADA 63
KAWANA 275
KEFUR 256
KENDURA 101
KENVARA 80
KEVLAR 175
KIMI 109
KINDABA 253
KINTON 177
KLEROS 22
KOLETO 38
KOLIBA 139
KOMAL 229
KOMPO 273
KORA 123
KORDON 122
KOROCHEL 188
KOSAFA 27
KOUZELNÍK 203
KRAJOLKA 188
KREDITKA 200
KRESLÍK 190
KRISOT 63
KYLBAHA 59
KYOTO 139
L
LABELA 268
LACEK 199
LAGAN 251
LAIT 52
LAKIN 248
LANDON 122
LANDRY 178
LANELI 158
LANCHEDA 68
LANTAS 79
LEDOR 62
LEISURE 43
LEMA 258
LENTISA 203

LERMO 94
LESKON 99
LIBERO A5 136
LIBERO A6 136
LIMOGRES 227
LIMPIO 19
LOGRONA 107
LOKAR 175
LORETKA 65
LORTA 59
LORTAN 99
LOUDER 100
LUIGO 50
LUZAGA 18
LUZON 17
M
MADLA 247
MADRENATA 24
MAGIKA 47
MAGOLA 228
MALFURION 232
MALMEDY 123
MALVÍNA 219
MANDELINA 264
MANIKARAN 285
MANOPOLA 224
MAPLETO 184
MARASA 246
MARAUSO 219
MARGITA 205
MARIBOR 92
MARIENTAL 253
MARLENA 109
MARMARIS 113
MAROMBY 251
MARTIN 72
MASEWERA 78
MATERA 64
MATH 121
MATOL 113
MAYATA 21
MAYORGA 43
MAZALEO 91
MAZERA 13
MEDAR 112
MEKAMBO 267
MELANDA 61
MENDABA 265
MENSILA 207
MENTAN 168
METOD 158
MÍČEK 196
MIKÉNA 80
MILO 231
MINDANAO 203
MINITRIKO 192
MINTVAN 200
MINTY 62
MIRABU 23
MIRAMA 228
MISHA 254
MISTRETA 226
MOJKO 85
MONILEA 55
MONKA 277
MORALES 301
MORELLO 70
MOSTAR 83
MUGULO 13
MUNCH 291
MURUN 111
N
NADINA 275
NÁKRES 12 190
NÁKRES 6 190
NARDOL 283
NATALY 280
NATANO 221
NATAŠA 206

NATESA 83
NATURALO 82
NAVARO 135
NAVIDAD 227
NAWINDI 40
NEFELES 288
NEOLEP 221
NERO 177
NILES 164
NIMBO 252
NOGALES 95
NOLATO 175
NORDKAP 216
NOTE-ITY                     126; 127
NOTE-ITY S PŘEBALEM 125
NUTY 6
O
OBIDOS 194
OBLONG 68
OLDIES 46
OLYMPIC 262
ONE BAMBOO 77
ONE CLASSIC 76
ONE DELUX 76
ONETKA 184
ORACLE 230
ORDIAL 24
ORDOS 104
ORIENTO 38
ORISTANO 237
OSAMA 120
OXFORD BASKET 269
OXFORD COOLER 269
OXIDO 255
P
PADUNA 266
PAGETKA 118
PACHANDA 215
PALAM 137
PALIZADO 166
PALOK 293
PALOMA 119
PALY 43
PANGOR 250
PAPÍROVÉ KRABIČKY  
S NÁPLNÍ 201

PAPÍROVÉ SLOHY 129
PAPÍROVÉ TAŠKY          278; 279
PAPÍROVÉKOSTKY 128
PAPLONA 101
PAPUL 188
PARATUL 119
PARKER
 - IM ROYAL KULIČKOVÁ 
TUŽKA 157

 - JOTTER KULIČKOVÁ 
TUŽKA 156

 - URBAN ROYAL 
KULIČKOVÁ TUŽKA 157

 - VECTOR ROLLER 156
PARKING TIMER 229
PARMIN 167
PATARIA 194
PATERNO 231
PAVAN 50
PAYPER
 - CAMBRIDGE 312
 - DALLAS+ 322
 - DAYTONA 331
 - FREETIME 340
 - GALE 334
 - LEEDS 312
 - MEMORY 340
 - MISTRAL+ 320
 - NEPAL 324
 - NORTH 2.0 337
 - ORLANDO 319

 - PACIFIC 2.0 330
 - PANAMA+ 321
 - PRINT 305
 - RUNNER 316
 - SKIPPER 313
 - SUNRISE 306
 - SUNSET 305
 - TIME 340
 - VENICE 310
 - V-NECK 307
PEKINÉZ 25
PENASCO 86
PENDIGO 122
PENTOOL 231
PENZA 84
PETYNKA 65
PIERRE CARDIN
 - ADELINE 153
 - AMOUR 152
 - AMOUR SET 152
 - ARLAS 145
 - AVANT-GARDE 140
 - BENARA 144
 - CAPUCINE 145
 - CELEBRATION           154; 155
 - CLAUDIE 154
 - CORDONE 146
 - DIMITRI 142
 - ESPACE 149
 - FABIENNE 144
 - FELICIEN 144
 - GIRONDE 153
 - CHAMBORD 141
 - CHARENTE 143
 - JACQUELINE 142
 - LANDES A4 141
 - LANDES A5 141
 - LAURENCE 150
 - LAURENCE SET 150
 - MATIGNON 149
 - MILLENIUM 146
 - MONTMARTRE 151
 - OPERA 151
 - REPORTER 143
 - RIVOLI 148
 - SORBONE 140
 - STYLE 142
 - TRIANON 148
PIKE 118
PIKORET 69
PILASO 191
PINAR 276
PINILLA 27
PINTANO 93
PIRANO 164
PIXEL 193
PLAIN 295
PLANT 187
PLANT COLOR 187
PLASTER 86
POBLADO 196
POLER 223
POMODORA 249
PORTELA 186
PORUN 247
POSILKA 61
POZUELO 207
PROGRESA 298
PUJA 64
PULIDO 189
PULLER 70
R
RACLE 224
RADUSA 218
RAFAELO 292
RAHANO 95
RAKVER 137
RAKYN 98
RAMPUR 42

RAMURA 82
RANDER 225
RANGEL 282
RATAGAN 257
RAULO 117
REDMAN 230
REFLEXO 90
REKLAMNÍ KARTY 
SEDMOVÉ 195

REMMY 195
REMONDO 39
RENEBU 105
RENORA 103
RESTINA 28
RETAXO 195
REVERSE 284
REYNA 271
RIAZA 28
RIBANA 208
RIBERA 222
RIDER 296
RIETA 301
ROBAL 46
ROGAO 207
ROGLO 164
ROLDY 14
ROLKA 117
RONALDINA 119
ROSARO 115
ROSWELL 67
ROTONDO 302
RUBBY 168
RYS 236
S
SAIKI 6
SALDANA 81
SALEMO 210
SALIMAN 257
SALISA 60
SAMANO 174
SAMAWI 116
SAMBOAL 27
SAMBUKO 234
SAMSARA 211
SANDIKEL 163
SANDIL 117
SANREMO 229
SANTAFERO 71
SANTISO 48
SANVENER 68
SARDINO 85
SARDOL 202
SATÉNOVÉ ŠŇŮRKY - 
SUBLIMACE 199

SAWADA 120
SELMAK 80
SENATA 248
SENATOR
  - NATURE PLUS 172
 - CHALLENGER 173
 - LIBERTY 173
 - SUPER HIT BIO 172
SENEDA 59
SENORA 52
SEPARE 14
SERAK 162
SESIMBRO 202
SETUBAL 283
SEWALA 18
SCHWARZWOLF
 - 4ALL 94
 - ANTELAO 213
 - ANTISANA 233
 - ARMADOR BLACK 
NEW 241

 - ARMADOR NEW 241
 - ATACAMA 233
 - BANDANA 300

 - BENGO 228
 - BIWA 214
 - BODEN 73
 - BRENTA 261
 - BUFANDA 300
 - BURUNDI 233
 - CAVALI 239
 - CITAS 87
 - CROSSET 88
 - DARK 5IN1 94
 - DENALI 72
 - GAIA 242
 - GARMISCH 244
 - GERA 66
 - HUNTER 239
 - IKIMBA 107
 - JAGUAR 244
 - JENA 66
 - JUNGLE 240
 - KABRU 89
 - KANDER 260
 - KAPILA 213
 - KARAKUM 212
 - KIBO 64
 - KINABALU 74
 - LANAO 87
 - LATEMAR 240
 - LIPNO 73
 - LOBOS 87
 - LUCA 212
 - MALAREN 88
 - MATRIX 242
 - MATTERHORN 260
 - MINO 217
 - MISMI 300
 - NAMAK 246
 - NEST 243
 - NIKARAGUA 88
 - NUNAVUT 250
 - OLYMPOS 66
 - ORIZABA 260
 - PELAT 239
 - PILZ 240
 - PIOVERE 222
 - PIRIN 256
 - PONY NEW 241
 - POSO 219
 - PUGA 213
 - RAVIK 89
 - RAY 244
 - REPOSE 73
 - REST 72
 - ROVER 261
 - SABANA 90
 - SILVANUS 57
 - STYX 243
 - TIBESTI 90
 - TRONADOR 217
 - VULKAN 57
 - YERGER 242
 - ANNAPURNA 318
 - BESILA 329
 - BIKE 317
 - BONETE 335
 - BREVA 333
 - ELBRUS 328
 - EVEREST 318
 - MALADETA 314
 - MODOC 336
 - PALISADE 314
 - PANUCO 323
 - PASSAT 315
 - RILA 315
 - TREKING 317
SIMONA 182
SKARO 232
SLAZENGER
 - ACTION 331
 - FOREHAND POLO 311

 - MATCH SOFTSHELL 
JACKET 332

SLIGO 53
SMARTER 138
SONATA 109
SORDAL 111
SORIADA 108
SPARTAN 238
SPECIALTY 38
STAN 297
STÁZINKA 293
STEDMAN
 - ACTIVE FLEECE JACKET 325
 - ACTIVE FLEECE VEST 327
 - ACTIVE SEAMLESS 
JACKET 319

 - ACTIVE SEAMLESS  
RAGLAN FLOW             317; 318
 - CLASSIC 304
 - CLASSIC V-NECK 307
 - COMFORT-T 306
 - LISA 309
 - LUKE 308
 - POLO 310
 - QUILTED JACKET 338
 - SHARON 308
 - SHAWN 308
 - STRIPED FLEECE 
JACKET 328

STOLAŘ 236
SULIBANI 197
Š
ŠIMLA 299
ŠKRABKA 225
T
TACKLE 230
TAGARO 24
TALISI 123
TAMARIZ 42
TAMESO 13
TAMPINA 74
TAMURA 294
TANAMBA 254
TAND 194
TANORA 114
TANSOY 106
TARSUS 108
TAŠKY S DIGITÁLNÍM 
FLEXTISKEM 279

TAVIRA 70
TEASER 193
TEGATO 45
TECHNIK 235
TELAMON 286
TELUADA 214
TERAM 282
TERAMO 84
TETUANO 167
TEZIMIN 163
TIAMAR 258
TIMEA 101
TIRA 189
TISSOT 287
TIZANA 301
TOGO 262
TOLITA 106
TOMAN 272
TONKA 79
TORALBO 268
TORAN 79
TORMA 110
TORREON 95
TORTOSO 161
TRAFAL 266
TRAMAGO 204
TRAPANI 211
TRAVELO 110

TREVIR 123
TRIMO 50
TRIPOLINA 111
TROPEJ 100
TRULINO 158
TUMBAS 116
TUREGANO 39
TUVALU 263
TYRANDE 267
U
UFULA 102
UMBERTO 288
UNISEX FLEECE  
VEST 327

URAL 56
V
VALTR 176
VANILLA SEASON
 - ABADAN 11
 - ABELA 7
 - AKAROA 36
 - ANNAKA 12
 - BATNA 270
 - BEERBARA 37
 - DILAM 33
 - FIJI 7
 - FUKUI 11
 - GRAVY 8
 - HAMEDAM 2 34
 - HAMEDAM 6 34
 - HATTA 35
 - IWAKI 20
 - JAMATO 71
 - KAMAKURA 10
 - KIRIBATI 37
 - KISO 11
 - KITAKAMI 10
 - KOBE 10
 - LIWA 33
 - MAGO 75
 - MAKALU 8
 - MANGAIA 75
 - MARGAO 40
 - MORETON 2 31
 - MORETON 6 31
 - MUMBAI SADA 42
 - NUKUALOFA 30
 - PAPAROA 36
 - PAPUA 32
 - PEPERONCINI 8
 - PILBARA 29
 - PILBARA SET 29
 - PROVENCE 8
 - TANGANIKA 9
 - TRIPURA 41
 - TULUFAN ICE SET 33
 - TUMAI 34
 - WANAKA 2 30
 - WANAKA 6 30
 - WANGI 31
 - WRAI 9
VARADERO 271
VATERINA 265
VELILA 40
VERNICE 187
VESTA 222
VILÉM 289
VILÍK 283
VINDOLA 105
VINIE 22
VLADO 16
VÝKRES 190
W
WADAN 108
WAITER 238
WORMA 121

Y
YOGI 92
Z
ZAFRA 159
ZALTAN 112
ZENIKA 58
ZINDER 246
ZIP 16
ZOBAR 302
ZOBI 169
ZOFI 229
ZUWA 14



Cupákova 6
621 00 Brno

info@kapcz.cz
+420 539 015 900

www.kapcz.cz


	iMi Katalog 2019_zmeny_predni_Strana_upravena
	iMi Katalog 2019_zmeny_zadni_Strana_upravena
	iMi Katalog 2019_zmeny_zadni_Strana_upravena

