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PET !?
INDAUR
F4900300AJ3
Skleněná láhev na vodu
z borosilikátového skla
s korkovým rukávem.
Najdete také na straně 42
318 Kč

BRENDA
F4911401RX2
Organická ekologická láhev
na vodu vyrobená z cukrové
třtiny s negativní uhlíkovou
stopou.
Najdete také na straně 41
544 Kč

TAPURA
F4909205PD2
Láhev na pití z RPET, bez obsahu BPA.
Najdete také na straně 42
75,50 Kč
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MAFIM
F5102100PK2
Dvoustěnný nerezový hrnek o objemu 380 ml.
Najdete také na straně 34
262 Kč

KADIR
F5102401PD2
Dvoustěnný nerezový hrnek
s korkovým dnem.
Najdete také na straně 32
347 Kč

LIARD
F5100100AJ3
Nerezový termohrnek značky
Schwarzwolf o objemu 360 ml.
Najdete také na straně 33
269 Kč
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eko

Bez
kelímků

nakupování
SOLURA
H5108102PB2
Skládací nákupní taška
z recyklovaného polyesteru.
Najdete také na straně 268
59 Kč

BAGGU
H5501800AJ3
Sada tří sáčků na ovoce a zeleninu
značky Vanilla Season.
Najdete také na straně 85
67 Kč
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NANETA
H5105200MA2
Nákupní taška vyrobená
z recyklované bavlny 140 g/m2.
Najdete také na straně 270
39 Kč

LEMANA
Krabička na oběd s miskou a vidličkou.
H2301700PB2 – červená
H2301701PB2 – tyrkysová
H2301702PB2 – královská modrá
Najdete také na straně 87
355 Kč

CENARO
H2300500BB1
Svačinový box s jedním uzavíracím
klipem na zacvaknutí a přepážkou
k oddělení potravin.
Najdete také na straně 88
69,50 Kč

MOENA
F4303000PD2
Chladicí termotaška z 600D RPET.
Najdete také na straně 88
227 Kč
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eko

Méně
odpadu

ISOKA
B3303800PD2
Papírová záložka do knihy obsahující
semínko borovice (pinus nigra).
Najdete také na straně 206
67 Kč

ARBOR
H4300800PD2
Sada pro vypěstování vlastního stromu.
Obsahuje semena borovice (pinus nigra),
květináček a slisovaný substrát. Baleno
v dárkové krabičce. Vyrobeno v EU.
157 Kč

LARUS
F4700200PD2
Skládací ptačí budka vyrobená
z dřevovláknitých desek.
117 Kč
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HERBS
H4300400PD2
Sada 3 hliněných terakotových
květináčů se semeny různých
bylin: máta, petržel a bazalka.
Vyrobeno v EU.
99,50 Kč

APIUM
H4300900PD2
Kovová vanička na bylinky. Obsahuje
semínka bazalky, tymiánu a petržele
včetně zahradního kompostu.
Vyrobeno v EU.
233 Kč

SOLANUM
H4301000PD2
Sada pro pěstování rajčat v dřevěné
přepravce včetně zahradního kompostu.
Vyrobeno v EU.
248 Kč
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eko

V souladu
s přírodou

IBARAKI
H2502500AJ3
Bambusové krájecí prkénko Vanilla Season
se 3 barevnými podložkami.
Najdete také na straně 84
290 Kč
NAMI
H2201700AJ3
Skleněná konvička značky Vanilla Season
na kuchyňská dochucovadla.
Najdete také na straně 80
199 Kč
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U všech produktů značky Schwarzwolf, Vanilla
Season a Pierre Cardin kompenzujeme uhlíkovou
stopu výsadbou stromů. Více informací najdete
na www.schwarzwolf.cz/CO2neutral

KIBO
F4900200AJ3
Sportovní tritanová láhev Schwarzwolf
v šedé barvě s příjemným
pogumovaným povrchem, černým
víčkem a poutkem pro zavěšení.
Najdete také na straně 41
235 Kč

VIVID
B0136104IP3
Elegantní kuličkové pero Pierre Cardin s otočným
mechanismem.
Najdete také na straně 177
125 Kč
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eko

CO2
neutral

ONURO
H2406900RB2
Grilovací kleště z bukového dřeva.
Najdete také na straně 49
34 Kč

TEMPUS
H3802500PB2
Přírodní svíčka bez vůně vyrobená
ze sójových bobů, které jsou udržitelným
a obnovitelným zdrojem. Svícen je
vyroben ze 100% recyklovaného skla
vyrobeného z 1 skleněné láhve.
210 Kč
TUMAI
H1301800ZH1
Sada dvou skleniček Bohemia Crystal
na gin s tonikem nebo jiný oblíbený
míchaný nápoj o objemu 820 ml.
Najdete také na straně 97
320 Kč
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LIBRO
B4613000IP3
Elegantní set magnetické záložky
a pohlednice značky Pierre Cardin.
Najdete také na straně 195
49 Kč

OMITARA
B4200101RB2
Plastová krabička s lístky na poznámky.
Najdete také na straně 207
99,50 Kč
GRANUM
B4006600PD2
Blok A5 s 80 listy linkovaného papíru
vyrobeného z trávy v kartonových
deskách. Vyrobeno v EU.
262 Kč
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eko

Vyrobeno
v Evropě

BAUSON
Rolovací batoh RPET z kolekce Impact
Aware, která garantuje sledování
recyklovaného materiálu a dává 2 %
na podporu water.org.
F3513000RX2 – černá
F3513001RX2 – antracitová
F3513002RX2 – námořní modrá
Najdete také na straně 243
426 Kč
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BOKARAY
F4600400RX2
Pikniková deka z kolekce Impact vhodná
pro pohodlné usazení nebo odpočinek
v přírodě. Vodu odpudivý materiál
bezpečně chrání vůči vlhkosti. Poutko
pro pohodlné nošení ve složeném stavu.
Vyrobená z recyklovaného polyesteru.
Včetně skenovatelné složky AWARE™
garantující obsah recyklátu. Na výrobu bylo
využito 27 500ml PET lahví a bylo uspořeno
16 litrů vody. Z výtěžku každého prodaného
produktu z kolekce Impact je navíc přispěno
2 % na podporu iniciativy Water.org.
962 Kč

SAISARA
T3600306RX2
Šestipanelová kšiltovka z kolekce Impact
vyrobena ze 100 % recyklované bavlny AWARE™.
Vystopovatelná složka AWARE™ garantuje
recyklovaný původ použitého materiálu a reálnou
úsporu vody. Výrobou tohoto produktu bylo
uspořeno 328 litrů vody. Z výtěžku každého
prodaného produktu z kolekce Impact je navíc
přispěno 2 % na podporu iniciativy Water.org.
Najdete také na straně 291
107 Kč

FREA
F1000201RX2
Vysoce prémiová a mimořádně všestranná osuška
z kolekce IMPACT. Vyrobená ze 78% Oeko-Tex
certifikované bavlny a 22% recyklované bavlny
AWARE™ Vystopovatelná složka AWARE™ garantuje
recyklovaný původ použitého materiálu a reálnou
úsporu vody. Výrobou tohoto produktu bylo uspořeno
1409,2 litrů vody. Z výtěžku každého prodaného
produktu z kolekce Impact je navíc přispěno 2 %
na podporu iniciativy Water.org.
Najdete také na straně 75
1068 Kč
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Šetříme
vodu

Přírodní
materiály
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BUTEMBO
B1109200PK2
Čistě dřevěný stojánek na mobil.
Vyrobený z bukového dřeva.
Najdete také na straně 216
26 Kč

YANIS
H0500900PD2
Hrnek z dubového dřeva o objemu 280 ml.
Najdete také na straně 108
375 Kč

Dřevo je obnovitelný přírodní
zdroj a v případě, že pochází
ze zodpovědně obhospodařovaných lesů, je jedním z nejekologičtějších materiálů. Stromy
navíc během svého života absorbují oxid uhličitý a produkují
kyslík. Dřevo je odolné, trvanlivé a dává výrobkům přírodní
vzhled.

PUDL
F6600600PK2
Dřevěná hra JO-JO.
Najdete také na straně 147
14 Kč
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dřevo

bambus
Bambus je druh dřeva, který je
díky své rychlé obnovitelnosti
velice ekologický. Bambus roste velmi rychle, je odolný proti
škůdcům (není nutné používat
pesticidy) a spotřebuje mnohem méně vody než ostatní
rostliny. Je to všestranný materiál vhodný pro výrobu široké škály produktů.

BAMBUSKA
H2406800RB2
Sada na vaření z bambusu. Skládá se
z pěti různých vařeček a stojánku.
Najdete také na straně 83
185 Kč

BENNETA
H3900100PK2
Kuchyňská váha z bambusu do 5 kg.
Najdete také na straně 80
279 Kč
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eko
LAVESO
F2100700PD2
Sada nářadí v bambusovém kufříku, 21 dílů.
Najdete také na straně 127
530 Kč

URAMBA
B1118400PD2
Magnetická bambusová bezdrátová
nabíječka se stojánkem.
Najdete také na straně 222
458 Kč

KIKOS
H2405200PD2
Bambusová skládací podložka
pod hrnec.
Najdete také na straně 85
96 Kč
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korek
Korek je materiál získaný odřezáním kůry korkového dubu.
Strom není nutné pokácet
a kůra opět doroste. Korek je
recyklovatelný a rozložitelný.
Nedochází tedy k znečišťování
životního prostředí.

FRYDA
H2405100PD2
Korková podložka pod hrnec ve tvaru
jídelních příborů spojených jutovým
provázkem.
Najdete také na straně 85
159 Kč

MARIOKA
H2103400AJ3
Sada 4 korkových podtácků
Vanilla Season v korkovém stojanu.
Baleno v dárkové krabičce.
Najdete také na straně 89
117 Kč
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ADUBO
B0113904PD2
Kuličkové pero vyrobené z korku,
pšeničných vláken a PP plastu.
Modrý inkoust.
Najdete také na straně 158
7,80 Kč

PALINGO
Ekologické pero vyrobené z bambusu
a pšeničné slámy.
B0108200RX2 – černá
B0108201RX2 – bílá
B0108202RX2 – modrá
B0108203RX2 – zelená
Najdete také na straně 159
17,50 Kč

Pšeničná sláma je dalším přírodním materiálem. Je nutné
do něj přidat příměs plastu, ale
daleko méně, než když je celý
výrobek jen z něj.

RUSTINA
F1500802RX2
Sluneční brýle s konstrukcí z pšeničné slámy
a nožičkami z bambusu, s ochranou UV400.
Najdeta také na straně 55
141 Kč
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eko

sláma

kamenný
papír
Kamenný papír je novou alternativou k papíru ze dřeva. Vyrábí se z vyřazeného vápence
a pryskyřice, která je kompostovatelná nebo fotodegradovatelná. Výhodou je velká úspora
vody, která je potřeba při výrobě normálního papíru ze dřeva.

CALCULUS
B4004100PK2
Blok s 80 linkovanými stránkami
z kamenného papíru, elastickým
páskem na uzavření a poutkem
na pero.
108 Kč

CALCIS
B4004000PK2
Blok se spirálou a 72 linkovanými
stránkami z kamenného papíru.
62 Kč
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Při výrobě papíru se spotřebuje velké množství vody. Je proto vhodné papírové produkty
recyklovat, a ne vyhazovat.

KARBONIO
Poznámkový blok A5 z recyklované
kůže. Obsahuje 80 listů z recyklovaného
papíru o gramáži 75 g/m2.
B4006600RX2 – šedá
B4006601RX2 – hnědá
Najdete také na straně 199
155 Kč

TOREO
F7000400PK2
Hrací karty vyrobené z recyklovaného
papíru. 54 karet (4×13 a 2 žolíci).
Najdete také na straně 149
25,50 Kč

25
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recyklovaný
papír

rpet
RPET je recyklovaný polyethylen. Při výrobě RPET dochází
k úspoře fosilních paliv, produkuje se o 70 % méně oxidu uhličitého a spotřebuje se o 90 %
méně vody než při výrobě polyesteru. Místo toho aby použité PET lahve znečišťovaly
oceány, použijí se na výrobu
nových produktů.

BONO
B0138500PB2
Kuličkové pero vyrobené z certifikovaného
recyklovaného plastu (RPET). Na výrobu
jednoho pera byla použita jedna láhev
500 ml. Vyrobeno v Itálii.
Najdete také na straně 159
15,50 Kč
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LOWAR
B1118500PD2
Stojánek na mobilní telefon s 10W
bezdrátovou nabíječkou. Je vyroben
z recyklovaného RPET 300D.
Najdete také na straně 222
464 Kč

eko
SAMKO
F0102700PD2
Automatický deštník se zatočeným
dřevěným držadlem. Materiál 190T
RPET pongee.
Najdete také na straně 276
279 Kč

TRAVELA
F5602102PD2
Fleecová cestovní přikrývka
s kostkovaným vzorem, 180 g/m2.
Obsahuje obal.
Najdete také na straně 61
371 Kč
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recyklovaná
bavlna
Bavlna je přírodní a obnovitelný zdroj. Recyklací získává použitý materiál druhou životní
šanci. Dochází také k úspoře
vody, které je při pěstování bavlny potřeba velké množství.
Tuna recyklované bavlny ušetří
750 kubíků vody.

LUZOR
Batoh vyrobený ze směsi recyklované
bavlny 450g/m2 a polyesteru.
F3521000PB2 – přírodní
F3521001PB2 – modrá
F3521002PB2 – šedá
Najdete také na straně 249
447 Kč

BAVLNA
F3504301MA2
Bavlněná taška z recyklované bavlny
se stahovacími šňůrkami.
Najdete také na straně 264
55 Kč
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LINUM
B0602600PK2
Lněné pouzdro v přírodní barvě
se 6 pastelkami, ořezávátkem
a gumou.
84,50 Kč

Len při svém růstu potřebuje
minimum vody. Stačí mu voda
dešťová, není nutné zavlažovat. Při výrobě lnu se spotřebuje málo energie a není zde
žádný odpad. Len je pevný
a trvanlivý. Výrobky z něj jsou
rozložitelné a recyklovatelné.

GOLDAPA
F4401500PK2
Lněná plážová nebo nákupní taška.
Gramáž 260 g/m2.
139 Kč
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eko

len

pla
PLA je plastická hmota vyrobená z biomasy, tedy z obnovitelných zdrojů. Není závislá
na ropě a jejích příměsích. Je
kompostovatelná a tedy nepředstavuje zátěž pro životní
prostředí.

RAINY
F0400900MA2
Ekologická pončo pláštěnka.
Materiál PLA, bez obsahu
ftalátů.
Najdete také na straně 285
37,50 Kč
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EKOLO
Ekologické kuličkové pero značky
Stilolinea s modrou náplní. Pero je
vyrobeno ze 75% z PLA.
B0129000PK2 – bílá
B0129001PK2 – zelená
Najdete také na straně 160
15 Kč
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KADIR .
Dvoustěnný nerezový hrnek s korkovým
dnem o objemu 300 ml. Obsahuje
plastové víčko s otvorem pro pití.
F5102400PD2 – bílá
F5102401PD2 – černá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: 11,5 × 12,5 cm
Kartonové množství v ks: 20

KADIR

347 Kč

300 ml

BeRUN .

300 ml

Dvoustěnný nerezový hrnek
s plastovým víčkem. Objem 300 ml.
F5102000PD2 – černá
F5102001PD2 – bílá
F5102002PD2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 9 × 11 cm
Kartonové množství v ks: 50

berun

220 Kč
mizar

MIZAR .

380 ml

258 Kč

F4905300MA2
Dvoustěnný nerezový vakuový hrnek
o objemu 380 ml. Obsahuje plastové
víčko s otvorem pro pití.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm
Rozměry: Ø 8 × 11,2 cm
Kartonové množství v ks: 24
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435 Kč

liard

269 Kč

. CIBUS

550 ml

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

360 ml

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

MAFIM .
F5102100PK2
Dvoustěnný nerezový hrnek o objemu
380 ml. Obsahuje víčko s uzavíratelným
otvorem pro pití.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: Ø 8,8 × 14,5 cm
Kartonové množství v ks: 50

mafim

262 Kč

380 ml

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
F5101404PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 40 mm
Rozměry: Ø 7,2 × 16,2 cm
Kartonové množství v ks: 48

brilon

114 Kč
300 ml

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

sagvan

213 Kč

199 Kč

400 ml

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

gama
400 ml

210 Kč

. gama
Nerezový cestovní termohrnek
o objemu 400 ml. Je celý z nerezu
a má plastové víčko se zaklapávacím
otvorem na pití. Spodní část je
opatřena gumou proti uklouznutí.
F5100400RB2 – černá
F5100401RB2 – zelená
F5100402RB2 – světle modrá
F5100403RB2 – oranžová
F5100404RB2 – fialová
F5100405RB2 – tmavě modrá
F5100406RB2 – červená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 7 × 19,5 cm
Kartonové množství v ks: 28

vasco

211 Kč
400 ml

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

kanton

MENDOZA .
Velmi štíhlá nerezová termoska
o objemu 310 ml.
F4903900MA2 – černá
F4903901MA2 – bílá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm
Rozměry: Ø 4,8 × 25 cm
Kartonové množství v ks: 50

310 ml

mendoza

176 Kč
MUKADA .

mukada

366 Kč

Dvoustěnná sportovní termo láhev
z nerezové oceli o objemu 375 ml. Díky
vakuové izolaci zůstanou Vaše nápoje
chladné po dobu 15 hodin nebo horké
po dobu nejméně 5 hodin. Obsahuje
šroubovací uzávěr s praktickým
poutkem.
F4910100PB2 – černá
F4910101PB2 – bílá
F4910102PB2 – modrá
F4910103PB2 – šedá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: Ø 7,5 × 19 cm
Kartonové množství v ks: 25

375 ml

KALAMAJKA .
Sportovní nerezová termo láhev
o objemu 550 ml s uzavíratelným
víčkem. Láhev udrží Vaše nápoje
chladné po dobu 15 hodin nebo horké
po dobu 5 hodin. Neobsahuje BPA.
F4909000RX2 – černá
F4909001RX2 – bílá
F4909002RX2 – modrošedá
F4909003RX2 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: Ø 7,6 × 20 cm
Kartonové množství v ks: 4
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kalamajka

462 Kč

640 Kč

750 ml

. dinara
F5105900AJ3
Dvoustěnná vakuová termoska
značky Schwarzwolf v elegantním
designu o objemu 750 ml, která
udrží teplotu Vašeho nápoje
po několik hodin.
Baleno v dárkové krabičce.
Materiál nerezová ocel.
Doporučená technologie tisku:
laser L1
Maximální velikost tisku:
30 × 50 mm
Rozměry: Ø 8,6 × 28,8 cm
Kartonové množství v ks: 25

. ranges
1000 ml

ranges

325 Kč

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

. dominika
400 ml

600 ml

dominika

329 Kč

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

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

1000 ml

alpy

362 Kč
ural

ural .

233 Kč

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

ISMAEL .

500 ml

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

269 Kč

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

monilea

293 Kč

siara

500 ml

195 Kč

. SIARA
Dvoustěnná vakuová termoska
z nerezové oceli o objemu 500 ml.
F4904100PK2 – stříbrná
F4904101PK2 – černá
F4904102PK2 – zelená
F4904103PK2 – modrá
F4904104PK2 – červená
F4904105PK2 – oranžová
F4904106PK2 – bílá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: Ø 7,5 × 25,7 cm
Kartonové množství v ks: 40

. MERCIA
mercia

162 Kč

650 ml

Láhev na vodu z nerezové oceli
o objemu 650 ml, jednostěnná.
F4904400PK2 – stříbrná
F4904401PK2 – černá
F4904402PK2 – zelená
F4904403PK2 – modrá
F4904404PK2 – červená
F4904405PK2 – oranžová
F4904406PK2 – bílá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: Ø 7 × 26,5 cm
Kartonové množství v ks: 40
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. MONILEA

500 ml

mery .
Hliníková láhev na vodu s karabinou
a kroužkem na klíče. Vhodná pouze
pro chladné nápoje. Objem 750 ml.
F4901900RB2 – černá
F4901901RB2 – bílá
F4901902RB2 – stříbrná
F4901903RB2 – modrá
F4901904RB2 – červená
F4901905RB2 – zelená
F4901906RB2 – oranžová
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: Ø 7,2 × 25,5 cm
Kartonové množství v ks: 48

mery

105 Kč

750 ml

himasa .
Láhev na pití z nerezové oceli
o objemu 600 ml. Obsahuje plastové
víčko se skládacím brčkem.
F4901100PK2 – černá
F4901101PK2 – bílá
F4901102PK2 – modrá
F4901103PK2 – oranžová
F4901104PK2 – červená
F4901105PK2 – stříbrná
F4901106PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: Ø 7 × 22,5 cm
Kartonové množství v ks: 35

600 ml

himasa

176 Kč

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

544 Kč

. brenda
Organická ekologická láhev na vodu
vyrobená z cukrové třtiny s negativní
uhlíkovou stopou, Tělo láhve je rozložitelné
pro snadné mytí a pro skladnost. Určená
pro studené nápoje. Vhodná do myčky.
Bez pachuti plastu, bez BPA, 100 %
recyklovatelná. Objem 500 ml.
F4911400RX2 – černá
F4911401RX2 – bílá
F4911402RX2 – červená
F4911403RX2 – modrá
F4911404RX2 – zelená
F4911405RX2 – oranžová
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 25 × 60 mm
Rozměry: Ø 6,8 × 24 cm
Kartonové množství v ks: 20

. leontýna
Sportovní láhev značky Camelbak
s izolační dvojitou stěnou. Obsahuje
šroubovací uzávěr odolný proti
rozlití a ventil Jet ValveTM vyrobený
ze samotěsnícího lékařského silikonu.
Objem 620 ml, plast PP.
F4911500PB2 – černá
F4911501PB2 – bílá
F4911502PB2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 7,3 × 23,8 cm
Kartonové množství v ks: 36

620 ml

leontýna

493 Kč

800 ml

kibo

235 Kč

. 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 -10°C do 80°C. Ve spodní části láhve
je umístěn silikonový proužek s logem
Schwarzwolf. Baleno v dárkové krabičce.
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

41

volný čas

500 ml

brenda

TAPURA .
Láhev na pití z RPET, bez obsahu BPA. Není
vhodná pro sycené nápoje. Objem 500 ml.
F4909200PD2 – bílá
F4909201PD2 – tmavě modrá
F4909202PD2 – královská modrá
F4909203PD2 – světle modrá
F4909204PD2 – červená
F4909205PD2 – černá
F4909206PD2 – zelená
F4909207PD2 – oranžová
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 80 × 30 mm
Rozměry: Ø 6,5 × 19,5 cm
Kartonové množství v ks: 70

500 ml

tapura

75,50 Kč

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

BUFALA .
Skleněná láhev na pití v neoprenovém
rukávu s poutkem na zápěstí. Objem
500 ml. Vhodná pouze pro studené
nápoje.
F4906500PK2 – černá
F4906501PK2 – šedá
F4906502PK2 – oranžová
F4906503PK2 – červená
F4906504PK2 – zelená
F4906505PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1,
sítotisk S3
Maximální velikost tisku:
Ø 35 mm, 50 × 100 mm
Rozměry: Ø 6,7 × 21,5 cm
Kartonové množství v ks: 50
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550 ml

INDAUR

318 Kč

500 ml
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BUFALA

68,50 Kč

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

salisa

120 Kč

650 ml

misurata

94,50 Kč

capria
700 ml

264 Kč

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

. CAPRIA
Lehká sportovní tritanová láhev
o objemu 700 ml. Obsahuje odklápěcí
víčko s pítkem, neobsahuje BPA.
F4902600PB2 – modrá
F4902601PB2 – transparentní
F4902602PB2 – červená
F4902603PB2 – černá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 7,7 × 25 cm
Kartonové množství v ks: 24
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. SALISA

700 ml

DUNCAN

DUNCAN .

420 ml

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

DERON .

29,50 Kč

240 ml

bredy

deron

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

143 Kč

99,50 Kč

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

edoras
220 ml

299 Kč

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

F5001200AJ3
Sada Schwarzwolf obsahující likérku
o objemu 266 ml, čtyři kalíšky o objemu
30 ml v černém pouzdře a nálevku.
Likérka má hladký černý povrch
a stříbrnou spodní část z nerezové oceli.
Na spodní části likérky je umístěno logo
Schwarzwolf. Baleno v dárkové krabičce.
Materiál nerezová ocel.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 15 mm
Rozměry: likérka 14,5 × 8 × 2,5 cm,
kalíšky v obalu 6,5 × 4 cm
Kartonové množství v ks: 40

237 ml

. MADONIE

madonie

380 Kč

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

halti

266 ml

279 Kč

237 ml

olympos

199 Kč

. HALTI
F5001100AJ3
Likérka Schwarzwolf o objemu 266 ml.
Likérka má hladký černý povrch
a stříbrnou spodní část z nerezové oceli.
Na spodní části likérky je umístěno logo
Schwarzwolf. Baleno v dárkové krabičce.
Materiál nerezová ocel.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 15 mm
Rozměry: 14,5 × 8 × 2,5 cm
Kartonové množství v ks: 50

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

tahat

266 ml

PEORIA .

PEORIA

222 Kč

Chladicí taška s vnitřní podšívkou PEVA.
Velká hlavní přihrádka a přední kapsa
na zip. Materiál pongee 75D, PEVA, PE.
F4304300PK2 – bílá
F4304301PK2 – tmavě modrá
F4304302PK2 – žlutá
F4304303PK2 – světle modrá
F4304304PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 140 mm
Rozměry: 43 × 30 × 16 cm
Kartonové množství v ks: 25

SEINA .
H5107300PD2
Jutová nákupní a chladicí taška s dlouhými
držadly, laminovaný vnitřek, zapínání
na suchý zip. Na přední straně tašky je
plátěná kapsa.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 250 mm
Rozměry: 43 × 34 × 20 cm
Kartonové množství v ks: 40

seina

262 Kč

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

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

499 Kč

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

. LUSAMBO
LUSAMBO

374 Kč

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

MORELLO

POLARBOX .
Chladicí box POLARBOX v atraktivním
vintage designu s koženým uchem. Kožený
pásek je nastavitelný a můžete tak box nosit
v ruce nebo přes rameno. Vnitřní prostor je
vyroben z EPS-AIRPOP polystyrenu, který
je lehký a výborně izoluje. Je certifikovaný
na styk s potravinami. Lze vybrat variantu
o objemu 13 litrů nebo 21 litrů. Kožený
pásek může být v hnědém nebo barevném
provedení. Nebo v kombinaci kůže a textilie.
Rozměry: 13 litrů - 39,3 × 25,9 × 24,3 cm,
21 litrů – 44,7 × 30,2 × 28,9 cm
Minimální množství pro objednání:
13 litrů – 54 ks, 20 litrů – 36 ks.
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73 Kč

H2401200PK2
Nerezové grilovací kleště. Rukojeť
potažená gumovým materiálem TPR,
příjemným na dotek.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 8 mm
Rozměry: 33,3 × 3,5 × 2,7 cm
Kartonové množství v ks: 48

. ONURO
ONURO

34 Kč

H2406900RB2
Grilovací kleště z bukového dřeva.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm
Rozměry: 32,7 × 2,1 × 0,6 cm
Kartonové množství v ks: 100

MANTEOL

499 Kč

. MANTEOL
F4200800PK2
Čtyřdílný set na grilování
v nylonovém pouzdře na zip.
Doporučená technologie tisku:
laser L1, sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 45 mm
Rozměry: 48 × 15 × 5,1 cm
Kartonové množství v ks: 6

CARIBIC

2115 Kč

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

49

volný čas

. MARTES

MARTES

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.
Materiál ocel S/S 2CR14.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 25 × 7 mm
Rozměry: ve složeném stavu 15 cm,
v rozloženém stavu 21 cm,
lžička a vidlička 6,5 cm, nůž 6 cm
Kartonové množství v ks: 100

LATEMAR

179 Kč

LIPNO .
F4200300AJ3
Praktická sada dvou teleskopických
vidliček na opékání značky Schwarzwolf,
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

lipno

139 Kč

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

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

217 Kč

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

. sabana
sabana

365 Kč

F5200200AJ3
Kompaktní cyklistická brašna značky
Schwarzwolf s kapsou na mobilní
telefon. Taška obsahuje dvě boční
kapsy uzavíratelné na zip a horní
průhlednou kapsu taktéž uzavíratelnou
na zip, která je určena pro mobilní
telefon. Lze ji snadno odepnout a vzít
s sebou. Její vnitřní prostor má rozměr
8 × 16,5 × 2 cm. Baleno v dárkové
krabičce. Materiál polyester.
Hmotnost 171 g.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry:
rozložená 31,5 × 18,5 × 4,5 cm,
složená a zavěšená na kolo
12,5 × 18,5 × 13,5 cm
Kartonové množství v ks: 25

. tibesti

tibesti

115 Kč

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

TRIVOR .

trivor

590 Kč

F4801600AJ3
Dalekohled značky Schwarzwolf
s optikou 10 × 25, zorné pole v 1000 m:
101, zorný úhel 5,8°, průměr výstupní
pupily 11 mm, nejkratší ostřící
vzdálenost 3 m. Dalekohled je balen
v neoprenovém pouzdře
se šňůrkou na krk a v dárkové krabičce.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm
Rozměry: 11 × 11,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 40

CROSSET .
F4800300SA3
Outdoorová souprava značky
Schwarzwolf, třídílná, v černém
neoprenovém pouzdře. Obsahuje
zavírací nůž, dalekohled
a multifunkční šátek BANDANA.
Dodáváno v dárkové krabičce.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3, tampontisk T3, laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm
Rozměry: 8 × 13 × 5 cm
Kartonové množství v ks: 25

CROSSET

995 Kč

DENALI .
F4800400AJ3
Sada 2 ks teleskopických značkových holí
Schwarzwolf. Hole jsou vyrobeny z Duraluminu,
díky čemuž jsou lehké a zároveň dostatečně
pevné. Jsou trojdílné, mají odnímatelné
koncovky na sníh a Speed-Lock systém, který
umožňuje rychle přenastavit jejich délku.
Rukojeti jsou ergonomicky tvarované a jejich
prodloužení umožňuje rychlé přehmátnutí
v těžším terénu. Hole obsahují snadno
nastavitelná poutka na zápěstí. Součástí balení
je svorka na sepnutí holí dohromady. Baleno
v praktickém polyesterovém vaku.
Hmotnost 530 g/set bez obalu.
Materiál Duralumin, EVA, cork, polyester.
Doporučená technologie tisku: laser L1,
sítotisk S3 na obal
Maximální velikost tisku: 150 × 80 mm
Rozměry: délka ve složeném stavu 64 cm,
v otevřeném stavu max. 135 cm
Kartonové množství v ks: 20
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denali

1099 Kč

mahaveli

275 Kč

F1504600AJ3
Polarizační sluneční brýle Schwarzwolf. Obroučky
a nožičky brýlí jsou v černé barvě s červenými detaily
na nožičkách, s ocelovými panty zdobenými logem
Schwarzwolf. Polarizační brýle snižují nepříjemné
oslnění a únavu očí. Mají černá skla s ochranou UV 400
vhodná pro outdoorové aktivity a sport. Brýle jsou
dodávány v černém sáčku z mikrovlákna a v pevném
praktickém pouzdře Schwarzwolf. Součástí balení je
i bílý hadřík na čištění brýlí z mikrovlákna, vhodný
na sublimační tisk. Baleno v dárkové krabičce.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, sítotisk 1 barva S3, sublimační tisk
Maximální velikost tisku: nožička 30 × 7 mm,
pouzdro 50 × 15 mm, hadřík 100 × 100 mm
Rozměry: sáček 8,5 × 17,6 cm,
pouzdro 16,5 × 7,5 × 6,5 cm, hadřík 15 × 18 cm
Kartonové množství v ks: 100

. IRAVADI
F1504700AJ3
Sportovní polarizační sluneční brýle značky Schwarzwolf
s barevnými skly. Brýle jsou vyrobeny v černé barvě
s logem Schwarzwolf na nožičkách. Mají ochranu UV 400.
Polarizační brýle snižují nepříjemné oslnění a únavu
očí. Oranžová skla zvyšují kontrastní vidění, a proto se
výborně hodí pro řízení a zimní sporty. Jsou dodávány
v černém sáčku z mikrovlákna a v pevném praktickém
pouzdře Schwarzwolf. Součástí balení je i bílý hadřík
na čištění brýlí z mikrovlákna, vhodný na sublimační tisk.
Baleno v dárkové krabičce.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, sítotisk 1 barva S3, sublimační tisk
Maximální velikost tisku: nožička 30 × 7 mm,
pouzdro 50 × 15 mm, hadřík 100 × 100 mm
Rozměry: sáček 8,5 × 17,6 cm,
pouzdro 16,5 × 7,5 × 6,5 cm, hadřík 15 × 18 cm
Kartonové množství v ks: 100

irivadi

325 Kč

. ARKANSAS
arkansas

89 Kč

F1701700AJ3
Pouzdro na sluneční brýle Schwarzwolf. Pouzdro je vyrobeno
z černého plátěného sametového materiálu a otevírá se pomocí
zipu s pohodlným jezdcem, který je zdobený logem Schwarzwolf.
Součástí pouzdra je i černý sáček a bílý hadřík na čištění brýlí
z mikrovlákna, vhodný na sublimační potisk.
Baleno v dárkové krabičce.
Doporučená technologie tisku: sítotisk 1 barva S3, sublimační tisk
Maximální velikost tisku:
pouzdro 50 × 15 mm, hadřík 100 × 100 mm
Rozměry: pouzdro 16,5 × 7,5 × 6,5 cm, sáček 8,5 × 17,6 cm,
hadřík 15 × 18 cm
Kartonové množství v ks: 100
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. MAHAVELI

SENOVIL .

SENOVIL

Hadřík na brýle standardně
vyrábíme ze 100% hladkého
polyesteru, 185 g/m2 s ozubenými
okraji. Na vyžádání je ale možné jej
také vyrobit z mikrovlákna či v jiném
rozměru. Baleno individuálně
v sáčku se samolepicí klopou.
Rozměry: 18 × 17 cm
Možnost oboustranného potisku,
cena na vyžádání.
Dodání 1–2 týdny.

SLUNEČNÍ BRÝLE
NA MÍRU .
Sluneční brýle na míru dle Vašich požadavků.
Brýle mají plastové klasické černé čočky
s UV400. Nebo si je můžete změnit na moderní
barevné zrcadlové čočky.
Poté si vyberte z možností potisku:
- Nožičky brýlí ve Vámi určené pantone
s předním rámem v barvě vybrané ze stávajících
barev – možnost tisku loga na nožičky až třemi
barvami.
- Celoplošně plnobarevně potištěné nožičky
brýlí s Vaším vlastním designem a přední rám
v barvě vybrané ze stávajících barev

sluneční brýle
na míru

- Celoplošně plnobarevně potištené nožičky
i přední rám Vaším designem.
Termín dodání záleží od vybrané techniky
a počtu kusů.
Termíny se pohybují od 3–6 týdnů.
Na vyžádání je možné dodat brýle v celoplošně
plnobarevně potištěném stahovacím pytlíku
z mikrovlákna. Rozměr pytlíku je 9 × 17 cm.

standardní
barvy rámů

barva
čoček
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BÍLÁ

ČERNÁ

YELOW 108 C

ORANGE
164 C

GREEN
361 C

GREEN
361 C

PINK 214 C

RED 186 C

PURPLE 268 C

BLUE 299 C

ROYAL 287 C

NAVY 282 C

GOLD
MIRRORED

BLUE
MIRRORED

GREEN
MIRRORED

SILVER
MIRRORED

PURPLE
MIRRORED

SMOKED
RED
MIRRORED

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

141 Kč

. RUSTINA
Sluneční brýle s konstrukcí z pšeničné
slámy a nožičkami z bambusu,
s ochranou UV400.
F1500800RX2 – černá
F1500801RX2 – modrá
F1500802RX2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 40 × 7 mm
Rozměry: 14,5 × 3,5 × 5,3 cm
Kartonové množství v ks: 300

. FINGO
fingo

36,50 Kč

Plastové brýle se zrcadlovými skly
a ochranou proti slunci UV400.
F1500900PK2 – černá
F1500901PK2 – zelená
F1500902PK2 – oranžová
F1500903PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm
Rozměry: 15 × 14,5 × 4,5 cm
Kartonové množství v ks: 250

. MAKURO
makuro

52 Kč

Stylové sluneční brýle z RPET
s ochranou proti slunci UV400.
F1502300PD2 – černá
F1502301PD2 – transparentní
F1502302PD2 – modrá
F1502303PD2 – zelená
F1502304PD2 – červená
F1502305PD2 – šedá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 65 × 8 mm
Rozměry: 14 × 4,5 × 13,5 cm
Kartonové množství v ks: 200

55

volný čas

rustina

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

lobos

125 Kč

citas .
F5300200SA3
Značkový outdoorový ručník
Schwarzwolf ideální pro sport
a cestování. Má vysokou absorpční
schopnost a nízkou váhu. Je také
antibakteriální a rychleschnoucí. Baleno
v polyesterovém pouzdře. Hmotnost
300 g/m2. Materiál 80% polyester,
20% polyamid.
Doporučená technologie tisku:
výšivka, sítotisk na obal S3
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm
Rozměry: ručník 60 × 120 cm
Kartonové množství v ks: 40
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Značkový outdoorový chladicí ručník
Schwarzwolf, který je ideální pro Vaše
sportovní aktivity. Je rychleschnoucí
a poskytuje příjemné ochlazení, které
oceníte při vysokých teplotách, v případě
poranění nebo spálení od slunce. Použití:
namočit ručník do vody, vyždímat
a 3–5× napnout. Poté začne chladit
bez pocitu mokra. Baleno v pytlíku
z polyesteru se síťovinou.
Materiál 55% polyester, 45% polyamid.
F5300400AJ3 – šedá
F5300401AJ3 – modrá
F5300402AJ3 – zelená
F5300403AJ3 – bílá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3, bílý sublimace
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm
Rozměry: 100 × 30 cm
Kartonové množství v ks: 200

lanao

110 Kč

. malaren

MALAREN

215 Kč

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

KASAI .
F4510300AJ3
Vak Schwarzwolf KASAI může být
příjemným doplňkem karimatky SAJAMA.
Umožní její rychlé nafouknutí bez námahy.
Tento vak bude také nenahraditelný
společník při kempování. Můžete ho využít
jako nepromokavý pytel pro uchování
Vašich věcí v suchu při nepříznivém počasí
nebo při vodáckých sportech.
Dá se využít i jako jednoduchý polštář
pod hlavu. Stačí vložit oblečení a uzavřít.
Pokud jej naplníte vodou a zavěsíte
na strom, budete mít provizorní sprchu.
Baleno v dárkové krabičce.
Hmotnost 130 g.
Materiál 40D Nylon + TPU.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm
Rozměr: 36 × 61 cm
Kartonové množství v ks: 50

kasai

199 Kč

SAJAMA .
F4510200AJ3
Nafukovací karimatka značky
Schwarzwolf s integrovaným polštářem
zabalena v praktickém nylonovém
pouzdře se stahovací šňůrkou bude
jistě nepostradatelným pomocníkem
při stanování a kempování. Zabere
minimum místa v zavazadle díky malému
rozměru a nízké hmotnosti 540 g. Je
vybavena dvěma ventily pro snadné
nafukování, polštáře a podložky zvlášť.
Napomáhá tepelné izolaci a poskytuje
komfortní odpočinek. Materiál je
voděodolný. Nafouklá matrace má
délku 190 cm, takže umožní pohodlné
ležení i vyšším osobám. Pro ještě
jednodušší nafukování je vhodné doplnit
nafukovacím vakem Schwarzwolf KASAI.
Hmotnost 540 g. Materiál 40D Nylon +
TPU.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku:
100 × 50 mm na obal
Rozměry: karimatka 190 × 65 × 6,5 cm,
balení 11 × 27 cm
Kartonové množství v ks: 20
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sajama

870 Kč

1099 Kč

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 530 g.
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

. ALVERNIA
alvernia

495 Kč

F5600500AJ3
Skládací pikniková deka značky
Schwarzwolf. Tuto outdoorovou deku
můžete využít během Vašich výletů
do přírody nebo si na ní jednoduše
prostřít piknikové jídlo. Deka má
praktické popruhy, díky kterým ji lze
jednoduše složit a přenášet.
Hmotnost 600 g.
Materiál 230D vodotěsné mikrovlákno,
210D vodotěsný polyester,
výplň – 150g/m duté vlákno polyesteru.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 80 × 50 mm
Rozměry: 170 × 140 cm
Kartonové množství v ks: 25

. BRISA
brisa

325 Kč

F5603600AJ3
Lehká cestovní deka Schwarzwolf se
výborně hodí pro Vaše cesty letadlem,
autem, autobusem i vlakem. Je vyrobena
z mikrovlákna, snadno odvádí pot
a dodává Vašemu tělu teplotní komfort
a pohodlí. Je sbalena do malého
praktického nylonového pytlíku.
Hmotnost 345 g.
Materiál 120 g/m2 polyester mikrovlákno.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3,
výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: deka 170 × 140 cm,
balení: 15 × 28 cm
Kartonové množství v ks: 24
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. KINABALU

kinabalu

agbara .

agbara

229 Kč

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

bára .
Fleecová deka s nylonovým popruhem
vhodným pro tisk, 100% polyester
(170–180 g/m2).
F5600300PK2 – zelená
F5600301PK2 – tmavě modrá
F5600302PK2 – oranžová
F5600303PK2 – červená
F5600304PK2 – světle modrá
F5600305PK2 – šedá
Doporučená technologie tisku:
výšivka, sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 80 × 40 mm
Rozměry: v rozloženém stavu 162 × 125 cm,
ve složeném stavu 30 × 14 × 12 cm
Kartonové množství v ks: 20
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Měkká a hřejivá deka z jemné žinylové
tkaniny (285 g/m2), 100% polyester. Kratší
strana deky je zdobena třásněmi. Deka je
dodávaná ve složeném stavu a ovázaná
stuhou na suchý zip.
F8003000PK2 – červená
F8003001PK2 – hnědá
Doporučená technologie tisku: kartička
Maximální velikost tisku: 70 × 35 mm
Rozměry: 120 × 150 × 0,1 cm
Kartonové množství v ks: 12

bardos

716 Kč

travela

371 Kč

. TRAVELA
Fleecová deka vyrobená
z recyklovaného materiálu RPET
s kostkovaným vzorem, 180 g/m2.
Balena v černém nylonovém obalu
z RPET.
F5602100PD2 – šedá
F5602101PD2 – modrá
F5602102PD2 – červená
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3, výšivka
Maximální velikost tisku:
na obal 150 × 100 mm,
na deku 200 × 100 mm
Rozměry: 120 × 150 cm
Kartonové množství v ks: 15
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. BARDOS

BERNINA .
F5603800AJ3
Televizní deka značky Vanilla Season
s rukávy pro chvíle pohody. Díky této
dece budete při sledování televize
v teple a přitom budete mít volné ruce.
Je vyrobená z velmi měkkého fleece
mikrovlákna 240 gsm. Baleno v sáčku.
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: rozbalená 180 × 130 cm,
zabalená 40 × 35 × 8 cm
Kartonové množství v ks: 6

bernina

680 Kč

SILVRETA .
F5603700AJ3
Hebká prošívaná deka Vanilla Season
luxusního vzhledu, která se bude
vyjímat v každém obývacím pokoji.
Pokud deku nepoužíváte, můžete ji
složit do polštáře se zipem. Vyrobená
je z materiálu Velboa 200 gsm – 100 %
polyester s nízkým vlasem působící
jako kožešina. Výplň deky je polyester
120 gsm. Baleno v sáčku.
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: deka 180 × 130 cm,
polštář 40 × 50 cm
Kartonové množství v ks: 6
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SILVRETA

990 Kč

468 Kč

. MANGAIA
Za chladných zimních večerů jistě
oceníte hebkou značkovou deku
s jemnými proužky, která je velmi
příjemná na dotek. Vyrobená
z materiálu colar fleece, převázaná
stuhou.
F5600400AJ3 – béžová
F5600401AJ3 – šedá
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: 130 × 180 cm,
balení 35,5 × 32,5 × 12 cm
Kartonové množství v ks: 20

mago

590 Kč

. 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
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MANGAIA

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

CELOPOTIŠTĚNÉ
POLŠTÁŘE .
Nabízíme celoplošně potištěné
polštáře, na kterých se bude skvěle
vyjímat barevný design. Polštář může
být kulatý o průměru 40 cm nebo
čtvercový o rozměrech
40 × 40 cm. Polštáře jsou ušité
z měkkého a hebkého mikrovlákna
(12% polyamid a 88% polyester,
205 g/m2) a jsou vyplněny měkkou
polyesterovou vatou. Polštáře jsou
dodávány a baleny po jednom kuse
v sáčku. Dodání 2–3 týdny.
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Přesýpací cestovní polštářek 2v1
pro maximální komfort pro Vaše
cestování. Polštářek je ušitý z hladkého
polyesteru se zipem, který může
být v různých dostupných barvách,
a je vyplněn malými jemnými
polystyrenovými kuličkami. Polštářek
můžete mít složený do obdélníkového
tvaru o rozměru 30 × 21 cm nebo
do tvaru písmene U o rozměru
36 × 28 cm. Jednoduše jej rozepnete
a sesypete polystyrenové kuličky
do žádoucího tvaru obdélníku nebo
U. Polštářky se tisknou sublimací
celoplošně celobarevně dle Vaší grafiky.
Termín dodání je 2–3 týdny, minimální
množství pro objednání je 10 kusů.

BAILANDO

. CANTARE

cantare

Cestovní maska na spaní s celoplošným
celobarevným potiskem. Maska může
být vyrobena z příjemného hladkého
saténu nebo mikrovlákna. Lemování
a gumička je standardně černá nebo
bílá. Ostatní barvy dle dostupnosti
materiálu. Vnitřní molitanová výplň
masky může být 2 mm, nebo pro větší
pohodlí 8 mm vysoká.
Rozměry: 9,5 × 20 cm
Minimální odběr je 10 kusů.
Dodání 2–3 týdny.
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. BAILANDO

BRADLEY .
Cestovní polštářek 2v1 vycpaný
pěnovými kuličkami. Můžete ho
používat jako klasický polštářek a nebo
po rozbalení jako polštářek za krk.
F5502300PK2 – černá
F5502301PK2 – šedá
F5502302PK2 – červená
F5502303PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3 na štítek
Maximální velikost tisku: 40 × 8 mm
Rozměry: 32 × 21 × 9 cm
Kartonové množství v ks: 20

BRADLEY

272 Kč

BERTOLD .
F5500800MA2
Klasická pětidílná souprava na čištění
obuvi v pouzdře imitujícím kůži.
Souprava obsahuje lžíci na boty, pastu,
hadřičku, kartáč, houbičku. Tedy vše, co
potřebujete k dokonalé obuvi.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L2
Maximální velikost tisku: 40 × 15 mm
Rozměry: 7,2 × 16,7 cm
Kartonové množství v ks: 20

ZOYA .
Sada první pomoci balená v pevném
vodě odolném vaku z celtoviny. Obsahuje
30 kusů prostředků první pomoci.
Užitečné při vodních sportech a jiných
venkovních aktivitách. Certifikováno dle
normy 93/42/EHS.
F0802300PB2 – černá
F0802301PB2 – bílá
F0802302PB2 – červená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 130 × 100 mm
Rozměry: Ø 12 × 28 cm
Kartonové množství v ks: 24
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223 Kč
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86 Kč

. SATIRO
F0501100PD2
Malé šitíčko v plechové krabičce.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 70 × 70 mm
Rozměry: Ø 8 × 2 cm
Kartonové množství v ks: 200

. BARIARA

BARIARA

9,10 Kč

F0501300PD2
Cestovní šicí sada v kraftovém
papírovém obalu.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 40 × 60 mm
Rozměry: 6,8 × 5 cm
Kartonové množství v ks: 1000

ROLEON

32,50 Kč

. ROLEON
Šňůrka na krk s dezinfekčním
rozprašovačem s obsahem
70% alkoholu a LED světlem.
F0803800PK2 – bílá
F0803801PK2 – modrá
F0803802PK2 – červená
F0803803PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 40 × 8 mm
Rozměry: Ø 1,2 × 10,8 cm
Kartonové množství v ks: 500
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satiro

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

ilona

11,50 Kč

rahmi

25,50 Kč

RAHMI .
Přírodní balzám na rty v plastové
krabičce. Dermatologicky testováno.
F0602500PD2 – černá
F0602501PD2 – modrá
F0602502PD2 – červená
F0602503PD2 – bílá
F0602504PD2 – oranžová
F0602505PD2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 15 × 15 mm
Rozměry: 3,5 × 3,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 500

PAPÍROVÉ
KAPESNÍČKY
NA MÍRU .
Dvouvrstvé papírové kapesníky
mohou být v klasické krychlové
nebo obdélníkové krabičce
s vlastní plnobarevnou celoplošnou
grafikou nebo můžete mít krabičku
ve vlastním tvaru. Termín dodání
je 4–5 týdnů dle objednaného
množství.
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PAPÍROVÉ
KAPESNÍČKY
NA MÍRU

12,50 Kč

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

iresi

88 Kč
. IRESI
F0803900PK2
Dezinfekční ubrousky
v uzavíratelném obalu, 50 ks.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 55 × 22 mm
Rozměry: 17 × 10 × 3,8 cm
Kartonové množství v ks: 40

. HALDIR

haldir

19,50 Kč

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

KENVARA .

KENVARA

795 Kč

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

LANTAS .

lantas

449 Kč

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

RUMIA .

rumia

114 Kč

F0702600PD2
Kosmetická toaletní taška z 50%
recyklované džínoviny a 50% bavlny
se zipem. Látka 250 g/m2.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 80 × 160 m
Rozměry: 21,5 × 15 × 5 cm
Kartonové množství v ks: 200
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13 Kč

. DANDELION
F0501300RB2
Sada šesti minipilníků na nehty
s plochou pro potisk, v papírovém
obalu.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 35 × 35 mm
Rozměry: 5,5 × 6,2 × 0,4 cm
Kartonové množství v ks: 1000

. TINKA

TINKA

375 Kč

SELMAK

75 Kč

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

. SELMAK
F0500100KL1
Skleněný pilník vysoké kvality
v plastovém černém pouzdře.
K dispozici i v dalších barevných
provedeních, na dotaz.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 10 mm
Rozměry: 12,5 × 1,5 × 0,5 cm
Kartonové množství v ks: 500
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DANDELION

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 certifkát Oeko-Tex.
Dostupné v 29 barvách. Materiál 100% bavlna.
Gramáž 450 g/m2. Do kolekce Classic jsou také
zařazeny rozměry 30 × 50 cm, 30 × 50 cm,
100 × 180 cm a žínky. Další barvy a rozměry
můžete najít na webových stránkách.
Doporučená technologie tisku: výšivka
Rozměry: ručník 50 × 100 cm, osuška 70 × 140 cm
Kartonové množství v ks: ručník – 50, osuška – 25

světle růžová
černá
tmavě tyrkysová
hnědá
riflová
tmavě zelená
světle šedá
světle fialová
světle modrá
světle zelená
fuksiová
mátová
námořní modrá
vojenská zelená tmavá
oranžová
fialová
červená
královská modrá
růžová
tyrkysová
bílá
žlutá
tmavě šedá
středně hnědá
tmavě fialová
krémová
tmavě žlutá
modrošedá
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ONE CLASSIC

149 Kč
osuška 288 Kč
ručník

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

antracitová

ONE delux

192 Kč
osuška 373 Kč
ručník

světle modrá
černá
červená
tmavě zelená
světle šedá
mátová
námořní modrá
vojenská zelená světlá
světle královská modrá
tmavě fialová
světle růžová
světle hnědá
středně oranžová
krémová
bílá
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. ONE DELUX

ONE ULTRA DELUX .
Vysoce kvalitní froté ručníky a osušky
ze 100% česané bavlny, 675 g. Kvalitu jim
podtrhuje především jejich vysoká gramáž
a absorpční schopnost, díky kterým se při
utírání můžete cítit doslova jako v bavlnce.
Obsahují také poutko na pověšení. Pokud
hledáte výrobek synonymní se slovem luxus,
je to právě ručník nebo osuška Ultra Delux.
Každý kus je lemovaný luxusním designovým
diamantovým lemem. Jsou nositeli
certifikátu Oeko-Tex.
Rozměry:
ručník 50 × 100 cm, osuška 70 × 140 cm
Kartonové množství v ks:
ručník – 45, osuška – 20

ONE ULTRA DELUX

233 Kč
osuška 448 Kč
ručník

ONE BAMBOO .
Ručníky a osušky vyrobené
z 30% z česané bavlny a ze 70%
z bambusového vlákna, díky čemuž
jsou velice absorpční a extrémně
měkké. Každý kus je lemován
luxusním designovým diamantovým
lemem. Jsou nositeli certifikátu
Oeko-Tex. Gramáž 600 g/m2.
Rozměry:
ručník 50 × 100 cm,
osuška 70 × 140 cm
Kartonové množství v ks:
ručník – 50, osuška – 25
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ONE BAMBOO

269 Kč
osuška 529 Kč
ručník

1092 Kč

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

. FREA

frea

1068 Kč

Vysoce prémiová a mimořádně všestranná
osuška z kolekce IMPACT. Lze ji využít
na pláž, cestování, sport nebo do sauny,
ale také jako deku, pareo nebo přehoz.
Osuška je rychleschnoucí, odolná proti
plísním a snadno pratelná. Vyrobená
ze 78% Oeko-Tex certifikované bavlny
a 22% recyklované bavlny AWARE™,
která je velmi měkká a hebká na dotek.
Vystopovatelná složka AWARE™ garantuje
recyklovaný původ použitého materiálu
a reálnou úsporu vody. Výrobou tohoto
produktu bylo uspořeno 1409,2 litrů vody.
Z výtěžku každého prodaného produktu
z kolekce Impact je navíc přispěno 2 %
na podporu iniciativy Water.org.
F1000200RX2 – černá
F1000201RX2 – šedá
F1000202RX2 – modrá
F1000203RX2 – zelená
F1000204RX2 – růžová
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 120 mm
Rozměry: 100 × 180 × 1 cm
Kartonové množství v ks: 16

75

volný čas

kaleba

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

VETKÁVANÉ A RELIÉFNÍ
RUČNÍKY

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

HEMP .

399 Kč

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

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

farpy

116 Kč
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289 Kč

. SULA
Zástěra ze 100% recyklovaného
denimu o gramáži 200 g/m², díky
čemuž je silná, pevná a pohodlná
na nošení. Má 2 přilehlé kapsy (každá
22 × 20 cm) a pásky na zavázání o délce
1 m. Materiál 80% recyklovaná bavlna,
20% recyklovaný polyester.
T4202000PB2 – riflová
T4202001PB2 – tmavě modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 300 mm
Rozměry: 70 × 100 cm
Kartonové množství v ks: 75

haggy

207 Kč

. HAGGY
Zástěra s barevnými šňůrkami a přední
kapsou, vyrobená v kombinaci bavlny
a polyesteru. Obsahuje otvírák lahví.
T4200800PK2 – černá
T4200801PK2 – červená
T4200802PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: 69 × 78 cm
Kartonové množství v ks: 50
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sula

benneta

BENNETA .

279 Kč

H3900100PK2
Kuchyňská váha z bambusu do 5 kg.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 60 × 35 mm
Rozměry: Ø 18,5 ×1,8 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně
baterie 1 × knoflíková.
Kartonové množství v ks: 40

NAMI .
H2201700AJ3
Skleněná konvička značky Vanilla
Season na kuchyňská dochucovadla.
Má originálně oddělené dva prostory,
jeden na olej (450 ml) a druhý na ocet
(90 ml). Díky svému elegantnímu tvaru
se bude dobře vyjímat na každém
stole. Je vyrobena z borosilikátového
skla. Baleno v dárkové krabičce.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry: 10 × 10 × 13 cm,
balení 11 × 11 × 12,4 cm
Kartonové množství v ks: 24

450 ml

90 ml

nami

199 Kč

TORIO .
H2201600AJ3
Mlýnek značky Vanilla Season na pepř,
sůl nebo jiné koření. Je vyrobený
ze skla a bambusu, s nerezovým
doplňkem. Mlecí kameny jsou
keramické a je u nich možné nastavit
hrubost mletí. Baleno v dárkové
krabičce.
Doporučená technologie tisku:
laser L1, L2
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm
Rozměry: Ø 6 × 13 cm,
balení 7,4 × 7,4 × 14,4 cm
Kartonové množství v ks: 48
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275 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.
Doporučená technologie tisku:
laser L1, L2
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm
Rozměry: rukojeť 12 cm,
čepel 13,1 × 2,5 × 0,18 cm,
balení 29,5 × 8 × 2,5 cm
Kartonové množství v ks: 50

. KOFU

kofu

392 Kč

kitakami

720 Kč

H3200700AJ3
Exklusivní kuchyňský nůž z německé oceli
tvaru Santoku. Slovo „Santoku“ lze volně
přeložit jako tři ctnosti nebo tři účely. Lze
s ním totiž perfektně krájet, kostkovat
a sekat zeleninu, ryby a vykostěné maso.
Tenčí, velmi ostré a hladké ostří umožňuje
krájení, plátkování ovoce i masa tak, aby
se zamezilo úniku šťávy. Výsledný pokrm
je potom daleko šťavnatější. Baleno
v dárkové krabičce.
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
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.
Doporučená technologie tisku:
laser L1, tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 60 × 20 mm
Rozměry: čepel 20 cm, vidlice 15 cm,
rukojeť 13 cm, balení: 38 × 13 × 3 cm
Kartonové množství v ks: 20
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balta .
H3400200PD2
Třídilná sada nožů v japonském stylu.
Čepel je z nerezové oceli a rukojeť
z polypropylenu. Celá sada je zabalena
v černé dárkové krabici.
Doporučená technologie tisku:
laser L2, tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 60 × 10 mm
Rozměry: 37 × 14 × 2,8 cm
Kartonové množství v ks: 20

balta

341 Kč

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

bosum

799 Kč

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

435 Kč

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.
Doporučená technologie tisku:
nůž – laser L1, pytlíky – sítotisk S2
Maximální velikost tisku:
nůž 60 × 15 mm, pytlíky 20 × 30 mm
Rozměry: pytlík na chleba 49,5 × 30 cm,
pytlík na bagetu 71 × 15,7 cm,
nůž – čepel 21,6 × 3 cm,
rukojeť 11 × 2 × 2,5 cm, balení 36 × 13 × 2,8 cm
Kartonové množství v ks: 20

. BAMBUSKA

BAMBUSKA

H2406800RB2
Sada na vaření z bambusu. Skládá se z pěti
různých vařeček a stojánku.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 15 × 100 mm
Rozměry: Ø 8,2 × 29,5 cm
Kartonové množství v ks: 25

185 Kč

. TANGANIKA
TANGANIKA

329 Kč

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.
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
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ibaraki .
H2502500AJ3
Bambusové krájecí prkénko Vanilla
Season se 3 barevnými podložkami.
Barevné podložky slouží na krájení
různých druhů potravin – ovoce
a zelenina, pečivo, maso. Jsou
vyrobené z polypropylenu a mají
rozměr 27,5 × 17 cm. Baleno v dárkové
krabičce.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 170 × 100 mm
Rozměry: 30 × 20 × 2 cm,
balení 31,5 × 21 × 3 cm
Kartonové množství v ks: 12

ibaraki

290 Kč

RAFI .
H3301000PB2
Sada 4 steakových příborů
s bambusovou rukojetí.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 2 × 8 mm
Rozměry: 2 × 21,2 × 1,5 cm
Kartonové množství v ks: 12

rafi

577 Kč
JAPANA .
H2000700RX2
Osmidílná sada na sushi z bambusu.
Sada obsahuje prostírání, 5 párů hůlek,
nůž a vidličku.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 15 × 70 mm
Rozměry: 10 × 24,5 × 3,3 cm
Kartonové množství v ks: 50
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159 Kč

kikos

96 Kč

. FRYDA
H2405100PD2
Korková podložka pod hrnec ve tvaru
jídelních příborů spojených jutovým
provázkem.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 10 × 100 mm
Rozměry: 14 × 14,5 × 1 cm
Kartonové množství v ks: 40

. KIKOS
H2405200PD2
Bambusová skládací podložka
pod hrnec.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 15 × 95 mm
Rozměry: 21,5 × 5,6 cm
Kartonové množství v ks: 100

baggu

67 Kč

separe

155 Kč

. BAGGU
H5501800AJ3
Sada tří sáčků na ovoce a zeleninu
značky Vanilla Season. Sáčky jsou
stejné velikosti, stahovací pomocí
šňůrky a jsou zabalené v praktickém
pytlíku s rukávem Vanilla Season.
Ten má stahovací šňůrku ukončenou
jezdcem. Sáčky i obal jsou vyrobené
z recyklovaného RPET polyesteru.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku:
250 × 200 mm
Rozměry: sáčky 35 × 25 cm,
obal 17 × 10 cm
Kartonové množství v ks: 200

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

IWAKI .
H3200600AJ3
Praktická servírovací sada na sýr se bude
jistě hodit do každé kuchyně. Sada
obsahuje dřevěné prkénko ze dřeva
akácie, nůž na servírování sýrů, kterými
jsou například Emmental, Comte,
Cheddar, Parmesan nebo Grana Padano
a servírovací vidličku, která je vhodná
k servírování měkkých sýrů jako Brie,
Camembert, Reblochon nebo Riccota.
Baleno v dárkové krabičce.
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

iwaki

425 Kč

TAKAOKA .

takakoa

520 Kč

H2500100AJ3
Praktická sada servírovacího prkna
ze dřeva akácie a dvou keramických
misek na omáčky, která se bude jistě
hodit i do Vaší kuchyně. Na velké prkno
lze naservírovat různé druhy sýrů,
salámů i pečiva, které pak můžete
doplnit omáčkou či jemně nakrájenou
zeleninou v mističkách. Baleno
v dárkové krabici.
Doporučená technologie tisku:
laser L2 na prkno
Maximální velikost tisku: 80 × 20 cm
Rozměry: prkno 50 × 14,4 × 1,7 cm,
miska 6,2 × 6,2 × 2,4 cm,
balení 21,1 × 55 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 10

HEHE .
H2501400PD2
Bambusové servírovací prkénko na sýr
se servírovacím nožem.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 100 × 150 mm
Rozměry: 27,5 × 17,5 × 1 cm
Kartonové množství v ks: 15
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277 Kč

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

300 ml

125 Kč

. GAREON
Plastový box na jídlo o objemu 1000 ml
se sportovní lahví na pití ve víčku
o objemu 300 ml.
H2300500CY2 – modrá
H2300501CY2 – červená
H2300502CY2 – žlutá
Doporučená technologie tisku:
tampotisk T2
Maximální velikost tisku: 45 × 20 mm
Rozměry: 20 × 14,5 × 8,7 cm
Kartonové množství v ks: 20

ALAMOSA

49,50 Kč

. ALAMOSA
Plastová krabička na oběd.
H2301200PK2 – bílá
H2301201PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
tampotisk T3
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm
Rozměry: 18 × 13 × 5,1 cm
Kartonové množství v ks: 50

LEMANA

355 Kč

. LEMANA
Krabička na oběd s miskou a vidličkou.
Snadno se otevírá a čistí. Objem 750 ml.
Vhodné do myčky. Neobsahuje BPA.
H2301700PB2 – červená
H2301701PB2 – tyrkysová
H2301702PB2 – královská modrá
Doporučená technologie tisku:
tampotisk T2
Maximální velikost tisku: 70 × 30 mm
Rozměry: 18 × 13 × 6 cm
Kartonové množství v ks: 52
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GAREON

MOENA .

MOENA

227 Kč

F4303000PD2
Chladicí termotaška z 600D RPET,
s rukojetí a 2 mm podšívkou z hliníkové
fólie.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 110 × 180 mm
Rozměry: 25 × 10 × 21 cm
Kartonové množství v ks: 50

CENARO .
Svačinový box s jedním uzavíracím
klipem na zacvaknutí a přepážkou
k oddělení potravin.
H2300500BB1 – bílá
H2300501BB1 – žlutá
H2300502BB1 – královská modrá
H2300503BB1 – červená
H2300504BB1 – světle červená
H2300506BB1 – světle modrá
H2300507BB1 – žlutá
H2300508BB1 – zelená
H2300509BB1 – transparentní
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 60 × 110 mm
Rozměry: 17,5 × 12,8 × 69 cm
Kartonové množství v ks: 50

CENARO

69,50 Kč

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

224 Kč

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

117 Kč

. MARIOKA
H2103400AJ3
Sada 4 korkových podtácků Vanilla
Season v korkovém stojanu. Baleno
v dárkové krabičce.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: Ø 90 mm
Rozměry: podtácek Ø 10 × 0,5 cm,
stojan Ø 11 × 2,8 cm,
balení 11 × 11 × 3 cm
Kartonové množství v ks: 120

. LARIKA
LARIKA

365 Kč

H2101100PD2
Sada čtyř podtácků z korku a MDF
včetně sady 4 her (piškvorky, vrhcáby,
šachy a čínská dáma).
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 5 × 20 mm
Rozměry: 10,6 × 10,6 × 7 cm
Kartonové množství v ks: 20

. TURBO
TURBO

58 Kč

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

SMART .

smart

485 Kč

H6802000IP3
Dobíjecí elektrický zapalovač značky
Pierre Cardin v barvě gunmetal. Zapalovač
má hladký lesklý povrch a elegantní
design. Dobíjí se přes USB kabel, který
je součástí balení. Obsahuje baterii
o kapacitě 170 mAh, délka nabíjení
1–2 hodiny. Baleno v luxusní krabičce,
dodáváno s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 3 × 12 mm
Rozměry:
zapalovač 2,2 × 8,1 × 0,8 cm
balení 12 × 7,5 × 3,1 cm
Kartonové množství v ks: 10

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

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

MAIZURU

399 Kč

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

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

zip

5,90 Kč
dale

11,50 Kč

. DALE
Piezo elektrický zapalovač, plast.
H6800200WH2 – bílá
H6800201WH2 – černá
H6800202WH2 – červená
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

13,50 Kč

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

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

BEERBARA
short
long

215 Kč
235 Kč

PILBARA .
H7200100AJ3
Během romantických chvil u vína jistě oceníte
chladič s nálevkou. Tato chladicí 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.
Doporučená technologie tisku:
kovová část – laser L1, plastová část – tampontisk T2
Maximální velikost tisku: kovová část 90 × 7 mm,
plastová část 25 × 7 mm
Rozměry: 31,5 × 2,5 cm, balení 21 × 9 × 3,9 cm
Kartonové množství v ks: 24

pilbara

215 Kč

PILBARA SET .
H7200200AJ3
Během romantických chvil u vína jistě oceníte
tuto sadu na víno. Sada obsahuje dvoupákovou
vývrtku a chladicí 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.
Doporučená technologie tisku:
vývrtka laser L1,
chladicí tyčinka – kovová část – laser L1,
plastová část – tampontisk T2
Maximální velikost tisku:
vývrtka 20 × 7 mm,
chladicí tyčinka – kovová část 90 × 7 mm,
plastová část 25 × 7 mm
Rozměry: vývrtka 2,3 × 12,4 × 1,2 cm,
chladicí tyčinka 31,5 × 2,5 cm,
balení 21 × 9 × 3,9 cm
Kartonové množství v ks: 24
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PILBARA SET

280 Kč

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

237 ml

795 Kč

. 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

restina

414 Kč

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

bosna

262 Kč

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

PAXTON .
Nerezový číšnický nůž
s dvoupákovým otvírákem lahví.
H7201800PK2 – černá
H7201801PK2 – bílá
H7201802PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 12 × 8 mm
Rozměry: 12,1 × 2,2 × 1,3 cm
Kartonové množství v ks: 144

paxton

41,50 Kč

YANARIA

YANARIA .

165 Kč

H7200300AJ3
Sada na víno, která obsahuje 2 skleněné
zátky na víno ve dvou velikostech
a kvalitní dvoupákovou kovovou
vývrtku. Zátky pasují téměř do všech
standardních lahví s průměrem otvoru
17,5 a 18,5 mm. Baleno v dárkové krabici.
Doporučená technologie tisku:
laser L1 na vývrtku
Maximální velikost tisku: 20 × 7 mm
Rozměry: vývrtka 12,7 × 2,3 × 1,2 cm,
zátky Ø 2,9 × 3,1 cm,
balení 16,2 × 8,1 × 3,6 cm
Kartonové množství v ks: 10

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

9,60 Kč

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

30,50 Kč
modrá. zelená 36,20 Kč

Papírová taška na láhev vína, gramáž
papíru 120 g, kvalitní bavlněná držadla.
H5000100GD1 – bílá
H5000101GD1 – modrá
H5000102GD1 – hnědá
H5000103GD1 – zelená
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

bílá, hnědá

. caddy
caddy
bílá, hnědá
modrá

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)

18,50 Kč
22,00 Kč

. kleros
KLEROS
bílá, hnědá
modrá

19,50 Kč
25,50 Kč

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)

95

domácnost

. vinnie

VINNIE

DANEK .
H7300300CY2
Přírodní korkový chladič na víno
s tekutou chladicí kapalinou
a nastavitelným zapínáním na suchý zip.
Pro láhve do průměru 11 cm.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 270 × 60 mm
Rozměry: 34 × 18 cm
Kartonové množství v ks: 50

danek

189 Kč
HIPOTI .

hipoti

122 Kč

H7300200MA2
Elegantní černý chladič na láhev
se suchým zipem a integrovanou chladicí
podložkou s chladicím gelem.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 150 × 50 mm
Rozměry: 30 × 18,5 × 1,5 cm
Kartonové množství v ks: 50

párty .
Plastová sklenice na víno o objemu
460 ml. Ideální na piknik nebo
zahradní párty. Elegantní design
a barvy.
H1100300MA2 – černá
H1100301MA2 – bílá
H1300700MA2 – lesklá růžová
H1300701MA2 – lesklá zlatá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: Ø 8,5 × 22 cm
Kartonové množství v ks: 50
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

460 ml

párty

149 Kč
lesklá růžová,
lesklá zlatá 239 Kč
černá, bílá

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.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 5,5 × 25 cm,
balení 29 × 18,5 × 7 cm
Kartonové množství v ks: 10

. PAPUA.
. na šampaňské .
PAPUA na šampaňské

200 ml

369 Kč

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

. TUMAI
tumai
820 ml

320 Kč

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.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: Ø 11,5 × 24 cm,
balení 24,2 × 26,9 × 12,4 cm
Kartonové množství v ks: 8
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. WANGI

235 Kč

200 ml

MORETON 2 .
250 ml

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.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 7,7 × 21,3 cm,
balení 16,5 × 23 × 8 cm
Kartonové množství v ks: 10

MORETON 2

199 Kč

MORETON 6

MORETON 6 .

495 Kč

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.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 7,7 × 21,3 cm,
balení 24,5 × 23 × 16 cm
Kartonové množství v ks: 8

PAPUA

na bílé víno

.

250 ml

250 ml

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

379 Kč

WANAKA 2

269 Kč

570 ml

WANAKA 6

655 Kč
570 ml

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

. PAPUA.
. na červené víno.

PAPUA na červené víno

399 Kč

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

570 ml

H5400101IP1
Vyberte si sami, jakým vínem uděláte
svým obdarovaným radost. Snadno
Vám to umožní značková dárková
krabice Vanilla Season na víno se dvěma
skleničkami Bohemia Crystal (570 ml)
a volným prostorem na Vámi vybrané
červené víno.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 11 × 22,3 cm,
prostor pro láhev 8 × 4,5 × 33 cm,
balení 37,5 × 34 × 11 cm
Poznámka: Víno není součástí balení.
Kartonové množství v ks: 5
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. WANAKA 2

AKAROA .

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.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry: karafa Ø 19,2 × 20,7 cm,
balení 24,5 × 22,5 × 24,7 cm
Kartonové množství v ks: 4

259 Kč
1500 ml

NUKUALOFA .
H1301400ZH1
Sada 6 sklenic na víno (350 ml)
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.
Doporučená technologie tisku:
laser L3.
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm.
Rozměry: sklenička Ø 8,8 × 22,3 cm,
balení 26 × 23,5 × 17,5 cm.
Kartonové množství v ks: 8
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350 ml
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649 Kč
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300 ml

H0200200ZH1
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.
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

395 Kč

. HAmedam 2
HAMEDAM 2

210 Kč

85 ml

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.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 12 × 12 mm
Rozměry: Ø 5 × 18,5 cm,
balení 11,8 × 19,5 × 6,5 cm
Kartonové množství v ks: 12

. KIRIBATI

kiribati

299 Kč
350 ml

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.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 25 × 70 mm
Rozměry: sklenice Ø 7,3 × 15,2 cm
o objemu 350 ml,
balení 15,8 × 16,4 × 15,8 cm
Kartonové množství v ks: 12
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. HATTA

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.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: karafa Ø 9,5 × 30 cm,
balení 15 × 37 × 15 cm
Kartonové množství v ks: 6

1200 ml

paparoa

220 Kč

fiji .

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.
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

385 Kč

camellia .
H0601600PD2
Konvice na čaj z borosilikátového skla
s nerezovým sítkem a bambusovým
víčkem. Borosilákotové sklo je odolnější
proti nárazům a teplotám více než
běžné sklo a je vhodné na studené
i horké nápoje. Objem 850 ml.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: 19 × 13 × 11 cm
Kartonové množství v ks: 20
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850 ml

CAMELLIA

329 Kč
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90 ml

LIBERICA

489 Kč

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

. ARABICA
ARABICA

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

150 ml

245 Kč

HEMERA

379 Kč

70 ml

. HEMERA
H0200200PB2
Sada 2 skleněných dvoustěnných šálků
na espresso o objemu 70 ml, baleno
v dárkové krabičce.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 35 × 20 mm
Rozměry: šálky Ø 6 × 6,3 cm,
krabička 14 × 7,3 × 7,2 cm
Kartonové množství v ks: 24
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. LIBERICA

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 nezahrnuje sublimační
potisk.
Kartonové množství v ks: 48

350 ml

santiso

129 Kč
CHAMELEON

61,50 Kč
CHAMELEON .

300 ml

H0100100AT1
Bílý keramický hrnek s hladkým lesklým
povrchem, 300 ml určený pro sublimační
tisk.
Doporučená technologie tisku: sublimace
Maximální velikost tisku: 160 × 80 mm
Rozměry: Ø 8 × 9,5 cm
Poznámka: Cena nezahrnuje sublimační
potisk.
Kartonové množství v ks: 36

burak

72,50 Kč

BURAK .
H0200600CY2
Skleněný hrnek pro sublimační potisk,
objem 300 ml. Lze mýt v myčce.
Doporučená technologie tisku: sublimace
Rozměry: Ø 8 × 9,5 cm
Poznámka: Cena nezahrnuje sublimační
potisk.
Minimální množství 100 ks.
Kartonové množství v ks: 36
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Vyrobíme Vám hrnečky, talířky a jiné s logem a barvou Vaší
firmy. Nabízíme různé možnosti potisku a zpracování Vašich
přání. Hrnečky a plecháčky lze potisknout zespodu, z vnitřní
strany, na dno i pod okraj.
Pískování do bílého střepu

Možnosti zpracování:
– Glazura, která lze udělat přesně dle vzorníku Pantone, RAL,
či dodaného vzorku na materiálu. Glazovalo se i dle ubrusu,
závěsu či kapoty auta. Glazura může být jak matná, tak lesklá.
– Pískování, které lze udělat jak do glazury (zůstane bílé), tak
pod glazuru (zůstane v barvě předmětu). Pískované předměty
lze i vybarvit. Pískuje se do bílého střepu a následně vybarví
glazurou.
– Obtisky – na glazurovaný střep
– Celoplášťový potisk různých tvarů hrnků
– Cmykový potisk
– Výpal

Potisk vnitřní a vnější dno

Vybarvené pískování, vnitřní Glazura

CMYK na glazuru

Výroba možná od 100 ks.

Máčení ouška

Celoplášťový potisk

Matná Glazura,
pískování do glazury,
vnitřní tisk

Lesklá vs. matná glazura
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. Porcelán a keramika
s potiskem na míru

PONTOS

PONTOS .

350 ml

od 99,50 Kč

Plastový hrnek o objemu 350 ml,
vyrobený z odolného SAN materiálu.
H0300500PB2 – černá
H0300501PB2 – bílá
H0300502PB2 – transparentní
H0300503PB2 – modrá
H0300504PB2 – červená
H0300505PB2 – žlutá
Doporučená technologie tisku:
rotační sítotisk 1 barva
Maximální velikost tisku: 80 × 30 mm
Rozměry: Ø 9 × 10 cm
Poznámka: Minimální odběr 50 ks.
Kartonové množství v ks: 60
50 ks

100 ks

250 ks

500 ks

238 Kč

149 Kč

124 Kč

99,50 Kč

BONE .

bone
350 ml

73,50 Kč

Hrnek o objemu 350 ml, vnitřní
strana bílá, jednobarevný povrch.
H0100700PK2 – šedá
H0100701PK2 – královská modrá
H0100702PK2 – žlutá
H0100703PK2 – oranžová
H0100704PK2 – červená
H0100705PK2 – béžová
H0100709PK2 – světle modrá
H0100710PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry: Ø 8 × 10,5 cm
Kartonové množství v ks: 48
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H0401000PK2
Porcelánový šálek s podšálkem
v klasickém designu, objem 80 ml.
Baleno po 6 ks v kartonové krabičce.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 20 × 15 mm
Rozměry: 6,1 × 5 cm
Kartonové množství v ks: 72

LEISURE

66,50 Kč
PANAGOT

119 Kč

350 ml

. PANAGOT
Moderní keramický hrnek
o objemu 350 ml.
H0100300RX2 – černá
H0100301RX2 – šedá
H0100302RX2 – bílá
H0100303RX2 – červená
H0100304RX2 – modrá
H0100305RX2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 9 × 7 cm
Kartonové množství v ks: 36

tegato
300 ml

89,50 Kč

. TEGATO
Barevný keramický hrnek s bílým
vnitřkem o objemu 300 ml.
H0101700MA2 – černá
H0101701MA2 – modrá
H0101702MA2 – červená
H0101703MA2 – žlutá
H0101704MA2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
rotační síto, tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 70 × 30 mm
Rozměry: Ø 9 × 8,5 cm
Kartonové množství v ks: 48
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. LEISURE

80 ml

EROS .
H2405000PD2
Celodubový turistický hrnek
se závěsnou šňůrkou o objemu 120 ml.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 40 × 40 mm
Rozměry: 15 × 6 cm
Kartonové množství v ks: 50

EROS
120 ml

335 Kč

YANIS .
H0500900PD2
Hrnek z dubového dřeva o objemu
280 ml.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 60 × 35 mm
Rozměry: 10 × 9,5 cm
Kartonové množství v ks: 80

YANIS

280 ml

NYX

NYX .

250 ml

199 Kč

H0501000PD2
Hrnek z dubového dřeva o objemu
250 ml.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 35 × 35 mm
Rozměry: Ø 7 × 7,5 cm
Kartonové množství v ks: 80
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375 Kč
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MYLA .
Multifunkční hadr na mytí a leštění oken
a skel. Hadr je vyrobený z velice savého
a rychleschnoucího mikrovlákna. Díky svým
vlastnostem je velice vhodný na leštění
skelných povrchů, jelikož nezanechává stopy
chloupků a má výborné leštící schopnosti. Lze
jej jednostranně nebo oboustranně potisknout.
Můžete ho mít v jakémkoliv rozměru s možností
barevného obšití. Díky laserovému řezání,
které jemně zataví okraje, je ho také možno mít
v jakémkoliv tvaru. Konečné balení je na přání
klienta, v plastovém sáčku, v eko provedení
s papírovým přebalem nebo v sadě s dalšími
produkty v papírové krabičce.

myla

VŮNĚ DO AUTA .
Nabízíme visačky nejrůznějších tvarů
a provedení. K výběru je široká škála
vzhledů a vůní. Visačka je potištěna
z obou stran, obě strany mohou mít různé
motivy. Visačka může být na gumičce
nebo na plastovém háčku. Trvanlivost
vůní je cca 3–4 týdny. Baleno jednotlivě
v nepropustné čiré PE folii. Nebo můžete
mít originální voňavky s plnobarevným
tiskem, epoxy samolepkou nebo
laserem. Na výběr je obdélník nebo ovál
a 8 různých vůní. Možno balit v plastovém
přebalu s papírovou kartou s Vaší grafikou.
Minimální množství pro objednání je
200 ks.
Dodací lhůta cca 2–3 týdny dle počtu
kusů.
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molat

. MOLAT

61 Kč

zofi

65,50 Kč

. ZOFI
Utěrka z mikrovlákna, rychle absorbuje
vodu a rychle schne, baleno ve vaku
ze síťoviny. Materiál polyester/nylon.
H4200201RB2 – modrá
H4200202RB2 – oranžová
H4200203RB2 – šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 280 × 280 mm
Rozměry: ručník 31,5 × 31 cm,
vak 13,5 × 16,5 cm
Kartonové množství v ks: 100

dalmi

283 Kč

. DALMI
F3000800PK2
Skládací organizér do úložného prostoru
auta. Materiál polyester.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 50 mm
Rozměry: 49 × 32 × 26 cm
Kartonové množství v ks: 20

ikos

23 Kč

. IKOS
F3004400PK2
Řezák bezpečnostních pásů, který
zvýší pocit bezpeční v autě. Snadno
na pás připevníte a máte jej vždy
po ruce.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 40 mm
Rozměry: 10,4 × 5,4 × 1,1 cm
Kartonové množství v ks: 500
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F2800500PD2
Stylový osvěžovač vzduchu do auta
naplněný éterickým olejem. Nádobka
je vyrobena ze skla a bukového dřeva,
opatřena hnědou šňůrkou k zavěšení.
Až bude osvěžovač prázdný, naplníte jej
vlastní oblíbenou vůní. Objem 5ml.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 150 × 120 mm
Rozměry: 2,7 × 2,7 × 4,8 cm
Kartonové množství v ks: 200

MAULIPA .
Škrabka na led se třemi LED světly,
řezákem na bezpečností pásy
a kladívkem na rozbití okna v případě
nouze. Materiál plast a nerezová ocel.
F3002000RB2 – bílá
F3002001RB2 – černá
F3002002RB2 – modrá
F3002003RB2 – červená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 70 × 18 mm
Rozměry: 25,7 × 9,7 × 1,9 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterií
4 × knoflíková.
Kartonové množství v ks: 100

MAULIPA

111 Kč

KASANA .
Multifunkční škrabka na led.
Oddělitelný nástavec má tři různé
strany – na led, na sníh nebo na vodu.
Materiál plast PS.
F2800200RX2 – černá
F2800201RX2 – bílá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 20 × 60 mm
Rozměry: 0,4 × 11,2 × 24,6 cm
Kartonové množství v ks: 100

KOMAL .
F3003900PK2
Multifunkční nástroj do auta pro případ
autonehody. Obsahuje magnet,
COB světlo se 4 diodami, včetně
blikající volby, kladivo na sklo a řezák
bezpečnostních pásů.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 35 × 15 mm
Rozměry: 12,3 × 2,5 × 1,4 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterií
4 × knoflíková.
Kartonové množství v ks: 250
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71 Kč

KOMAL

106 Kč

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

. BRAIN
brain

259 Kč

. VILMA
vilma

59,50 Kč

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

. 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: 190 × 69,5 × 0,1 cm
Kartonové množství v ks: 120

amendola

109 Kč
PARKING TIMER

35,50 Kč

. PARKING TIMER
F3001100PK2
Parkovací hodiny se škrabkou
na led a třemi plastovými žetony
do nákupního vozíku umístěnými
na zadní straně, plast.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 80 × 50 mm
Rozměry: 15,5 × 12 × 0,6 cm
Kartonové množství v ks: 200
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F3000500PK2
Teleskopická škrabka na led
se smetáčkem. Možnost roztažení
až na 100 cm.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 12 mm
Rozměry: 113,5 × 16 × 4 cm
Kartonové množství v ks: 20

MANOPOLA .

mANOPOLA

79,50 Kč

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

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

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

60,50 Kč

ŠKRABKA

6,10 Kč

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

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

LASSO

nářadí

319 Kč

. LAMAT

LAMAT

510 Kč
pikon

313 Kč

B1118600PD2
Držák na telefon do auta s bezdrátovou
10W nabíječkou. Výstup: DC 9V/1,1A.
Včetně přídavného magnetického
kovového kroužku pro podporu nabíjení
jiných nemagnetických telefonů
s možností bezdrátového nabíjení.
Kompatibilní s nejnovějšími telefony
Android, iPhone® 12 a novějšími.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 35 × 35 mm
Rozměry: 9,6 × 6 × 7,2 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 20

. PIKON
B1104900RB2
Držák na telefon do ventilační mřížky
auta s bezdrátovou nabíječkou. Má
integrovaný USB kabel dlouhý 1 m.
Materiál plast.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm
Rozměry: 5,5 × 8,2 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 50
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OLIA .
F3001200PD2
Hasicí deka ze skelných vláken balená
v PVC pouzdře. Je určena k hašení
začínajících požárů v autě nebo
domácnosti.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 150 × 80 mm
Rozměry: 95 × 100 cm
Kartonové množství v ks: 25

olia

398 Kč

FAROSA .
farosa

F3005500PD2
Hasicí deka ze skelných vláken balená
v PVC pouzdře. Je určena k hašení
začínajících požárů v autě nebo
domácnosti.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 220 × 130 mm
Rozměry: 120 × 180 cm
Kartonové množství v ks: 12

581 Kč

EN 1150:1999

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

ribera

59,50 Kč
EN ISO 20471

vesta

VESTA .

64,50 Kč

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
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. BELTO

belto

14,50 Kč
EN13356

. BELTINO

EN13356

BELTINO

17,50 Kč

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 – královská modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 20 × 320 mm
Rozměry: 34 × 3 cm
Kartonové množství v ks: 1000

. POSO
poso

59,50 Kč

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.
Svítivost 40 lumenů.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm
Rozměry: 6 × 3 × 2 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: dodáváme včetně 2 × 3V
CR2032 knoflíkové baterie.
Kartonové množství v ks: 500
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Certifikovaný reflexní pásek svinovací
do náramku. Má retroreflexní
vlastnosti a slouží ke zvýšení
viditelnosti. Splňuje normu EN13356.
F3100100LZ2 – žlutá
F3100101LZ2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 20 × 320 mm
Rozměry: 34 × 3 cm
Kartonové množství v ks: 1000

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 – světle modrá
F2304204PK2 – zelená
F2304205PK2 – královská modrá
F2304207PK2 – oranžová
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 10 × 10 mm
Rozměry: 5,5 × 15,7 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterií.
Kartonové množství v ks: 120

REDMAN .

puller

106 Kč
redman

234 Kč

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

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 × 57 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterie.
Kartonové množství v ks: 100

118

benji

168 Kč

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

luca

129 Kč

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

. NOVAMBA

novamba

133 Kč

Plastová pracovní svítilna s COB
hlavním a bočním světlem
a magnetem.
F2305400PK2 – černá
F2305401PK2 – šedá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 25 × 7 mm
Rozměry: 16,8 × 2,3 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterie
1 × AA.
Kartonové množství v ks: 200
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. LUCA

KIKAI .
F2308500AJ3
Značková kovová svítilna Schwarzwolf.
Svítilna obsahuje 3W CREE XPE LED
diodu a má 3 režimy svícení: silný,
střední a blikající. Baleno v dárkové
krabičce. Svítivost 120 lumenů.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm
Rozměry: 14,3 × 2,9 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterie
2 × AA.
Kartonové množství v ks: 100

ONTAKU .
F2308600AJ3
Značková kovová svítilna Schwarzwolf
se šňůrkou na zápěstí. Svítilna obsahuje
5W Osram LED diodu a funkci ZOOM.
Má 3 režimy svícení: silný, střední
a blikající. Baleno v dárkové krabičce.
Svítivost 300 lumenů.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 25 × 7 mm
Rozměry: 15 × 2,8 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterie
2 × AA.
Kartonové množství v ks: 80

kikai

175 Kč

ontaku

235 Kč

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

120

biwa

375 Kč

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

430 Kč

ANTELAO

189 Kč

delgada

389 Kč

F2308700AJ3
Dobíjecí kovová svítilna značky Schwarzwolf
se šňůrkou na zápěstí, kterou lze použít
také jako powerbanku s výstupem DC 5V/1A
pro pohotovostní dobití Vašeho telefonu.
Svítilna obsahuje 5W XPG diodu. Má 3 režimy
svícení: silný, blikající a SOS režim. Při delším
podržení tlačítka lze přepnout na tlumené
světlo. Nabízí možnost regulace zaostření,
obsahuje dobíjecí 3.7V Lithium baterii
o kapacitě 2000mAh a světelný indikátor
nabíjení. Dobíjecí USB kabel typu C je
součástí balení. Doba nabíjení 3 hodiny, výdrž
baterie 4,5 hodiny. Baleno v dárkové krabičce.
Svítivost 250 lumenů.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm
Rozměry: 12,4 × 2,5 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 50

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

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

ZAGROS

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.
Svítivost 120 lumenů.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm
Rozměry: 6,5 × 4 × 4,5 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváno včetně baterií
3 × AAA.
Kartonové množství v ks: 100

TRONADOR

85 Kč

mino

MINO .

299 Kč

F2300900AJ3
Dobíjecí čelovka značky Schwarzwolf
s XPE diodou. Čelovka má senzor
a 5 režimů svícení: silné, slabé, blikající,
červené a červené blikající. Obsahuje
šedou gumičku s logem Schwarzwolf
a vstup pro USB mikro kabel, kterým se
dobíjí. Díky dobíjení také šetří životní
prostředí. Při plném dobití baterie svítí
až 7 hodin. USB mikro kabel je součástí
balení. Baleno v dárkové krabičce.
Svítivost 120 lumenů. 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
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. RYS

rys
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10 Kč

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

. VLK
vlk

12 Kč

Transparentní plastový řezák
s bezpečnostním mechanismem.
F2000300PK2 – žlutá
F2000301PK2 – oranžová
F2000302PK2 – červená
F2000303PK2 – modrá
F2000304PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 40 × 15 mm
Rozměry: 12,4 × 2,4 × 1,4 cm
Kartonové množství v ks: 600

. MAYNAR
MAYNAR

71 Kč

F2000500RX2
Plastový řezák na balíky
s vyměnitelnou čepelí
a bezpečnostním mechanismem.
Čepel je dlouhá 18 mm a je
vyrobena z SK4 nerezové oceli.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm
Rozměry: 12,8 × 2,6 × 1,3 cm
Kartonové množství v ks: 120
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STOLAŘ .
F2200100DB1
2m skládací metr z bukového dřeva, bílý,
skryté plastové spoje s aretací 180°.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, uv tisk UV1
Maximální velikost tisku: 200 × 30 mm
Rozměry: 24 × 3,5 × 1,6 cm
Kartonové množství v ks: 200

STOLAŘ

94 Kč

JOINER .
B0500100RX2
Dřevěná tesařská tužka, neořezaná.
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

JOINER

14,50 Kč

KESAR .
F2000100PJ2
Skládací kovový řezák ergonomického
tvaru s klipem na opasek. Součástí
je i pět náhradních čepelí v plastové
krabičce.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 45 × 10 mm
Rozměry: 10 (15,8) × 3,8 × 1,7 cm
Kartonové množství v ks: 100

kesar

228 Kč

FERAT .
F2202600PK2
Skládací dřevěný metr značky Stabila.
Délka 2 m. Pevný povrch odolný proti
nárazu.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 60 × 26 mm
Rozměry: 24,1 × 1,7 × 3,2 cm
Kartonové množství v ks: 120
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ferat

106 Kč

. TECHNIK
technik

nářadí

99,50 Kč

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

hobit

79,50 Kč

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

kerim

91 Kč

. KERIM
Svinovací metr vyrobený z ABS,
délka 5 m. Je opatřen klipem
na opasek a šňůrkou.
F2201300PD2 – červená
F2201301PD2 – šedá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: 6,5 × 6,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 50
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ORACLE .
F2400500RB2
Teleskopický 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

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

ORACLE

87,50 Kč

DORNO

47,50 Kč

donel

DONEL .

93,50 Kč

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: 35 × 35 mm
Rozměry: 7,2 × 7 × 3,8 cm
Kartonové množství v ks: 60
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. PENTOOL

PENTOOL

46 Kč

nářadí

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

LAVESO

530 Kč

MONEO

143 Kč

. LAVESO
F2100700PD2
Sada nářadí v bambusovém
kufříku, 21 dílů. Obsahuje
3 šroubováky, 10 bitů v držáku,
1 adaptér, 4 hlavice, řezák
a rukojeť.
Doporučená technologie tisku:
laser L2, tampontisk T2
Maximální velikost tisku:
40 × 80 mm
Rozměry: 19,5 × 11,8 × 3 cm
Kartonové množství v ks: 20

. MONEO
Kapesní sada bitů. Obal je z ABS,
nástavec z nerezové oceli. Obsahuje
3 × TORX (10, 15, 25), 3 × inbus (3, 4,
5 mm), křížový nástavec (1,8 mm, #0
#2), 3 ploché nástavce (1,8 mm, #3
#5). Součástí je i klip na opasek.
F2403500RX2 – černá
F2403501RX2 – modrá
F2403502RX2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 15 mm
Rozměry: 7,1 × 2,8 × 4,5 cm
Kartonové množství v ks: 80
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SERVU .
F2100700PK2
Pouzdro z kožené štípenky se sadou
nářadí, zapínání na zip. Sada obsahuje:
5 nástrčných klíčů, 3 šestihranné
šroubováky, 9 šroubovacích bitů, 1 klíč,
1 měřicí pásku, 2 šroubováky, 1 rukojeť
šroubováku, 1 prodlužovací tyč, 1
sadu kleští. Materiál kov, plast, kožená
štípenka.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm
Rozměry: 17 × 12,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20

servu

258 Kč
MILO

224 Kč

MILO .
F2401700PK2
Sada nářadí balená v ABS prakickém
pouzdře. Obsahuje 19 ks nářadí
z nerezové oceli a plastu.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm
Rozměry: 16,7 × 9 × 4 cm
Kartonové množství v ks: 20

SKARO .

skaro

367 Kč

F2100200PK2
Dvaceti šesti dílná sada nářadí
se šroubovákem s vyměnitelnými bity
a kleštěmi v kovovém pouzdře na zip.
Materiál hliník, železo a EVA.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm
Rozměry: 13,5 × 20 × 2,9 cm
Kartonové množství v ks: 24
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. PELAT
F2400200AJ3
Multifunkční nůž značky Schwarzwolf.
Obsahuje 9 nástrojů, které jistě
využijete během Vašich výletů
do přírody. Baleno v pouzdře
a dárkové krabičce.
Materiál ocel S/S 2CR13.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 22 × 5 mm
Rozměry: v zavřeném stavu
10 × 1,5 × 2 cm
Kartonové množství v ks: 100

pelat

nářadí

255 Kč

. HUNTER
hunter

142 Kč

noble

355 Kč

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

. NOBLE
F2405700AJ3
Multifunkční nářadí značky Schwarzwolf.
Obsahuje 11 nástrojů – nůž, otvírák na pivo,
otvírák na plechovky, kleště, štípačky,
pilku, šroubovák, křížový šroubovák, pilník,
odizolovací nůž, vytahovač hřebíků. Nářadí
má karabinu a je baleno v neoprenovém
pouzdře. Baleno v dárkové krabičce.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm
Rozměry: v zavřeném stavu 10,5 × 4 × 2 cm
Kartonové množství v ks: 40
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PONY new .
Značkové kombinované nářadí
Schwarzwolf, 13 nástrojů, v černém
neoprenovém pouzdře. Baleno
v dárkové krabičce. 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

ARMADOR new .
Značkové kombinované nářadí
Schwarzwolf, 15 nástrojů, které
obsahují pojistku, v černém
neoprenovém pouzdře. Baleno
v dárkové krabičce. 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

pony new

169 Kč

armador new

235 Kč

ARMADOR
BLACK new .
F2400500AJ3
Luxusní značkové kombinované nářadí
Schwarzwolf, 15 nástrojů, které obsahují
pojistku, v černém neoprenovém
pouzdře. Baleno v dárkové krabičce.
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
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armador black new

285 Kč

63 Kč

antisana

. 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.
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

. ANTISANA

63 Kč

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. Funkce:
centrklíč (dvě velikosti), magnet, klíč
(čtyři velikosti), karabina,
šroubovák, křížový šroubovák.
Materiál ocel S/S 420.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 15 × 3 mm
Rozměry: 5,5 × 3,4 cm
Kartonové množství v ks: 200

. BURUNDI
burundi

115 Kč

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. 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
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atacama

STYX .
F1900900SA3
Značkový zavírací nůž Schwarzwolf
s pojistkou a klipem na opasek.
Baleno v dárkové krabičce.
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 .
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

styx

125 Kč

yerger

269 Kč

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

265 Kč

matrix

189 Kč

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

. JAGUAR

jaguar
střední
velký

169 Kč
189 Kč

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

. RAY
ray

243 Kč

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

BAKO .
F1904400AJ3
Multifunkční nůž značky Schwarzwolf
v pouzdře se šňůrkou na krk. Rukojeť nože
lze použít jako klíč k utahování matic
a na konci nože je umístěn otvírák lahví.
Šňůrka obsahuje oranžovou píšťalku.
Pouzdro je vyrobeno ze speciální slitiny
plastů Kydex. Baleno v dárkové krabičce.
Materiál nerezová ocel, slitina plastů Kydex.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm
Rozměry: nůž 13 × 2 cm,
pouzdro 7,5 × 5,5 cm, délka šňůrky 45 cm
Kartonové množství v ks: 96

bako

215 Kč
pilz

259 Kč

PILZ .
F1900200SA3
Značkový houbařský nůž
Schwarzwolf, balený v neoprénovém
pouzdře a dárkové 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

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. 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
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garmisch

199 Kč
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SALUT .

salut

13,50 Kč

Kovový přívěsek na klíče s píšťalkou.
F6002800RB2 – stříbrná
F6002801RB2 – černá
F6002802RB2 – modrá
F6002803RB2 – červená
F6002804RB2 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 25 × 5 mm
Rozměry: 6,2 × 1,2 cm
Kartonové množství v ks: 400

BERINDA .
Kovová karabina s kroužkem na klíče.
F6007900MA2 – černá
F6007901MA2 – modrá
F6007902MA2 – červená
F6007903MA2 – šedá
F6007904MA2 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 35 × 4 mm
Rozměry: 6 × 3 × 0,5 cm
Kartonové množství v ks: 1000

berinda

10,50 Kč
ALVAR .
Otvírák na láhve jako přívěsek na klíče,
materiál kov.
F6006500PK2 – černá
F6006501PK2 – modrá
F6006502PK2 – žlutá
F6006503PK2 – oranžová
F6006504PK2 – červená
F6006505PK2 – stříbrná
F6006506PK2 – zelená
F6006507PK2 – růžová
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 6 mm
Rozměry: 5,5 × 1 × 0,9 cm
Kartonové množství v ks: 1000
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alvar

5,90 Kč
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KARBARA

25,50 Kč

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

Kovový žeton velikosti 5 Kč do nákupního
vozíku, s karabinkou a kroužkem na klíče.
Kov s imitací smaltu na přední straně.
F6006900CY2 – bílá
F6006901CY2 – žlutá
F6006902CY2 – oranžová
F6006903CY2 – červená
F6006904CY2 – modrá
F6006905CY2 – zelená
F6006906CY2 – černá
F6006907CY2 – růžová
Doporučená technologie tisku:
laser L1 na kovovou část, tampontisk T3
na barevnou stranu
Maximální velikost tisku: 15 × 15 mm
Rozměry: 2,3 × 8 cm
Kartonové množství v ks: 1000

serino

14 Kč
NIELS

. NIELS

29,50 Kč

BIRRA

49 Kč

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

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

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

KOUZELNÍK

10,50 Kč

BOCHON .
Přívěsek na klíče se světlem, plast.
F6000700PK2 – černá
F6000701PK2 – modrá
F6000702PK2 – červená
F6000703PK2 – stříbrná
F6000704PK2 – zelená
F6000705PK2 – žlutá
F6000706PK2 – bílá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 35 × 12 mm
Rozměry: 10 × 2,8 × 0,9 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterie.
Kartonové množství v ks: 1000

BOCHON

12 Kč

MARLEY .
Plastový zásobník na sáčky pro pejskaře
s karabinou. Obsahuje 10 PE pytlíků.
H4200200PD2 – modrá
H4200201PD2 – červená
H4200202PD2 – bílá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm
Rozměry: 10 × 4,1 cm
Kartonové množství v ks: 200
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MARLEY

19 Kč

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

. BAMBI

16,50 Kč

. DAPER
daper

31 Kč

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

. BUMBA
bumba

16,50 Kč

Transparentní obal na mobil jako
ochrana proti stříkající vodě. Vhodný
na pláž. Transparentní přední, matná
zadní strana, se zapínáním na suchý
zip a nastavitelnou šňůrkou délky
cca 45 cm.
B1500400RB2 – černá
B1500401RB2 – bílá
B1500402RB2 – modrá
B1500403RB2 – červená
B1500404RB2 – zelená
B1500405RB2 – růžová
B1500406RB2 – oranžová
B1500407RB2 – žlutá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 40 mm
Rozměry: 22,5 × 9 cm
Kartonové množství v ks: 500
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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 – královská modrá
F6100307PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 300 × 16 mm
Rozměry: 56 × 2,5 × 1,2 cm
Kartonové množství v ks: 500

REKLAMNÍ ŠŇŮRKY .
Možností šňůrek, jejich branding, tvar, materiál,
přidaná příslušenství, je nespočet. Ukážeme Vám
proto jen pár možných variant pro Vaši inspiraci.
Můžete si vybrat plnobarevnou sublimaci,
sítotisk, ražbu, reflexní tisk nebo prvky, epoxy
samolepky na táhla, vetkávané, s nášivkou, tisk
na karabinky, různé přívěsky, jejich materiál,
velikost či barvu. Také z materiálů je velký výběr.
Můžete mít recyklované RPET, bambusové,
polyesterové, bavlněné nebo korkové. Co se týká
tvaru, v nabídce jsou různé tloušťky i délky
šňůrek, mohou být tubulární nebo kulaté,
dlouhé na krk nebo kratší jako přívěsek na klíče,
či jako náramek na festivaly. Pro detailní
kalkulace prosím kontaktujte náš obchodní
tým. Pro standardní šňůrky do 1000 kusů jsme
schopni zajistit dodání do 1 týdne. Jinak je
obecně termín dodání 1–2 týdny, záleží na počtu
kusů.

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

20mm oboustranná sublimace
a jeden reflexní proužek
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

20mm jednostranná sublimace
a jeden reflexní proužek

. MAGNETKY
Magnetky a magnetické záložky jsou
skvělým médiem pro Vaši reklamu
a zároveň velmi praktické. Plnobarevné
vinylové měkké magnetky je možné
vyrobit z magnetické fólie o různé
tloušťce, ale standardně se používá
0,45 mm. Magnetky je možné mít
ve vlastním tvaru, přidělané k bločkům
na lednici nebo různě balené, dle Vašich
požadavků. Magnetické záložky je možné
mít ve vlastních výřezech, připevněné
k papírovým kartičkám s Vaší reklamou
nebo reklamním perem. Dodání 2 týdny.

rozdávačky

MAGNETKY

REFLEXNÍ PŘÍVĚSKY

. REFLEXNÍ
PŘÍVĚSKY
Reflexní přívěsek ve tvaru na míru
s řetízkem nebo karabinkou. Přívěsky
mohou být z měkkého reflexního
materiálu nebo tvrdého reflexního plastu.
Minimální množství na objednávku je
100 ks. Velikost standardních tvarů je
cca 5–7 cm. Za příplatek je možné nechat
vyrobit vlastní design. Potisk je možný
jednobarevný nebo plnobarevný, z jedné
nebo i z obou stran. Dodání 2–3 týdny.

141

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

KAPSÍK

22,50 Kč

MINTVAN .

MINTVAN

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

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

KREDITKA

16 Kč

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

. ELENI

eleni

13 Kč

domek

15 Kč

DRYALA

47,50 Kč

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

. DRYALA
F0800200RB2
Praktická lékovka se 7 přihrádkami
na každý den v týdnu s průhlednou
horní stěnou. Otáčí se stiskem tlačítka,
z boku má otvíratelnou přihrádku
pro vyjmutí léků.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry: 8,8 × 3,8 cm
Kartonové množství v ks: 200
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H5800500PK2
Mentolové bonbony bez cukru
v plastovém obalu ve tvaru srdce.
Obsah 8 g. Materiál polypropylen.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, UV tisk UV3
Maximální velikost tisku: 25 × 40 mm
Rozměry: 7,5 × 6,5 × 0,5 cm
Kartonové množství v ks: 1000

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

REKLAMNÍ
KULATÁ LÍZÁTKA .

REKLAMNÍ ČOKOLÁDKY

REKLAMNÍ KULATÁ
LÍZÁTKA

Ovocná lízátka 8 g, v průměru 23 mm
s potištěným obalem 70 × 90 cm dle vlastního
designu. Lízátka jsou balena po 200 kusech
v sáčku. Pro detailní kalkulace prosím
kontaktujte náš obchodní tým. Minimální
trvanlivost 12 měsíců. Doba dodání 3–5 týdnů
dle objednaného množství.

REKLAMNÍ TOČENÉ
BONBONY .

REKLAMNÍ TOČENÉ
BONBONY

Točené bonbóny s potiskem obalu dle Vašeho
designu. Bonbony mají 3,8 g, jsou balené
do bílé fólie s potiskem 1–3 pantone barvou.
Za příplatek je možné mít metalizovanou fólii.
Varianty bonbónů jsou ovocný mix (pomeranč,
citrón, jahoda, jablko, malina), mentol nebo
karamel. Minimální trvanlivost je 12 měsíců.
Dodání je do 4 týdnu. Balení je po 5 kg v sáčku
a 15 kg v kartónu.
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. PAPÍROVÉ KRABIČKY
S NÁPLNÍ

rozdávačky

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%.
Rozměry: krabička 11,2 × 6,5 × 3,5 cm
Minimální množství pro objednání je 50 ks.

PAPÍROVÉ KRABIČKY
S NÁPLNÍ
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míček

MÍČEK .

20,50 Kč

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

bubík

BUBÍK .

19 Kč

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

MOKURU .
Originální japonská hračka pro cvičení
postřehu a citu v prstech. Je to také
vynikající antistresová pomůcka.
Úkolem je poslat mokuru sem a tam
přes rovný povrch a zachytit ho
ve svislé poloze. Vhodné pro všechny
věkové skupiny. Vyrobeno z dřeva.
F6800900CY2 – bílá
F6800901CY2 – žlutá
F6800902CY2 – červená
F6800903CY2 – modrá
F6800904CY2 – černá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm
Rozměry: 9,3 × 2,6 cm
Kartonové množství v ks: 300
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mokuru

9 Kč

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

21 Kč

balon

19 Kč

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

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

. PUDL
pudl

14 Kč

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

REKLAMNÍ
KANASTOVÉ KARTY .

REKLAMNÍ
KANASTOVÉ KARTY

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

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

BLESKIT

PEXESO .
Formát archu pexesa je 297 × 420 mm,
materiál lesklá křída 300 g. Počet párů
pexesa záleží na zadání Vaší grafiky.
Potisk je oboustranný plnobarevný
s možností lesklé či matné laminace.
Minimální odběr je 100 kusů.
Termín dodání 2–3 týdny.
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

. DÁMA

dáma

133 Kč

F6501300PK2
Sada stolních her v dřevěné krabici.
Obsahuje dámu, domino, mikádo,
šachy, člověče nezlobe se.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L2
Maximální velikost tisku: 60 × 18 mm
Rozměry: 16,7 × 16,7 × 2,8 cm
Kartonové množství v ks: 48

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

remmy

96,50 Kč
tand

59 Kč

toreo

25,50 Kč

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

. TOREO
F7000400PK2
Hrací karty vyrobené z recyklovaného
papíru. 54 karet (4x13 a 2 žolíci).
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 50 × 35 mm
Rozměry: 6 × 9 × 2 cm
Kartonové množství v ks: 200
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. REMMY

ROZÁRKA .
F6606200RB2
Plyšová sova z velmi jemného materiálu,
látkové doplňky, visačka ve tvaru srdíčka
vhodná pro umístění Vašeho loga.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 35 × 15 mm
Rozměry: 17 cm
Kartonové množství v ks: 100

ROZÁRKA

134 Kč

MINITRIKO .
MINITRIKO

F6600200PK2
Tričko pro plyšová zvířátka o velikosti 20 cm,
vhodné pro potisk, bavlna.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 50 × 35 mm
Rozměry: 21 × 10 × 5 cm
Kartonové množství v ks: 720

28 Kč

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

129 Kč

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

. rOSI
rosi

137 Kč

. PANDA

panda

F6602400PK2
Plyšová panda s papírovou visačkou
pro potisk
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 35 × 10 mm
Rozměry: 18 × 11 × 9,5 cm
Kartonové množství v ks: 72

89,50 Kč

. JONÁŠ
JONÁŠ

75 Kč

F6602500PK2
Plyšový pes s papírovou visačkou
pro potisk
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 35 × 10 mm
Rozměry: 17 × 13,5 × 7,5 cm
Kartonové množství v ks: 72
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F6605400RB2
Plyšová ovečka se světle modrým
šátkem na krku. Šátek je dodávaný
pro potisk zvlášť.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm
Rozměry: 18 cm
Kartonové množství v ks: 100

DUBIA .

dubia

348 Kč

F6501600RB2
Společenská hra šipky v podobě
oboustranného magnetického terče.
Na jedné straně tradiční terč na šipky,
na druhé straně terč Bulls eye. Obsahuje
6 šipek.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 50 mm
Rozměry: 35 × 45 cm
Kartonové množství v ks: 12

ERDOAN .
F6501900PD2
Cestovní stolní tenis. Obsahuje
srolovatelnou síťku, 3 míčky, 2 pálky.
Vše baleno v RPET pouzdře.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 260 × 130 mm
Rozměry: 30 × 22 cm
Kartonové množství v ks: 20

LARIKA .
H2101100PD2
Sada čtyř korkových podtácků
ve stojánku. Každý tácek obsahuje
jednu cestovní společenskou hru.
Šachy, dáma, piškvorky, backgammon.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 50 × 5 mm
Rozměry: 10,6 × 10,6 × 7 cm
Kartonové množství v ks: 20
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578 Kč

LARIKA

365 Kč
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. TALKON

talkon

29,50 Kč

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

papul

F3504300RB2
Stahovací batůžek z polyesteru
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

30 Kč

honza

10,50 Kč

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

. tira
tira

17 Kč

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

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

výkres

4,90 Kč

kreslík

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

10,50 Kč

NÁKRES 6

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

NÁKRES 12

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

154

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

157 Kč

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

. PLANT
plant

110 Kč

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

. PLANT COLOR 5

PLANT COLOR 5

179 Kč

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

RECI .

reci

B0500800CY2
Tužka z recyklovaného papíru 80 g,
jejíž výhodou je odolnost proti lámání
a snadnému ořezávání.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1
Maximální velikost tisku: 70 × 5 mm
Rozměry: 0,7 × 17,5 cm
Kartonové množství v ks: 100

RECYKLOVANÁ
TUŽKA
V RECYKLOVANÉM
OBALU .
Tužka z recyklovaného papíru, kterou lze
potisknout 1–4 barvami, balena v kapse
z recyklovaného kartonu. Kapsu lze digitálně
plnobarevně potisknout.

5,50 Kč

RECYKLOVANÁ TUŽKA
V RECYKLOVANÉM OBALU

EKO BLOK
S RECYKLOVANOU
TUŽKOU .
Blok ve formátu A5 je vyrobený z recyklovaného
hnědého kartonu o gramáži 255 g, listy jsou
z recyklovaného 80g papíru. Zadní strana bloku
je delší a přehnutá s okem pro tužku. Blok je
dodáván s tužkou z recyklovaného papíru, na kterou
lze tisknout 1–4 barvami. V ceně bloku je potisk
přední strany až 4 barvami nebo CMYK. Samotné
listy lze potisknout 1–4 barvami. Blok obsahuje
50 listů. Pro jiný formát nebo jiný počet listů prosím
kontaktuje náš obchodní tým. Dodání 2 týdny.
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JOINER .
B0500100RX2
Dřevěná tesařská tužka, neořezaná.
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

joiner

14,50 Kč

GORETA .
Dřevěná tužka s gumou. Dodáváme
ořezané. Tuha HB.
B0500400CY2 – zelená
B0500401CY2 – růžová
B0500402CY2 – světle modrá
B0500403CY2 – bílá
B0500404CY2 – tmavě modrá
B0500405CY2 – béžová
B0500406CY2 – žlutá
B0500407CY2 – oranžová
B0500408CY2 – červená
B0500409CY2 – černá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1
Maximální velikost tisku: 70 × 5 mm
Rozměry: 7 × 18,6 cm
Kartonové množství v ks: 2000

ADUBO .
Kuličkové pero vyrobené z korku,
pšeničných vláken a PP plastu.
Modrý inkoust.
B0113900PD2 – černá
B0113901PD2 – modrá
B0113902PD2 – červená
B0113903PD2 – zelená
B0113904PD2 – oranžová
B0113905PD2 – béžová
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm
Rozměry: 1 × 13,9 cm
Kartonové množství v ks: 1000
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2,30 Kč

adubo

7,80 Kč
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. PALINGO

palingo

17,50 Kč

Ekologické pero vyrobené z bambusu
a pšeničné slámy. Obsahuje kvalitní
německou modrou náplň Dokumental,
která vydrží psát až 1200 metrů.
B0108200RX2 – černá
B0108201RX2 – bílá
B0108202RX2 – modrá
B0108203RX2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1
Maximální velikost tisku: 60 × 5 mm
Rozměry: 1,1 × 14,2 cm
Kartonové množství v ks: 1000

fokul

Transparentní kuličkové pero vyrobené
z recyklovaného plastu (RPET). Má
stříbrné doplňky a modrou náplň.
B0120600MA2 – modrá
B0120601MA2 – bílá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1
Maximální velikost tisku: 60 × 5 mm
Rozměry: 1,2 × 14,6 cm
Kartonové množství v ks: 1000

9,60 Kč
bono

15,50 Kč

. BONO
Kuličkové pero vyrobené
z certifikovaného recyklovaného plastu
(RPET). Na výrobu jednoho pera byla
použita jedna láhev 500 ml. Obsahuje
kvalitní evropskou modrou náplň X20
s délkou psaní 2000 m. Vyrobeno v Itálii.
B0138500PB2 – bílá
B0138501PB2 – zelená
B0138502PB2 – šedá
B0138503PB2 – černá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1
Maximální velikost tisku: 60 × 5 mm
Rozměry: 0,9 × 14 cm
Kartonové množství v ks: 1500
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. FOKUL

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

safta

8,50 Kč

ZERUO

ZERUO .

9,10 Kč

B0107000PD2
Kuličkové pero vyrobené z kartonu.
Doplňky jsou plastové. Modrá náplň.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1
Maximální velikost tisku: 60 × 7 mm
Rozměry: 1 × 14 cm
Kartonové množství v ks: 1000

EKOLO .
Ekologické kuličkové pero značky
Stilolinea s modrou náplní. Pero je
vyrobeno ze 75% z PLA.
B0129000PK2 – bílá
B0129001PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, uv tisk UV1
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm
Rozměry: 1,4 × 13,9 cm
Kartonové množství v ks: 1000
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ekolo

15 Kč

. BEXER
Plastové kuličkové pero značky
Stilolinea s bílým tělem a barevnými
detaily. Barva náplně je modrá.
B0128500PK2 – černá
B0128501PK2 – bílá
B0128502PK2 – šedá
B0128503PK2 – zelená
B0128504PK2 – tmavě modrá
B0128505PK2 – žlutá
B0128506PK2 – oranžová
B0128507PK2 – červená
B0128508PK2 – vínová
B0128509PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1, uv tisk UV1
Maximální velikost tisku: 45 × 7 mm
Rozměry: 1,4 × 13,4 cm
Kartonové množství v ks: 1000

bexer

psací
potřeby

12,50 Kč

. HELIS

helis

24,50 Kč

Plastové kuličkové pero Stilolinea. Má
bílé tělo, barevné doplňky a kovový
klip. Modrá náplň.
B0126200PK2 – černá
B0126201PK2 – zelená
B0126202PK2 – královská modrá
B0126203PK2 – žlutá
B0126204PK2 – červená
B0126205PK2 – oranžová
B0126206PK2 – tmavě modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 40 × 7 mm
Rozměry: 1,5 × 13,8 cm
Kartonové množství v ks: 1000
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ARIAS .
Plastové atraktivní pero s kovovou
špičkou a pogumovaným jemným
povrchem. Pero má kvalitní německou
modrou náplň Dokumental, která
napíše až 1200 m textu a má
TC kuličku pro opravdu příjemné
hladké psaní. Materiál ABS.
B0108700RX2 – růžová
B0108701RX2 – černá
B0108702RX2 – šedá
B0108703RX2 – bílá
B0108704RX2 – červená
B0108705RX2 – námořní modrá
B0108706RX2 – žlutá
B0108707RX2 – zelená
B0108708RX2 – oranžová
B0108709RX2 – tyrkysová
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm
Rozměry: Ø 1,1 × 14 cm
Kartonové množství v ks: 50

arias

17,50 Kč

PEXO .
Plastové kuličkové pero se stříbrnými
doplňky. Modrá náplň.
B0114400MA2 – černá
B0114401MA2 – tmavě modrá
B0114402MA2 – červená
B0114403MA2 – bílá
B0114404MA2 – žlutá
B0114405MA2 – oranžová
B0114406MA2 – světle modrá
B0114407MA2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 40 × 7 mm
Rozměry: 1,1 × 14 cm
Kartonové množství v ks: 1000
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8,50 Kč
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. HADAS
hadas

psací
potřeby

7,90 Kč

Plastové kuličkové pero s otočným
mechanismem. Má bílé tělo, stříbrný
hrot a barevné detaily. Modrá náplň.
Materiál ABS.
B0121300PK2 – černá
B0121301PK2 – tmavě modrá
B0121302PK2 – oranžová
B0121303PK2 – červená
B0121304PK2 – světle modrá
B0121306PK2 – 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

dreak

8,50 Kč

. DREAK
Kuličkové pero s otočným
mechanismem. Vyrobené z plastu
ABS. Modrá náplň.
B0112000PD2 – modrá
B0112001PD2 – červená
B0112002PD2 – bílá
B0112003PD2 – oranžová
B0112004PD2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1
Maximální velikost tisku: 60 × 7 mm
Rozměry: 1,2 × 14,5 cm
Kartonové množství v ks: 1000
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GRUMAN .
Plastové kuličkové pero s barevným
gumovým úchopem, modrá náplň.
B0116200PK2 – černá
B0116201PK2 – tmavě zelená
B0116202PK2 – tmavě modrá
B0116203PK2 – oranžová
B0116204PK2 – červená
B0116205PK2 – růžová
B0116206PK2 – světle modrá
B0116207PK2 – světle zelená
B0116208PK2 – fialová
B0116209PK2 – žlutá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm
Rozměry: Ø 1,1 × 13,9 cm
Kartonové množství v ks: 1000

gruman

5,70 Kč

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

5,70 Kč

. BANGO
4,20 Kč

Kuličkové pero s pryžovou rukojetí,
modrá náplň, ledový plast.
B0100900PK2 – bílá
B0100901PK2 – zelená
B0100902PK2 – modrá
B0100904PK2 – oranžová
B0100905PK2 – červená
B0100906PK2 – růžová
B0100908PK2 – černá
B0100909PK2 – celočerná
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1
Maximální velikost tisku: 50 × 5 mm
Rozměry: Ø 0,9 × 14,3 cm
Kartonové množství v ks: 1000

. BANKER

banker

5,70 Kč

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

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

celestin

6,40 Kč

VALTR .
Plastové kuličkové pero s kovovým
klipem, černá náplň.
B0101700PK2 – bílá
B0101701PK2 – modrá
B0101702PK2 – žlutá
B0101705PK2 – černá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 50 × 6 mm
Rozměry: Ø 1,1 × 13,4 cm
Kartonové množství v ks: 1000
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7,20 Kč
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. LONDON
6,50 Kč

. LANDRY

landry

10,50 Kč

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

Kuličkové pero s otočným
mechanismem. Vyrobené z plastu
AS. Modrá náplň.
B0105500PB2 – bílá
B0105501PB2 – oranžová
B0105502PB2 – červená
B0105503PB2 – fialová
B0105504PB2 – modrá
B0105505PB2 – černá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1
Maximální velikost tisku: 60 × 7 mm
Rozměry: 1 × 14,4 cm
Kartonové množství v ks: 1000

Hauser je známá německá značka
s dlouholetou tradicí ve výrobě psacích
potřeb, všechny jejich produkty jsou známé
díky vysokým německým standardům
a vysoce kvalitním psacím vlastnostem.

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

HAUSER QUICK

6,50 Kč

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

5,50 Kč

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

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

. HAUSER
WRITE-O-METER
18 Kč

HAUSER AXIS

27 Kč

HAUSER CRYSTAL

7,30 Kč

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

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

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

MONTY .
Hliníkové kuličkové pero s černými
doplňky. Modrá náplň.
B0106000RB2 – královská modrá
B0106001RB2 – světle modrá
B0106002RB2 – červená
B0106003RB2 – středně zelená
B0106004RB2 – světle zelená
B0106005RB2 – oranžová
B0106006RB2 – žlutá
B0106007RB2 – stříbrná
B0106008RB2 – modrá metalíza
B0106009RB2 – červená metalíza
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 5 mm
Rozměry: 14 cm
Kartonové množství v ks: 500

monty

13,50 Kč

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 – královská modrá
B0124703PK2 – oranžová
B0124704PK2 – červená
B0124705PK2 – hnědá
B0124706PK2 – bílá
B0124707PK2 – zelená
B0124708PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku:
laser L1, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm
Rozměry: 13,8 × 0,9 cm
Kartonové množství v ks: 500
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tezimin

18,50 Kč

. ROGLO

roglo

psací
potřeby

18,50 Kč

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

. NILES

niles

11 Kč

Kuličkové pero se stříbrnými doplňky,
modrá náplň, hliník.
B0101100PK2 – černá
B0101101PK2 – bílá
B0101102PK2 – žlutá
B0101103PK2 – oranžová
B0101104PK2 – červená
B0101105PK2 – kobaltově 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
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PIRANO .
Hliníkové kuličkové pero
s UV povrchem a se stříbrnými
doplňky. Pero obsahuje modrou náplň.
B0120500PK2 – šedá
B0120501PK2 – zelená
B0120502PK2 – královská modrá
B0120504PK2 – oranžová
B0120505PK2 – červená
B0120506PK2 – světle modrá
B0120507PK2 – černá
B0120508PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm
Rozměry: Ø 1 × 13,5 cm
Kartonové množství v ks: 500

pirano

11,50 Kč

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

15,50 Kč

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

. MENTAN
mentan

psací
potřeby

18 Kč

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

. RUBBY

rubby

14 Kč

Hliníkové kuličkové pero s otočným
mechanismem, se stylusem,
modrá náplň.
B0111500PK2 – černá
B0111501PK2 – vínová
B0111502PK2 – kobaltově modrá
B0111503PK2 – stříbrná
B0111504PK2 – tyrkysová
B0111506PK2 – zelená
B0111508PK2 – červená
B0111509PK2 – bílá
B0111510PK2 – tmavě modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm
Rozměry: Ø 0,8 × 13,5 cm
Kartonové množství v ks: 1000
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KARIOLO .
Hliníkové kuličkové pero
s pogumovaným povrchem a stylusem
pro kapacitní displeje. Pero má stříbrné
plastové doplňky a modrou náplň.
B0124800PK2 – černá
B0124801PK2 – smaragdově zelená
B0124802PK2 – královská modrá
B0124803PK2 – červená
B0124804PK2 – bílá
B0124805PK2 – žlutá
B0124806PK2 – oranžová
B0124807PK2 – růžová
B0124808PK2 – světle modrá
B0124809PK2 – světle zelená
B0124810PK2 – fialová
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm
Rozměry: Ø 1,4 × 14,3 cm
Kartonové množství v ks: 500

KARIOLO

19,50 Kč

ZOBI .
Moderní kovové pero se stylusem.
Obsahuje německou modrou náplň
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: 100 × 5 mm
Rozměry: 1 × 14,1 cm
Kartonové množství v ks: 700

174
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zobi

43 Kč

. 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

laneli

psací
potřeby

76 Kč

. ZAFRA
zafra

108 Kč

Sada hliníkového kuličkového pera
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
Maximální velikost tisku: 30 × 6 mm
Rozměry: 17,7 × 5,8 × 2,2 cm
Kartonové množství v ks: 100
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KRYŠPÍNA .

KRYŠPÍNA

178 Kč

Elegantní sada kuličkového pera
a rolleru s matným povrchem
příjemným na dotek. Obsahují
německou modrou náplň Dokumental®
pro zhruba 1 200 m textu u pera
a 400 m u rolleru. Dodáváno v dárkové
krabičce.
B0108500RX2 – černá
B0108501RX2 – šedá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 5 mm
Rozměry: 2,6 × 5,6 × 17,7 cm
Kartonové množství v ks: 200

SEDAR .
B0121200MA2
Hliníkové kuličkové pero s úchopem
z bambusu. Obsahuje modrou náplň
a je baleno v papírovém rukávu.
Doporučená technologie tisku:
laser L1, tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm
Rozměry: 1 × 14,5 cm
Kartonové množství v ks: 500

sedar

26,50 Kč

ELIV .
B0405500MA2
Sada hliníkového pera a mikrotužky
s úchopem z bambusu. Pero má
modrou náplň. Baleno v papírovém
rukávu.
Doporučená technologie tisku:
laser L1, tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm
Rozměry: 4,8 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 250
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eliv

68 Kč

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

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

PIERRE CARDIN
CELEBRATION SET

220 Kč

PIERRE CARDIN VIVID

125 Kč

. PIERRE CARDIN
vivid
Elegantní kuličkové pero Pierre Cardin
s otočným mechanismem. Pero je nabízeno
ve třech moderních barvách. Jeho horní část
je v černém kovovém provedení a spodní část
pera má pogumovaný povrch, který je velmi
příjemný na dotek. Obsahuje kvalitní modrou
náplň s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní kapse,
dodáváno s certifikátem pravosti.
B0136100IP3 – červená
B0136101IP3 – modrá
B0136104IP3 – černá
Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm
Rozměry:
kuličkové pero 1 × 14 cm,
balení 5,5 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60
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. PIERRE CARDIN
CELEBRATION set

PIERRE CARDIN
CELEBRATION KP .
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, dodáváno
s certifikátem pravosti.
B0101700IP3 – žlutá
B0101701IP3 – oranžová
B0101702IP3 – růžová
B0101703IP3 – červená
B0101704IP3 – fialová
B0101705IP3 – světle modrá
B0101706IP3 – tmavě modrá
B0101707IP3 – zelená
B0101708IP3 – šedá
Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm
Rozměry:
kuličkové pero 1 × 14 cm,
balení 5,5 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60

PIERRE CARDIN
CELEBRATION KP

110 Kč

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, dodáváno
s certifikátem pravosti.
B0300600IP3 – žlutá
B0300601IP3 – oranžová
B0300602IP3 – růžová
B0300603IP3 – červená
B0300604IP3 – fialová
B0300605IP3 – světle modrá
B0300606IP3 – tmavě modrá
B0300607IP3 – zelená
B0300608IP3 – šedá
Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm
Rozměry:
roller 1 × 13,5 cm,
balení 5,5 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60
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PIERRE CARDIN
CELEBRATION roller

125 Kč

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

. PIERRE CARDIN
ADELINE

82 Kč

PIERRE CARDIN amour

110 Kč
MIKROTUŽKA 115 Kč
kP

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, dodáváno
s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 4 mm
Rozměry: kuličkové pero 0,6 × 13,5 cm,
balení 5,5 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60

. PIERRE CARDIN
amour
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, 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 cmm,
balení 5,5 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60

PIERRE CARDIN amour set

220 Kč

. 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, dodáváno
s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 5 mm
Rozměry: kuličkové pero 0,7 × 14 cm,
mikrotužka 0,7 × 14 cm,
balení 7 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60
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PIERRE CARDIN adeline

PIERRE CARDIN
CLAUDIE .
Luxusní psací potřeby Pierre Cardin, které
lze zakoupit zvlášť nebo v sadě. Pera mají
hliníkové tělo a gumovou povrchovou úpravu,
která je velmi příjemná na dotek, stříbrné
detaily a stylus. Roller obsahuje modrou
náplň značky Schneider® s hrotem 0,5 mm,
kuličkové pero kvalitní modrou náplň s hrotem
1 mm. Baleno v luxusní kapse, dodáváno
s certifikátem pravosti. Pero i roller mají
registrovaný design.
B0102000IP3 – kuličkové pero bílá
B0102001IP3 – kuličkové pero černá
B0300800IP3 – roller bílá
B0300801IP3 – roller černá
B0401200IP3 – sada bílá
B0401201IP3 – sada černá
Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm
Rozměry: roller 1 × 13,5 cm,
kuličkové pero 1 × 14 cm,
balení rolleru a pera 5,5 × 15,5 cm,
balení sady 7 x 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60
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110 Kč
125 Kč
220 Kč

PIERRE CARDIN
vendome

145 Kč

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

PIERRE CARDIN
TRIOMPHE

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

165 Kč

PIERRE CARDIN
luberon

165 Kč

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

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

PIERRE CARDIN
EVOLUTION

495 Kč

PIERRE CARDIN
MATIGNON .
Luxusní kovové kuličkové pero Pierre Cardin,
které je navrženo v elegantně hladkém
designu. Poutá svým atypickým tvarem
a velmi pohodlně se používá. Kuličkové pero
má kvalitní náplň v modré barvě s hrotem
1 mm a balení obsahuje i náhradní černou
náplň. Je nabízeno ve třech barevných
provedeních a baleno v luxusní papírové
krabičce. 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

182

PIERRE CARDIN
matignon

475 Kč

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

PIERRE CARDIN espace

495 Kč
černá, gunmetal 595 Kč

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, dodáváno s certifikátem pravosti.
B0100100IP3 – stříbrná
B0100101IP3 – černá
B0100102IP3 – gunmetal
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 3 mm
Rozměry: kuličkové pero 1 × 13,7 cm,
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20

psací
potřeby

stříbrná

. PIERRE CARDIN
ESPACE

. PIERRE CARDIN
AURELIE
PIERRE CARDIN
aurelie

440 Kč

B0100400IP3
Elegantní kuličkové pero značky Pierre Cardin
v bílém provedení se stříbrnými detaily. Pero
má otočný mechanismus a obsahuje kvalitní
náplň v modré barvě s hrotem 1 mm, přiložena je
i náhradní černá náplň. Baleno v luxusní krabičce.
Dodáváno s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm
Rozměry: kuličkové pero 1,2 × 13,5 cm,
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20
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PIERRE CARDIN
FESTIVAL .
B0102200IP3
Luxusní kovové kuličkové pero Pierre
Cardin s otočným mechanismem, jehož
tělo je po celé délce povrchu zdobeno
elegantním rytím. Obsahuje kvalitní náplň
v modré barvě s hrotem 1 mm a je dodáváno
s náhradní černou náplní. Baleno v luxusní
krabičce, dodáváno s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 2 mm (na klip)
Rozměry:
kuličkové pero 1,1 × 13,9 cm,
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20

PIERRE CARDIN
festival

325 Kč

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

579 Kč

PIERRE CARDIN roi

435 Kč
kp gunmetal
495 Kč
roller stříbrný 475 Kč
roller gunmetal 540 Kč

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

psací
potřeby

kp stříbrné

. PIERRE CARDIN
ROI

PIERRE CARDIN roi set

715 Kč
gunmetal 850 Kč
stříbrná

. PIERRE CARDIN
ROI set
Sada kuličkového pera a rolleru značky Pierre
Cardin. Pera mají velmi elegantní tvar a jemné
rytí po celém provrchu. Kuličkové pero má
otočný mechanismus a obsahuje kvalitní náplň
v modré barvě s hrotem 1 mm. Roller obsahuje
německou náplň značky Schmidt v modré
barvě s hrotem 0,6 mm. Obojí je dodáváno
s náhradní černou náplní v luxusní krabičce
s certifikátem pravosti.
B0408900IP3 – sada stříbrná
B0408901IP3 – sada gunmetal
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 35 × 5 mm
Rozměry: kuličkové pero Ø 1,2 × 14 cm,
roller Ø 1,2 × 14 cm,
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20
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PIERRE CARDIN
renee .
Značkové psací potřeby Pierre Cardin, které
lze zakoupit zvlášť nebo v sadách. V nabídce
je kuličkové pero, roller nebo mikrotužka a to
ve stříbrné nebo gunmetal barvě. Kovové
tělo psacích potřeb má jemné rytí po celé
délce povrchu, hrot rolleru je chráněn vrškem,
kuličkové pero a mikrotužka jsou navrženy
s otočným mechanismem. Roller obsahuje
německou náplň Schmidt® v modré barvě
s hrotem 0,6 mm, kuličkové pero kvalitní modrou
náplň s hrotem 1 mm, mikrotužka tuhu 0,5 mm.
Roller i kuličkové pero jsou dodávány s náhradní
černou náplní. Baleno v luxusní krabičce,
dodáváno s certifikátem pravosti.
B0100500IP3 – kuličkové pero stříbrné
B0300200IP3 – roller stříbrný
B0500300IP3 – mikrotužka stříbrná
B0400200IP3 – sada kuličkového pera
a rolleru stříbrná
B0400900IP3 – sada kuličkového pera
a mikrotužky stříbrná
B0100501IP3 – kuličkové pero gunmetal
B0300201IP3 – roller gunmetal
B0500301IP3 – mikrotužka gunmetal
B0400201IP3	– sada kuličkového pera
a rolleru gunmetal
B0400901IP3 – sada kuličkového pera
a mikrotužky gunmetal
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 25 × 4 mm
Rozměry:
kuličkové pero 1,2 × 14,2 cm,
roller 1,2 × 14 cm,
mikrotužka 1,2 × 14,2 cm,
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20
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PIERRE CARDIN renee

455 Kč
roller stříbrný
510 Kč
mikrotužka stříbrná
440 Kč
sada kp+roller stříbrná
775 Kč
sada kp+mikrotužka stříbrná 695 Kč
KP gunmetal
535 Kč
roller gunmetal
585 Kč
mikrotužka gunmetal
530 Kč
sada kp+roller gunmetal
925 Kč
sada kp+mikrotužka gunmetal 859 Kč
kp stříbrné

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

. PIERRE CARDIN
olivier

PIERRE CARDIN
olivier

495 Kč

. PIERRE CARDIN
didier
PIERRE CARDIN didier
kp
roller
set

495 Kč
585 Kč
885 Kč

Značkový kovový roller a kuličkové pero
Pierre Cardin, které lze zakoupit zvlášť nebo
v sadě. Spodní část je v černém provedení,
vrchní stříbrná část je zdobená jemným
rytím na povrchu. Kuličkové pero má otočný
mechanismus, hrot rolleru je chráněn
stříbrným vrškem. Roller obsahuje značkovou
německou náplň Schmidt® v modré barvě
s hrotem 0,6 mm, kuličkové pero kvalitní
modrou náplň s hrotem 1 mm. Přiložena
je i náhradní náplň v černé barvě. Baleno
v luxusní krabičce, dodáváno s certifikátem
pravosti.
B0100800IP3 – kuličkové pero
B0300500IP3 – roller
B0400500IP3 – sada
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm
Rozměry: kuličkové pero 1,1 × 13,7 cm,
roller 1,1 × 13,8 cm,
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20
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B0100200IP3
Kovové kuličkové pero značky Pierre Cardin
s otočným mechanismem. Tělo je výrazně
zdobeno rytím, elegantním stříbrným klipem
a dalšími detaily ve stříbrné barvě. Obsahuje
kvalitní náplň v modré barvě s hrotem
1 mm, dodáváno s náhradní náplní v černé
barvě. Baleno v luxusní krabičce, dodáváno
s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 25 × 4 mm
Rozměry:
kuličkové pero 1,3 × 14,4 cm,
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20

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

PIERRE CARDIN CHRISTOPHE
kp
roller
plnicí pero

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

PIERRE CARDIN CHRISTOPHE set

975 Kč
roller+plnicí pero 995 Kč

kp+plnicí pero

kp
roller
set

635 Kč
685 Kč
995 Kč

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

. PIERRE CARDIN
manche
PIERRE CARDIN
manche

635 Kč

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

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

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

655 Kč
730 Kč

PIERRE CARDIN
MARIGNY set

1110 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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PIERRE CARDIN
TRIANON .

PIERRE CARDIN TRIANON

795 Kč

B3500800IP3
Luxusní sada klíčenky a kovového
kuličkového pera Pierre Cardin. Klíčenka
obsahuje poutko z pravé kůže s vyraženým
logem Pierre Cardin a dva kroužky
na přichycení, které od sebe lze oddělit.
Kuličkové pero je vyrobeno ve výrazné
kombinaci černého těla a stříbrného
krytu s osobitým tmavým rytím latinky
do povrchu, obsahuje kvalitní modrou
náplň s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní
krabičce, 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
CHARME .
B3507700IP3
Značková sada kožené klíčenky a černého
kuličkového pera CLAUDIE Pierre Cardin.
Klíčenka z pravé kůže obsahuje dva
kroužky na přichycení, které od sebe
lze oddělit a vytvořit tak dvě klíčenky.
Kuličkové pero má hliníkové tělo
a gumovou povrchovou úpravu, která je
velmi příjemná na dotek. Pero má stříbrné
detaily, obsahuje stylus a kvalitní modrou
náplň s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní
krabičce, dodáváno s certifkátem pravosti.
Doporučená technologie tisku:
laser L1, UV tisk (pouze pro pero)
Maximální velikost tisku:
klíčenka 15 × 5 mm, pero 40 × 6 mm
Rozměry:
klíčenka 3,3 × 6,9 × 1,5 cm,
kuličkové pero 1 × 13,5 cm,
balení 21, 4 × 13,4 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 10
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PIERRE CARDIN CHARME

550 Kč

995 Kč

PIERRE CARDIN CONCORDE

499 Kč

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

. 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, dodáváno s certifikátem
pravosti.
Doporučená technologie tisku:
laser L1 na pouzdro, laser L1, UV tisk na roller
Maximální velikost tisku:
pouzdro na vizitky 40 × 7 mm,
roller 40 × 6 mm
Rozměry:
pouzdro na vizitky 6,3 × 10 × 1,5 cm,
roller 1 × 13,5 cm,
balení 19 × 16 × 2,2 cm
Kartonové množství v ks: 10
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PIERRE CARDIN
eLECTRIC SET

. PIERRE CARDIN
ELECTRIC SET

PIERRE CARDIN
BENARA .
B4000400IP3
Luxusní poznámkový blok A6 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,
dodáváno s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: UV tisk
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm
Rozměry:
blok 9,5 × 14,5 × 2 cm,
balení 18,8 × 13,8 × 2,2 cm
Kartonové množství v ks: 6

PIERRE CARDIN
ARLAS .

PIERRE CARDIN benara

299 Kč

PIERRE CARDIN arlas

399 Kč

B3500301IP3
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,
dodávána s certifikátem pravosti.
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
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. PIERRE CARDIN
LIBRO

49 Kč

PIERRE CARDIN CAPUCINE

435 Kč

. PIERRE CARDIN
CAPUCINE
B4000600IP3
Značkový designový poznámkový
blok A5 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.
Baleno v luxusní krabičce, dodávána
s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, ražba
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry:
blok 14,5 × 20,5 × 2 cm,
balení 25 × 20,5 × 2,2 cm
Kartonové množství v ks: 8
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PIERRE CARDIN libro

B4613000IP3
Elegantní set magnetické záložky
a pohlednice značky Pierre Cardin. Sada
na první pohled zaujme svým barevným
designem. Záložka skvěle doplní například
bloky Pierre Cardin. Je také praktickým
dárkem pro všechny vášnivé čtenáře.
Balení obsahuje certifkát pravosti.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 15 mm
Rozměry: záložka 2,5 × 7,5 × 0,2 cm,
pohlednice 14,8 cm × 10,5 cm,
balení 14,8 × 10,5 cm
Kartonové množství v ks: 160

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

199 Kč

PIERRE CARDIN REPORTER set

299 Kč

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

PIERRE CARDIN CHARENTE

755 Kč

. PIERRE CARDIN
CHARENTE

PIERRE CARDIN DIMITRI

1955 Kč

. PIERRE CARDIN
DIMITRI
B5600400IP3
Značkové konferenční desky Pierre Cardin
z polyuretanu s magnetickým zapínáním,
jehož součástí je USB disk 8 GB. Desky
mají perforovaný povrch a ozdobné detaily
v červené barvě. Obsahují vnitřní kapsu
vhodnou pro tablet či notebook v rozměrech
10“, pět kapes na vizitky, transparentní kapsu
na identifikační kartu, tři kapsy na poznámky
a poutko na pero. Součástí je linkovaný
poznámkový blok s 25 listy a gramáží
papíru 80 g. USB disk 2.0 s rychlostí čtení
až 22 MB/s a rychlostí zápisu až 10 MB/s.
Baleno v luxusní krabičce, dodáváno
s certifikátem pravosti.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm
Rozměry:
desky 24,5 × 32 × 1,7 cm,
balení 37,6 × 30 × 5,2 cm
Cena nezahrnuje recyklační a autorský
poplatek.
Kartonové množství v ks: 4
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B5600201IP3
Značkové konferenční desky Pierre Cardin
s magnetickým zapínáním. Mají elegantní
povrch z polyuretanu s ozdobným
barevným pruhem a vnitřní prošívání
ve stejné barvě. Sloha obsahuje vnitřní
kapsu vhodnou pro tablet v rozměrech 8“,
čtyři kapsy na vizitky, transparentní kapsu
na identifikační kartu, tři kapsy
na poznámky a poutko na psací potřeby.
Součástí je linkovaný poznámkový blok
s 25 listy a gramáží papíru 80 g. Baleno
v luxusní krabičce, dodáváno s certifikátem
pravosti.
Doporučená technologie tisku:
laser L2, tampontisk T3, UV tisk
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm
Rozměry:
desky 18 × 23,5 × 1,5 cm,
balení 27,8 × 23,8 × 2,7
Kartonové množství v ks: 7

PIERRE CARDIN
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, 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

midgara .
Sloha na dokumenty A4 vyrobená
z recyklovaného materiálu, 300D RPET.
Má vnitřní přihrádky a poutko na pero.
Součástí je linkovaný blok, 20 listů.
B5602300PD2 – černá
B5602301PD2 – šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 260 × 200 mm
Rozměry: 24,3 × 31,2 cm
Kartonové množství v ks: 20
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PIERRE CARDIN SORBONE

2430 Kč

MIDGARA

289 Kč

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

. dongo

dongo

123 Kč

B4016400PB2
Kroužkový zápisník A5 vyrobený
z recyklovaných kartonů od mléka
(až 70%). Má 70 linkovaných listů
o gramáži 80 g/m².
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 100 × 150 mm
Rozměry: 21 × 14 cm
Kartonové množství v ks: 50

B4016500PB2
Zápisník bez hřbetu A5 vyrobený
z recyklovaných kartonů od mléka
(až 70%). Má 80 linkovaných listů
o gramáži 80 g/m².
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 100 × 150 mm
Rozměry: 21 × 14 cm
Kartonové množství v ks: 50

fahar

137 Kč
KARBONIO

155 Kč

. KARBONIO
Poznámkový blok A5 z recyklované
kůže. Obsahuje 80 listů
z recyklovaného papíru o gramáži
75 g/m2.
B4006600RX2 – šedá
B4006601RX2 – hnědá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: 20,8 × 13,5 × 1,1 cm
Kartonové množství v ks: 50
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. fahar

kalon .
Značkový zápisník JournalBooks
formátu A5. Je v pevných
deskách z lepenky potažených
povrchem imitujícím kůži. Obsahuje
80 linkovaných listů 80 g. 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

kalon

146 Kč
ronger .
Blok A5 obsahující 80 listů béžového
papíru (70 g/m²) s šikmým elastickým
zavíráním a hranou v zářivě
neonových barvách.
B4005000PB2 – modrá
B4005001PB2 – zelená
B4005002PB2 – růžová
B4005003PB2 – oranžová
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 100 × 150 mm
Rozměry: 21,3 × 14,2 × 1,3 cm
Kartonové množství v ks: 48
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ronger

129 Kč

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

. bartamur

BARTAMUR

77,50 Kč

logwan

62,50 Kč

. logwan
Zápisník velikosti A5 se záložkou
a gumičkou k uzavírání zápisníku.
Potah je vyroben z RPET a PU.
Záložka i gumička jsou v barvě potahu
zápisníku. Zápisník má 80 linkovaných
stran. Gramáž papíru je 70 g/m2.
B4005200PK2 – černá
B4005201PK2 – bílá
B4005202PK2 – modrá
B4005203PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 100 × 150 mm
Rozměry: 21 × 14 × 1,5 cm
Kartonové množství v ks: 50
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Poznámkový blok A5 s tvrdými
PU deskami a 96 linkovanými
stranami, barevnou záložkou
a barevnou gumičkou na uzavření.
Po vylaserování loga do bloku bude
mít Vaše logo stejnou barvu jako
gumička.
B4003800PK2 – bílá
B4003801PK2 – žlutá
B4003802PK2 – oranžová
B4003803PK2 – červená
B4003804PK2 – světle modrá
B4003805PK2 – zelená
B4003806PK2 – kobaltově modrá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, laser L2
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm
Rozměry: 14 × 21 × 1,5 cm
Kartonové množství v ks: 50

libero a5 .
Poznámkový linkovaný blok, 65 stran,
formát A5, kuličkové pero s modrou
náplní, plast.
B4000400PK2 – bílá
B4000401PK2 – modrá
B4000402PK2 – oranžová
B4000403PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm
Rozměry: 21 × 17,5 × 0,7 cm
Kartonové množství v ks: 80

libero a6 .
Poznámkový linkovaný blok, 65 stran,
formát A6, kuličkové pero s modrou
náplní, plast.
B4000300PK2 – bílá
B4000301PK2 – oranžová
B4000302PK2 – modrá
B4000303PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3, sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: 14,8 × 13 × 1,3 cm
Kartonové množství v ks: 120

LIBERO A5

61,50 Kč

LIBERO A6

31 Kč

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

199 Kč

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

. deputy a6
Linkovaný blok A6 se záložkou
a gumičkou, 96 linkovaných stran.
B4000100PK2 – černá
B4000101PK2 – bílá
B4000102PK2 – královská modrá
B4000103PK2 – žlutá
B4000104PK2 – oranžová
B4000105PK2 – červená
B4000106PK2 – růžová
B4000107PK2 – světle modrá
B4000108PK2 – fialová
B4000109PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 50 × 35 mm
Rozměry: 14,1 × 9 × 1,6 cm
Kartonové množství v ks: 100

DEPUTY A6

36 Kč

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

DEPUTY A5

69,50 Kč
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. deputy a5

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

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

KARIOL

29,50 Kč
ADMINA

42 Kč

GOMBAZ

gombaz .

76 Kč

Blok A5 s korkovým obalem.
Má 160 tečkovaných stran
s gramáží 70 g /m2.
B4005300MA2 – černá
B4005301MA2 – šedá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: 13,7 × 20,6 cm
Kartonové množství v ks: 50
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ragy

69,50 Kč

. ragy
B4503100PK2
Sada značkovacích a poznámkových
lístků a kuličkového pera z kartonu
a plastu. Lístků je v každé barvě 50.
Prvních 5 poznámkových listů je
předtištěno týdenním plánovačem,
ostatní jsou čistě bílé.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: 31,1 × 17,2 × 1,3 cm
Kartonové množství v ks: 60

horixo

61 Kč
edasis

59 Kč

Kroužkový zápisník z recyklovaného
papíru s 60 linkovanými stranami.
Obsahuje pravítko a kuličkové
pero s modrým inkoustem, 5 barev
značkovačů po 25 kusech na barvu.
B4004300PK2 – černá
B4004301PK2 – modrá
B4004302PK2 – červená
B4004303PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 20 × 50 mm
Rozměry: 14,8 × 12,8 × 1,7 cm
Kartonové množství v ks: 100

. edasis
Poznámkový blok se 70 čistými listy
z recyklovaného papíru. Součástí
je i biologicky odbouratelné pero
s modrou náplní.
B4000800PD2 – černá
B4000803PD2 – hnědá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: 18 × 13 × 0,8 cm
Kartonové množství v ks: 100
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. horixo

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

talisi

12 Kč

arana .

arana

B4501200PK2
Kancelářská sada poznámkových
papírků a značkovačů balená
v kartonovém stojánku. Sada
obsahuje 160 poznámkových lístků,
150 barevných značkovačů, pravítko
a pero s modrou náplní.
Doporučená technologie tisku:
tampotnisk T2
Maximální velikost tisku: 60 × 35 mm
Rozměry: 12 × 10,3 × 3,4 cm
Kartonové množství v ks: 50

75,50 Kč

mechara

mechara .

16,50 Kč

B4500400RB2
Sada samolepícího bločku a barevných
značkovačů v papírovém obalu
se zavíráním na gumičku. Uvnitř
je kapsička na vizitky. Vyrobeno
z recyklovaného materiálu
Doporučená technologie tisku:
tampotnisk T2
Maximální velikost tisku: 20 × 70 mm
Rozměry: 10,5 × 6,8 × 0,5 cm
Kartonové množství v ks: 500

isoka .
B3303800PD2
Papírová záložka do knihy obsahující
semínko borovice (pinus nigra).
Zasazením pomáháte obnovit přírodu.
Je vyrobená v EU.
Doporučená technologie tisku:
tampotnisk T2
Maximální velikost tisku: 120 × 35 mm
Rozměry: 15 × 5,5 × 0,2 cm
Kartonové množství v ks: 1000
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67 Kč

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

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

brok

30,50 Kč

. MARKYTKA
markytka

kancelář

6,90 Kč

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

. OMITARA

omitara

99,50 Kč

Plastová krabička s lístky
na poznámky. Krabička má velký otvor
pro pohodlné odebírání listů. Uvnitř
krabičky je 900 listů na poznámky
(80g/m2). Listy jsou vyrobeny
z bezdřevého papíru (z chemické
buničiny). Vyrobeno v Evropě.
B4200100RB2 – transparentní
B4200101RB2 – bílá
B4200102RB2 – modrá
B4200103RB2 – červená
B4200104RB2 – žlutá
Doporučená technologie tisku:
tampotnisk T3
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: 9 × 9 × 9 cm
Kartonové množství v ks: 30
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NOTE-IT SE
ZNAČKOVAČEM
V MĚKKÉM OBALU .
Jedná se o plnobarevný potisk přebalu včetně
lesklého lamina, dále pak tisk 1 nebo 2 barvami
na listy.
Je možné si vybrat ze dvou variant:
a) note–it 51 × 75 mm
Obsahuje note it 51 × 75 mm 50 listů
a 5 × 25 klasických plastových značkovačů
v neonových barvách, přebal z 230g
pohlednicového kartonu.

note-it se značkovačem
v měkkém obalu

b) note–it 102 × 75 mm
Obsahuje note it 51 × 75 mm 25 listů
a 102 × 75 mm 50 listů, 5 × 25 listové
plastové neonové značkovače, přebal z 230g
pohlednicového kartonu.

NOTE-IT SE
ZNAČKOVAČEM
V TVRDÝCH DESKÁCH .
Obsahuje 50listový note–it 102 × 75 mm, 25–listový
note–it 51 × 75 mm a 5 × 25 listové plastové neonové
značkovače. Jedná se o plnobarevný tisk na tvrdé
desky včetně lesklého lamina, dále pak tisk 1 nebo
2 barvami stejného motivu na oba note–ity.
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note-it se značkovačem
v tvrdých deskách

. NOTE-IT KLASIK
Klasické note-ity, které lze potisknout
1–4 barvami i plnobarevně. Lze si vybrat
ze tří standardních velikostí 51 × 75 mm,
68 × 75 mm, 102 × 75 mm nebo ve vlastním
tvaru. Počet listů je standardně 25, 50, 100
nebo si můžete určit počet sami.
Dodání 3 týdny.

NOTE-IT KLASIK
51 × 75 mm

NOTE-IT KLASIK
68 × 75 mm

. EKO NOTE-IT
Samolepící bloček vyrobený
ze 100% recyklovaného ofset papíru 80 g
a lze potisknout 1–2 barvami. Note-it je
možné mít ve formátech
51 × 75 mm, 68 × 75 mm a 102 × 75 mm.
Počet listů je libovolný, standardně se ale
vyrábí s 25, 50 nebo 100 listy.
Note-it je také možné mít s přebalem
z 250g přírodního kartonu, který lze
plnobarevně potisknout.

eko note-it
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NOTE-IT KLASIK
102 × 75 mm

Papírová kostka
v plastovém boxu .

Papírová kostka
v plastovém boxu

Papírová kostka v plastové krabičce. krabička
obsahuje 900 volných listů, které lze potisknout
plnobarevně nebo je lze mít jako note-it
s potiskem 1–2 barvami. Velikost listů je 9 × 9 cm.
Baleno po 1 ks do fólie.

PAPÍROVÁ KOSTKA
V PAPÍROVÉ KRABIČCE .
Papírová kostka obsahuje 450 listů 80g offset papíru
o rozměru 9 × 9 × 4,5 cm, které je možné plnobarevně
potisknout. Vyrobit lze také z recyklovaného papíru.
Krabička je z recyklovaného kartonu s možností
plnobarevného tisku. Baleno po 1 ks do fólie.

PAPÍROVÁ KOSTKA
na paletce .

PAPÍROVÁ KOSTKA
V PAPÍROVÉ KRABIČCE

papírová kostka
na paletce

Formát kostky je 8 × 12 × 5 cm a obsahuje
500 listů (80g ofset), které lze potisknout
1–4 barvami. Možné také potisknout boční strany.
Baleno po 1 ks do fólie.

PAPÍROVÁ KOSTKa .

papírová kostka

Papírové kostky jsou ve formátu 9 × 9 × 4,5 cm
se 450 listy nebo 9 × 9 × 9 s 900 listy. Listy lze
potisknout 1–4 barvami. Možné také potisknout
boční strany.
Baleno po 1 ks do fólie.

210

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

. klasický BLOK
Blok lze vyrobit ve formátech A6,
A5 nebo A4. Počet listů je libovolný,
standardně se ale vyrábí 25, 50
nebo 100 listové, s možností potisku
1–4 barvami. Blok je možné vyrobit
s lepenou nebo kroužkovou vazbou
a lze přidat také papírový nebo plastový
přebal s plnobarevným potiskem.
Listy lze potisknout 1–4 barvami.

. EKO BLOKY
Eko bloky jsou vyrobeny ze 100%
recyklovaného ofset papíru 80 g.
Vyrobit je lze ve formátu A6, A5
nebo A4 a počet listů je libovolný,
standardně se ale vyrábí 25, 50
nebo 100 listové. Listy se mohou
potisknout 1–4 barvami. Blok je možné
vyrobit s lepenou nebo kroužkovou
vazbou a lze přidat také eko přebal
z 250g přírodního kartonu který lze
plnobarevně potisknout.

kancelář

klasický blok

eko bloky
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BIZZ .
Elegantní kovové USB s možností
paměti 4–64 GB v barvě gunmetal.
Vhodné pro laser. Standardně
dodáváno v ekologicky rozložitelném
sáčku nebo na vyžádání možné
v klasické bílé krabičce či eko
krabičce z recyklovaného papíru
se semínky.
Rozměry: 4 x 1,2 x 0,5 cm
Minimální odběr 100 kusů,
dodání 2–4 týdny.

bizz

SILVY .

silvy

Oblíbené otočné USB v kovovém
elegantním provedení. USB je
možné mít v kapacitě 4–64 GB.
Standardně dodáváno v ekologicky
rozložitelném sáčku nebo
na vyžádání možné v klasické
bílé krabičce či eko krabičce
z recyklovaného papíru se semínky.
Rozměry: 5,3 x 1,8 x 0,9 cm
Minimální odběr 100 kusů,
dodání 2–4 týdny.

WOODY .
Designové dřevěné USB v dřevěné
krabičce. USB je možno mít
v kapacitě 4–64 GB. Vhodné
pro laser ale i tampon.
Rozměry: v krabičce 6 x 3 x 0,9 cm
Minimální odběr 100 kusů,
dodání 2–4 týdny.
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. JULINKA
Oblíbená USB plastová karta v mini
provedení. USB je možné mít
v kapacitě 4–64 GB. Standardně
dodáváno v ekologicky rozložitelném
sáčku nebo na vyžádání možné
v klasické bílé krabičce či eko
krabičce z recyklovaného papíru
se semínky. Vhodné pro celoplošný
digitální tisk z obou stran.
Rozměry: 6 x 3 x 0,3 cm
Minimální odběr 100 kusů,
dodání 2–4 týdny.

geny

. GENY
Praktické malé elegantní USB
s kovovým otočným přebalem
v aktraktivních barvách. USB je
možné mít s pamětí 1-16 GB. Vhodné
pro laserování. Standardně dodáváno
v ekologicky rozložitelném sáčku
nebo na vyžádání možné v klasické
bílé krabičce či eko krabičce
z recyklovaného papíru se semínky.
Rozměry: 16 x 35 x 6,9 mm
Minimální odběr 100 kusů,
dodání 2–4 týdny.

. TRILA
trila

Plastové vysouvací USB s povrchem
soft tuch a koženým poutkem.
Nabídka v několika barevných
variantách. USB je možné mít
v kapacitě 4–64 GB. Standardně
dodáváno v ekologicky rozložitelném
sáčku nebo na vyžádání možné
v klasické bílé krabičce či eko krabičce
z recyklovaného papíru se semínky.
Rozměry: 5,7 x 2,3 x 1 cm
Minimální odběr 100 kusů,
dodání 2–4 týdny.
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julinka

LORUGA .
B1203000RX2
Bezdrátová počítačová myš s dobíjecí
300mAh lithiovou baterií, která se nabije
za 3 hodiny. Propojení s počítačím je
pomocí USB konektoru 125 HZ. Vaše
logo se po zapnutí rozsvítí.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 20 × 15 mm
Rozměry: 11,6 × 6,6 × 3,4 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 70

LORUGA

497 Kč

BUNIAR .
B1408700RX2
Bezdrátový reproduktor s možností
podsvíceného loga. Reproduktor
využívá BT 4.1 pro hladké bezdrátové
připojení na vzdálenost až 10 m.
Zabudovaná 450mAh baterie umožňuje
poslech až po dobu 4 hodin na jedno
nabití (1 hodina).
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 23 × 23 mm
Rozměry: 7,2 × 6 × 6 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 50

GARETO .
B1411800RX2
Set dvou 3W reproduktorů s BT 4.2
připojením do vzdálenosti až 10 m.
Nabíjení funguje jednoduše položením
reproduktorů na nabíjecí základnu, plně
bezdrátově. Oba reproduktory jsou
vybaveny 300mAh baterií umožňující
přehrávání po dobu až 2 h. Dodáváme
včetně 1,2 m dlouhého kabelu.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 15 × 30 mm
Rozměry: 11,5 × 5,4 × 6,3 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 48
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BUNIAR

535 Kč

gareto

535 Kč

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

. POZATIN
268 Kč

ARANDIS

712 Kč

. ARANDIS
B1122700RX2
Stojánek na telefon a psací potřeby
s bezdrátovým nabíjením a 2 USB
nabíjecími porty. Vstup 5V/3 A; USB
výstup 5V/1A; bezdrátový výstup
5V/1A 5W. Dodáváme včetně 1,5 m
dlouhého mikro USB kabelu. Vaše logo
bude po zapnutí svítit.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm
Rozměry: 11,8 × 7,6 × 10,9 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 32

MARIMBA

639 Kč
. MARIMBA
B1116500RX2
Powerbanka 4,000 mAh s možností
podsvíceného loga. Výstup 5V/1A,
vstup 5V/1A Materiál ABS.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 90 × 50 mm
Rozměry: 12,9 × 6,8 × 1 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 50
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POZATIN

B1128500RX2
Nabíjecí kabel s výstupy USB,
mikro USB a lightning a se vstupy
USB a USB C. Prostor pro logo je
podsvícený. Použitý materiál je bez
PVC. Délka 120 cm.
Doporučená technologie tisku:
laser L2
Maximální velikost tisku: 25 × 25 mm
Rozměry: 120 × 2 × 1 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 200

ARNOŠT .

ARNOŠT

156 Kč

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

butembo

26 Kč

BUTEMBO .
B1109200PK2
Čistě dřevěný stojánek na mobil.
Vyrobený z bukového dřeva.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 40 × 35 mm
Rozměry: 6 × 8 × 2 cm
Kartonové množství v ks: 200

KIKOI .
F1501000RX2
Brýle k počítači filtrující množství
modrého světla přicházejícího
z počítačových obrazovek, tabletů
a mobilních telefonů. Brýle pomáhají
proti suchým očím, rozmazanému
vidění a zmírňují namáhání očí.
Perfektní v kanceláři nebo doma.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm
Rozměry: 14,5 × 4,7 × 2,3 cm
Kartonové množství v ks: 200
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53,50 Kč
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. HUBERT

hubert

110 Kč

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

ŠÉRINK

BERBES

711 Kč

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

. BERBES
F5501800RX2
Cestovní USB rozbočovač do zásuvky.
Výstup 3.1 A zajistí dostatek energie
k dobíjení všech zařízení naráz. AC Max
240V/350mA, USB Max 5,2V/3.1mA
DC. Obsahuje 4 různé adaptéry. Je
balen v textilním pouzdře.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 40 × 60 mm
Rozměry: 7,5 × 5,5 × 2,9 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 50
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. ŠÉRINK

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

SORIALO

81 Kč

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

DEZIDER

136 Kč

HARAN .
B1105000RB2
Nabíjecí kabel se třemi výstupy, USB-C,
mikro USB a Lightning. Koncovky jsou
magnetické, je možné je ponechat
v zařízení a při nabíjení jen přiložit
kabel. Délka kabelu 100 cm.
Doporučená technologie tisku:
samolepka na obal
Rozměry: 100 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 200
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HARAN

95 Kč

. BAGATA
493 Kč

valur

248 Kč

kejar

129 Kč

Bezdrátová powerbanka 4000 mAh
z hliníku. Obsahuje konektor typu C.
Výstup DC5V/1.0A.
B1127600PB2 - červená
B1127601PB2 - modrá
B1127602PB2 - stříbrná
B1127603PB2 - černá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm
Rozměry: 12 × 6,5 × 0,9 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 50

. VALUR
Hliníková powerbanka s polymerovou
baterií s kapacitou 4000 mAh.
Vstup DC 5V/1000mA, výstup DC
5V/1000mA. Obsahuje indikátor nabití
a USB a mikro USB port. Dodáváno
včetně kabelu.
B1104000PK2 – černá
B1104001PK2 – červená
B1104002PK2 – modrá
B1104003PK2 – stříbrná
B1104004PK2 – gunmetal
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 60 × 35 mm
Rozměry: 11 × 6,8 × 1 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 80

. KEJAR
Nabíjecí kabel 4v1 v plastovém obalu.
Má 2 koncovky typu C, 1 koncovku typu
USB A a lightning. Umožňuje nabíjení
i přenos dat.
B1118900PB2 – černá
B1118901PB2 – bílá
B1118902PB2 – modrá
B1118903PB2 – červená
B1118904PB2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: 7 × 7 × 1,8 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 200
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bagata

POWERDESK .
Hliníková powerbanka 8000 mAh, výstup
DC5V/1A. Obsahuje světelnou kontrolku
a USB kabel s mikro USB zástrčkou.
B1104300PD2 – černá
B1104301PD2 – šedá
B1104302PD2 – bílá
B1104304PD2 – modrá
B1104306PD2 – červená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 80 × 30 mm
Rozměry: 15 × 7,5 × 0,9 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 40

powerdesk

528 Kč

LISATA .

LISATA

858 Kč

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

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

KOLMAN

477 Kč

Powerbanka s kapacitou 10 000 mAh
se dvěma výstupy. Vstup DC 5V/1.5A,
výstup 5V/1A a 2.1 A. Součástí je
i LED indikátor nabití a USB kabel.
Materiál ABS.
B1107900PK2 – černá
B1107901PK2 – bílá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 45 × 45 mm
Rozměry: 9 × 6,4 × 2,3 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 40

KOLoMAN

486 Kč

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

. KIMBESA

KIMBESA

793 Kč

B1127300PB2
Plastová 9600mAh powerbanka s 18W
rychlonabíjením a indikátorem nabití.
Vstup USB-C: DC 5V/2,4A, 9V/2A,
výstup USB-C: DC 5V/3A, 9V/2A,
12V/1,5A, výstup USB-A: DC 5V/3A,
9V/2A, 12V/1,5A. Dodáváme včetně
nabíjecího kabelu USB-C PD z TPE
plastu bez obsahu PVC. Baleno
v dárkové krabičce.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm
Rozměry: 7,9 × 2,6 × 5,9 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 50
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. KOLOMAN

URAMBA .
B1118400PD2
Magnetická bambusová bezdrátová
nabíječka se stojánkem. Telefon
na stojánku drží pomocí magnetu.
Součástí je přídavný magnetický kovový
kroužek pro nemagnetické telefony.
Výstup DC 9V/1,1A. Dobíjecí podložka
je oddělávací a je možno ji použít
samostatně.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 20 × 60 mm
Rozměry: 8 × 8 × 12,5 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 60

URAMBA

458 Kč

LOWAR .
B1118500PD2
Stojánek na mobilní telefon s 10W
bezdrátovou nabíječkou. Je vyroben
z recyklovaného RPET 300D. Výstup
9 V/1,1 A (10 W) pro rychlé nabíjení.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 80 × 70 mm
Rozměry: 12 × 7,8 × 1 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 40

lowar

464 Kč
HYRNA .
B1110300PK2
Plastová bezdrátová nabíječka a stojánek
na telefon. Nabíjecí podložka je
nastavitelná do výšky. Nabíjení skrze
mikro USB port. Vstup 5V2A/9V2A,
výstup 5V1.3A/9V1.2A.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 35 mm
Rozměry: 8,3 × 6,5 × 7,1 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 50
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. RAMES

rames

214 Kč

B1131100RX2
Bambusový rozbočovač se dvěmi USB A
2.0 a jedním USB C portem. Integrovaný
napájecí kabel z TPE (bez PVC).
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 65 × 25 mm
Rozměry: 7,9 × 3,7 × 1 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 300

B1110100PK2
Bambusový stojánek na telefonu
s bezdrátovou nabíječkou (5 W).
Výstup DC5V/1A. Obsahuje nabíjecí
kabel mikro USB – USB.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: 7,7 × 7 × 11,4 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 25

sarin

356 Kč

. MUBENDA
MUBENDA

736 Kč

B1109300MA2
Solární bambusová powerbanka
s výkonem 8 000 mAh a nabíjecím
kabelem.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm
Rozměry: 14,2 × 7,1 × 2 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 40
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. SARIN

SIMEON .

SIMEON

694 Kč

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

ARETO .
B1116500PD2
Bambusové hodiny s teploměrem,
budíkem a bezdrátovou nabíječkou.
Součástí balení je AC-DC adaptér.
Výstup DC 5V/1A.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 50 × 120 mm
Rozměry: 16 × 7,5 × 3,2 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 60

areto

846 Kč

mezli

MEZLI .

427 Kč

B1110000PK2
Bambusový stolní organizér s funkcí
bezdrátového nabíjení (5 W). Výstup
5V – 800mA. Obsahuje USB nabíjecí
kabel.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm
Rozměry: 27 × 14,5 × 1,5 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 20
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246 Kč

sumis

288 Kč

safer

748 Kč

. RAKAR
B2901500PK2
Stolní teploměr s bambusovým
povrchem a skládacím stojánkem.
Zobrazuje teplotu, vlhkost a čas.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 60 × 25 mm
Rozměry: 11,9 × 9,9 × 1,6
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterií
2 × knoflíková.
Kartonové množství v ks: 100

. SUMIS
B2901400PK2
Meteostanice s bambusovým povrchem
a skládacím stojanem k postavení.
Stanice zobrazuje, čas, týdenní přehled,
budík s odloženým zvoněním, teplotu,
vlhkost a informace o počasí.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 60 × 25 mm
Rozměry: 13 × 13 × 2,3 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterií
2 × knoflíková.
Kartonové množství v ks: 40

. SAFER
B2900400RX2
Meteostanice měřící vnitřní i venkovní
teplotu, kalendář, hodiny, budík,
předpověď počasí.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 60 × 25 mm
Rozměry: 14 × 6,5 × 10 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: Dodáváme včetně baterií
4 × AAA.
Kartonové množství v ks: 60
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rakar

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

DALILA

846 Kč

SANGWA .
B1201300PJ2
Stolní lampička s flexibilním otočným
osvětlovacím ramenem se 14 LED diodami,
s funkcí stmívání a 3 úrovněmi jasu,
dotykové on/off, napájení přes USB kabel
(délka 120 cm), univerzální využití díky
integrované baterii. Pogumovaný podstavec.
Baleno v dárkové krabičce.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 15 mm
Rozměry: 11 × 10 × 28 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 30

SANGWA

271 Kč

PATONGO .
H3802900MA2
Aroma difuzér s LED světlem, které
mění barvu. Zvlhčovač má objem
cca 130 ml a lze jej naplnit esenciálními
oleji. Zvlhčovač je napájen pomocí
USB kabelu, který je součástí balení.
Materiál plast. Dodáváno v hnědé
krabičce.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry: 9 × 8,9 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 50
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. FORAL

844 Kč

BONIFACIO

257 Kč

LATAKA

458 Kč

B1402600RB2
Bezdrátový reproduktor s výstupem
2 × 5 W, Bluetooth verze 4.0. Lze připojit
k externím zařízením pomocí konektoru
AUX-IN, MP3 lze přehrávat přes USB nebo
mikro SD kartu. Obsahuje hands-free funkci
a FM rádio. Dobíjecí baterie, kapacita
1200 mAh, doba provozu cca 2–3 h, doba
nabíjení cca 2 h, max. rozsah cca 10 m.
Dodáváno včetně nabíjecího kabelu USB
s konektorem Mikro-USB
(délka cca 34,5 cm) a audio kabelu
(délka cca 51 cm).
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 15 × 10 mm
Rozměry: 8,8 × 23 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 20

. BONIFACIO
B1417400PB2
Reproduktor s bezdrátovou nabíjecí
podložkou. Je-li reproduktor Bluetooth®
připojen pomocí dodaného Micro USB
kabelu, horní část reproduktoru funguje jako
bezdrátová nabíjecí podložka. Reproduktor
se připojuje pomocí technologie Bluetooth®,
ale musí být zapojen do zdroje napájení,
tj. do počítače, powerbanky nebo USB
zdířky. 2W výstup reproduktoru. 5W výstup
pro bezdrátové nabíjení. Bluetooth® verze
4.2. Materiál ABS plast.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 50 × 15 mm
Rozměry: 8,2 × 8,4 × 2,7 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 100

. LATAKA
F2305500PD2
Designová stolní lampa z ABS materiálu
s 10 LED světly a 10W bezdrátovou
nabíječkou. Zapíná se pomocí
dotykového tlačítka. Výstup DC 9V/1,1A
(10 W) pro rychlé nabíjení.
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 55 × 55 mm
Rozměry: 16 × 8,4 × 24,5 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 60
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FORAL

tiber .
B1413900RX2
Moderní bezdrátový 3W repráček
s tvrzeným sklem, které umožňuje
digitální tisk přes celou přední stranu.
Reprák se pomocí BT 5.0 spojí
až na 10 metrů. Má 500mAh baterii
umožňující hrát až 5 hodin. Baterie
se dobije za 1,5 hodiny. Dodáváno včetně
USB kabelu.
Rozměry: 9 × 6 × 2 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 60

tiber

manerbion .
Bluetooth reproduktory s TWS funkcí.
Tyto reproduktory lze dodat samostatně
po jednom kuse nebo mohou být dodány
jako sada dvou stereo reproduktorů.
Díky TWS funkci se libovolné 2 ks spojí
a můžete poslouchat hudbu stereo.
Nabízíme několik možností co se týče
tvaru, lesku, barevného rámování a nově
i eko verzi, jejíž tělo je vyrobeno ze 100%
kompostovatelného materiálu. Zvolte
si barvu těla a na přední stranu Vám
natiskneme plnobarevný potisk dle Vašeho
přání. Reproduktory jsou dodávány
v plastové nebo eko krabičce, na kterou
lze také natisknout logo. Úsporný
Bluetooth 5.0 vám nabídne 3–4 hodiny
hudby na jedno nabití. Přináší překvapivě
silný a kvalitní zvuk, v každém kusu se
nachází výškový a basov reproduktor.
V černé barvě jsou reproduktory skladem
v ČR. Pro ostatní varianty je minimální
objednávka 50 kusů. Dodání 3–4 týdny.
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manerbion

maranol

249 Kč

. MARANOL
Bezdrátový reproduktor s Li-ion
baterií 450 mAh o výdrži až 3 hodiny.
Dodáváno včetně nabíjecího kabelu
(délka 50 cm). Materiál ABS a kov.
B1402700PK2 – černá
B1402701PK2 – bílá
B1402702PK2 – modrá
B1402703PK2 – červená
B1402704PK2 – stříbrná
B1402705PK2 – zelená
B1402706PK2 – oranžová
Doporučená technologie tisku:
laser L1, tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 25 × 25 mm
Rozměry: 5,9 × 4,9 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 50

goram

675 Kč

B1404500PK2
Bezdrátový reproduktor a bezdrátová
nabíječka mobilního telefonu v úhledném
bambusovém designu. Vstup 5V
1,5A. Bezdrátový výstup 5V 0,8A.
3W reproduktor. 400mAh baterie.
Protiskluzová spodní a horní část. Včetně
mikro USB – USB nabíjecího kabelu.
Materiál bambus, plast.
Doporučená technologie tisku:
laser L2, tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm
Rozměry: 6,4 × 6,2 × 6,2 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 50

. WENGOR
wengor

341 Kč

B1401200CY2
Plastový Bluetooth reproduktor s funkcí
hands-free volání. Součástí jsou tři
různé silikonové držáky: náramek,
závěsné příslušenství a držák s více
polohami. Dodáváno včetně nabíjecího
USB kabelu.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 10 × 25 mm
Rozměry: 22,5 × 28 × 15,8 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 20
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. GORAM

SOTER .
B1415600RX2
Bezdrátová sluchátka v UV-C sterilizační krabičce,
která sluchátka zbaví až 99,9 % bakterií. Krabička
s kapacitou 400 mAh zároveň slouží pro dobíjení
sluchátek. Sluchátka nabízí až 3h poslech na jedno
plné nabití. BT 5.0 zajišťuje snadné automatické
párování a stabilní bezdrátové spojení na vzdálenost
až 10 m. Dodáváno včetně 1 extra páru nástavců
do uší a mikro USB nabíjecího kabelu. Vlnová délka
UV-C světla: 270 nm - 280 nm. Automatické vypnutí
světla při otevření krabičky.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm
Rozměry: 4,9 × 2,9 × 5,3 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 96

soter

783 Kč

tirenio

599 Kč

TIRENIO .
Bezdrátová sluchátka v nabíjecí krabičce
s kapacitou 35 mAh nabízí poslech na střední
hlasitost po dobu až 2 hodin na jedno nabití. Plné
nabití sluchátek je možné skrze nabíjecí krabičku
s kapacitou 400 mAh již za 1 hodinu. Hladké
bezdrátové připojení na vzdálenost až 10 m
od spárovaného zařízení zajišťuje BT 5.0. Včetně
3 velikostí nástavců do uší. Materiál plast.
B1412600RX2 – černá
B1412601RX2 – bílá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: 5,9 × 2,6 × 7,2 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 90

EPAKO .
Moderní bezdrátová sluchátka vyrobená
z lehkého ABS s měkkými pohodlnými
PU náušníky a čelenkou. Náušníky překrývající
uši zajišťují optimální zvukový zážitek
bez okolního ruchu. Zabudovaná baterie
s kapacitou 200 mAh pro poslech po dobu
až 5 hodin na jedno nabití (1,5 hodiny). BT 5.0
pro hladké bezdrátové připojení na vzdálenost
až 10 m. Včetně mikrofonu pro příjem hovorů.
B1413100RX2 – černá
B1413101RX2 – šedá
B1413102RX2 – modrá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 20 × 25 mm
Rozměry: 19 × 7,8 × 18,5 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 28
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. Nástěnné
kalendáře

kancelář

Pro aktuální nabídku kalendářů
navštivte naše webové stránky
nebo si vyžádejte speciální
katalog.
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stolní
kalendáře .
Pro aktuální nabídku kalendářů
navštivte naše webové stránky
nebo si vyžádejte speciální katalog.
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59 Kč

pětiměsíční
NÁSTĚNNÝ
kalendář

59 Kč

Nástěnný tříměsíční kalendář
se jmény, 12 listů.
B5100100IT2 – modrý
B5100101IT2 – šedý
Papír: 80 g/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 100 ks
Kartonové množství v ks: 50

. PĚTIMĚSÍČNÍ
Nástěnný
kalendář
B5100200IT2
Nástěnný pětiměsíční kalendář
se jmény, 12 listů.
Papír: 80 g/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 100 ks
Kartonové množství v ks: 50
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tříměsíční
NÁSTĚNNÝ
kalendář

. tříměsíční
Nástěnný
kalendář

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: 80 g/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 100 ks
Kartonové množství v ks: 50

tříměsíční
maxi

116 Kč

praktický
kalendář
B5200200IT2
Týdenní plánovací stolní kalendář
s daňovými povinnostmi.
Rozsah: 66 stran
Papír: 80 g/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 100 ks
Kartonové množství v ks: 50
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praktický kalendář

55 Kč

. denní a5
Rozměr: 14,3 × 20,5 cm
Rozsah: 352 stran
Kalendárium: CZ, SK, EN, DE, RU
Papír: bílý nebo žlutý 70 g/m2
Perforace rožků: ano
Záložka: ano

denní a5

. týdenní a5
Rozměr: 14,3 × 20,5 cm
Rozsah: 128 stran
Kalendárium: CZ, SK, EN, DE, RU
Papír: bílý nebo žlutý 90 g/m2
Perforace rožků: ano
Záložka: ano

. týdenní b5
týdenní a5

. kapesní
Rozměr: 8 × 15 nebo 9 × 14 cm
Rozsah: 128 stran
Kalendárium: CZ, SK, EN, DE, RU
Papír: bílý nebo žlutý 60 g/m2
nebo 90 g/m2
Perforace rožků: ano
Záložka: ano nebo ne

týdenní b5

kapesní
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Rozměr: 17 × 24 cm
Rozsah: 128 stran
Kalendárium: CZ, SK, EN, DE, RU
Papír: bílý 90 g/m2
Perforace rožků: ano
Záložka: ne

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 70 g/m2, perforace rožků, záložka,
kalendárium CZ, SK, EN, DE, RU.
B5009600AV1 – černá/červená
B5009601AV1 – modrá/modrá
B5009602AV1 – černá/zelená
B5009604AV1 – černá/oranžová
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 90 g/m2, perforace rožků, záložka,
kalendárium CZ, SK, EN, DE, RU.
B5009700AV1 – černá/červená
B5009701AV1 – modrá/modrá
B5009702AV1 – černá/zelená
B5009704AV1 – černá/oranžová
B5009706AV1 – černá/černá
Doporučená technologie tisku: tampontisk, ražba
Kartonové množství v ks: 40

Black/double
kapesní .

Black/double
denní A5

258 Kč

Black/double
týdenní A5

246 Kč

Black/double
kapesní

175 Kč

Týdenní diář (9 × 14 cm), rozsah 128 stran, papír
bílý 90 g/m2, perforace rožků, kalendárium CZ,
SK, EN, DE, RU.
B5009900AV1 – černá/červená
B5009901AV1 – modrá/modrá
B5009902AV1 – černá/zelená
B5009904AV1 – černá/oranžová
B5009906AV1 – černá/černá
Doporučená technologie tisku: tampontisk, ražba
Kartonové množství v ks: 100

236

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

. Erie
Diáře jsou vyrobeny z originálního
materiálu, který navozuje dojem jemně
protkávané látky. Jeho povrchová
úprava navíc obsahuje speciální
vrstvu, díky které získává netradiční
metalické odlesky.

erie
denní A5

293 Kč

. Erie Denní A5
Denní diář (14,3 × 20,5 mm), rozsah
352 stran, papír bílý 70 g/m2,
perforace rožků, záložka, kalendárium
CZ, SK, EN, DE, RU
B5013000AV1 – černá/bílá
B5013001AV1 – bílá/černá
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 40

erie
týdenní A5

281 Kč

Denní diář (14,3 × 20,5 mm), rozsah 128 stran,
papír bílý 90 g/m2, perforace rožků, záložka,
kalendárium CZ, SK, EN, DE, RU
B5013100AV1 – černá/bílá
B5013101AV1 – bílá/černá
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 40

. Erie kapesní
erie
kapesní

Denní diář (8 × 15 mm), rozsah
128 stran, papír bílý 60 g/m2,
perforace rožků, záložka, kalendárium
CZ, SK, EN, DE, RU
B5013200AV1 – černá/bílá
B5013201AV1 – bílá/černá
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 100

175 Kč
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. Erie týDenní A5

flip .
Jde o moderní typ diářů s vyměnitelnými
deskami a variabilním obsahem. Praktické desky
jsou vybaveny poutkem na tužku, magnetickou
uzavírací klopou a jejich okraj zdobí obšití
nití. Desky je možno použít opakovaně pro
zápisníky i diáře, proto neobsahují ražbu
letopočtu. Kvalitní koženka umožňuje dosáhnout
vynikajících výsledků sleporažby bez fólie.

flip
denní A5

410 Kč

Flip Denní A5 .
Denní diář (14,3 × 20,5 mm), rozsah 352 stran,
papír bílý 70 g/m2, perforace rožků, záložka,
kalendárium CZ, SK, EN, DE, RU
B5013700AV1 – černá/červená
B5013701AV1 – černá/modrá
B5013702AV1 – černá/zelená
B5013703AV1 – červená/černá
B5013704AV1 – hnědá/hnědá
B5013705AV1 – modrá/bílá
B5013706AV1 – šedá/šedá
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 40

Flip týDenní A5 .

flip
týdenní A5

398 Kč

Denní diář (14,3 × 20,5 mm), rozsah 128 stran,
papír bílý 90 g/m2, perforace rožků, záložka,
kalendárium CZ, SK, EN, DE, RU
B5013800AV1 – černá/červená
B5013801AV1 – černá/modrá
B5013802AV1 – černá/zelená
B5013803AV1 – červená/černá
B5013804AV1 – hnědá/hnědá
B5013805AV1 – modrá/bílá
B5013806AV1 – šedá/šedá
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 40

Flip kapesní .
Denní diář (90 × 140 mm), rozsah 128 stran,
papír bílý 60 g/m2, perforace rožků, záložka,
kalendárium CZ, SK, EN, DE, RU
B5014000AV1 – černá/červená
B5014001AV1 – černá/modrá
B5014002AV1 – černá/zelená
B5014003AV1 – červená/černá
B5014004AV1 – hnědá/hnědá
B5014005AV1 – modrá/bílá
B5014006AV1 – šedá/šedá
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 100
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flip
kapesní

351 Kč

. new praga
234 Kč

new praga
týdenní A5

222 Kč

new praga
kapesní

164 Kč

. new praga
denní A5
Denní diář (14,3 × 20,5 cm), rozsah 352 stran,
papír bílý 70 g/m2, perforace rožků, záložka,
kalendárium CZ, SK, EN, DE, RU
B5014400AV1 – černá
B5014401AV1 – modrá
B5014402AV1 – tmavě šedá
B5014403AV1 – zelená
B5014404AV1 – červená
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 40

. new praga
týdenní A5
Týdenní diář (14,3 × 20,5 cm), rozsah
128 stran, papír bílý 90 g/m2, perforace rožků,
záložka, kalendárium CZ, SK, EN, DE, RU
B5014500AV1 – černá
B5014501AV1 – modrá
B5014502AV1 – tmavě šedá
B5014503AV1 – zelená
B5014504AV1 – červená
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 40

. new praga
kapesní
Týdenní diář (8 × 15 cm), rozsah 192 stran,
papír bílý 60 g/m2, perforace rožků,
záložka, kalendárium CZ, SK, EN, DE, RU
B5014600AV1 – černá
B5014601AV1 – modrá
B5014602AV1 – tmavě šedá
B5014603AV1 – zelená
B5014604AV1 – červená
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 100

239

kancelář

new praga
denní A5

Diář je vyroben ze zajímavé matné koženky
s nepravidelnou strukturou, navíc je doplněn
o gumičku pro uzavření v kontrastní barvě.
Vzhledem ke struktuře materiálu je vhodná
pro sleporažbu bez fólie, nedoporučujeme
však razit drobné texty, které mohou při
ražbě zaniknout.

Print classic .

Print classic
denní A5

Matná koženka Vivella představuje kvalitní,
na dotek příjemný a zároveň velmi oblíbený
materiál. Tloušťka materiálu umožňuje dosáhnout
perfektních výsledků při ražbě bez fólie.

211 Kč

Print classic denní A5 .
Denní diář (14,3 × 20,5 cm), rozsah 352 stran, papír bílý
70 g/m2, perforace rožků, záložka, kalendárium CZ, SK,
EN, DE, RU.
B5011600AV1 – černá
B5011601AV1 – modrá
B5011602AV1 – tmavě červená
B5011603AV1 – zelená
B5011604AV1 – červená
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 40

Print classic týdenní A5 .

Print classic
týdenní A5

199 Kč

Týdenní diář (14,3 × 20,5 cm), rozsah 128 stran, papír bílý
90 g/m2, perforace rožků, záložka, kalendárium CZ, SK,
EN, DE, RU.
B5011700AV1 – černá
B5011701AV1 – modrá
B5011702AV1 – tmavě červená
B5011703AV1 – zelená
B5011704AV1 – červená
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 40

Print classic
týdenní b5

Print classic týdenní b5 .
Týdenní diář (17 × 24 cm), rozsah 128 stran, papír bílý 90 g/m2,
perforace rožků, kalendárium CZ, SK, EN, DE, RU.
B5011500AV1 – černá
B5011501AV1 – modrá
B5011502AV1 – tmavě 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 60 g/m ,
perforace rožků, kalendárium CZ, SK, EN, DE, RU.
B5011800AV1 – černá
B5011801AV1 – modrá
B5011802AV1 – tmavě červená
B5011803AV1 – zelená
B5011804AV1 – červená
Doporučená technologie tisku: ražba
Kartonové množství v ks: 100
2
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211 Kč

Print classic
kapesní

117 Kč
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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 – zelená
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 120 mm
Rozměry: 36,5 × 29 × 7 cm
Kartonové množství v ks: 30

MESIK .
F3506200RB2
Módní rolovací batoh s hlavním úložným
prostorem uzavíratelným na zip. Na přední
straně má vertikální kapsu na zip. Uvnitř
batohu je polstrovaná přihrádka na laptop
nebo tablet, má polstrované a nastavitelné
ramenní popruhy a polstrovaná záda.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: cca 28,5 × 12 × 40/52 cm
Kartonové množství v ks: 30

asorta

149 Kč

mesik

344 Kč

lerry

393 Kč
LERRY .
F3802600PK2
Vyztužená taška na laptop o velikosti 13"
s uchy. Materiál RPET, polyester.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: 35 × 25,5 × 2 cm
Kartonové množství v ks: 30
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. KORINT
korint

459 Kč

Polyesterový batoh na notebook
nebo tablet s kapsami. Batoh má dva
přední oddíly se zipem, hlavní oddíl
s organizérem a polstrovanou vnitřní
kapsou na notebook. Vše uzavřeno
na zip. Dále obsahuje boční zasunutou
kapsu, zesílenou ergonomickou rukojeť
a polstrované ramenní popruhy. Materiál
300D polyester.
F3505600RB2 – antracitová
F3505601RB2 – riflová
F3505602RB2 – světle šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: cca 41,5 × 30 × 12 cm
Kartonové množství v ks: 15

bauson

426 Kč

Rolovací batoh o objemu 21 litrů. Materiál
300D RPET, bez obsahu PVC. Batoh je
z kolekce Impact Aware, která garantuje
sledování recyklovaného materiálu
a dává 2 % na podporu water.org.
F3513000RX2 – černá
F3513001RX2 – antracitová
F3513002RX2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 200 mm
Rozměry: 31,5 × 14,5 × 46 cm
Kartonové množství v ks: 50
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. BAUSON

pirin .
Lehký a kompaktní batoh značky
Schwarzwolf v černé barvě s barevnými
doplňky. Obsahuje jednu hlavní kapsu
s polstrovaným prostorem pro notebook.
Vepředu pak jednu menší pohotovostní
kapsu na zip a jednu větší s organizérem
na propisky, doklady, klíče apod.
Batoh má vyztužená záda. Objem
15 l. Hmotnost 490 g. Materiál 1680D
polyester.
F3500900AJ3 – zelená
F3500901AJ3 – červená
F3500902AJ3 – šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměry: 34 × 10 × 42 mm
Kartonové množství v ks: 20

oboustranný zip

pohotovostní
kapsy

pirin

485 Kč

ergonomický
tvar

bezpečnostní zámek

MAREB .
F3517900AJ3
Bezpečnostní batoh s prvky, které
znesnadňují vykradení. Vstup do hlavního
prostoru zajišťuje zip, který je umístěn
na Vašich zádech, je tedy těžko přístupný
někým jiným a táhla zipu jsou zajištěna
kódovým zámkem. Batoh má také
skrytou kapsu pro platební kartu nebo
klíče. Ve vnitřní části je polstrovaný
prostor pro notebook o velikosti 15“
a tablet s velikostí 10“. Součástí je i USB
výstup včetně USB kabelu. V zadní části
je pás pro připevnění k cestovnímu kufru.
Přední plocha je opatřena refexním
doplňkem. Objem 20 l. Hmotnost 720 g.
Materiál 210D polyester.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměry: 30 × 15 × 46 cm
Kartonové množství v ks: 20
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875 Kč

USB výstup

reflexní
pruh
pás
k cestovnímu
kufru
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skrytá
kapsa

. KANDER

zádový systém

1345 Kč

bederní pás

boční kapsa na zip

přední kapsa (do hlavního
úložného prostoru)

popruh přes prsa
s bezpečnostní píšťalkou

boční síťovaná kapsa
na láhev

poutka na hůlky
a cepíny

MATTERHORN

649 Kč

pohotovostní
kapsy

kompresní
popruhy

poutka na hůlky
a cepíny

bezpečnostní
píšťalka
síťové kapsy na láhve

zádový systém

F3501002AJ3
Sportovní 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. Hmotnost 990 g. Materiál polyester,
600D polyuretan.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměry: 50 × 33 × 18 cm
Kartonové množství v ks: 18

. 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. Hmotnost 640 g.
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

bederní pás
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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 590 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

orizaba

kompresní
popruh

690 Kč
poutka na
chodecké
hole

pohotovostní
kapsa

kapsy
na láhev

YUKON .
F3510000AJ3
Reflexní batoh značky Schwarzwolf,
vhodný například na cykloturistiku nebo
na běžné nošení. Celý batoh je vyroben
z vysoce reflexního materiálu, který
splňuje požadavky normy EN ISO 20471
pro ochranné oděvy. Má vypolstrovaný
zádový systém a ramenní popruhy,
obsahuje hlavní kapsu na zip, boční kapsu
na zip, malou síťovanou boční kapsu
a bederní pás se dvěma malými kapsami
uzavíratelnými na zip. Objem 20 litrů.
Hmotnost 395 g. Materiál 100% polyester
s reflexním povrchem.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Rozměry: 28 × 14 × 45 cm
Kartonové množství v ks: 20
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rover

499 Kč

otvor na trubici
pro hydrovak

reflexní pásek

. 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
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm
Rozměry: 46 × 22 cm
Kartonové množství v ks: 20

poutka s gumou
na upevnění helmy

pohotovostní
kapsa

450 Kč

. NOIR
Černý batoh s kontrastními
šňůrkami na přední straně a bočními
síťovanými kapsami. Materiál 600D
polyester.
F3505701PD2 – zelená
F3505702PD2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 30 × 80 mm
Rozměry: 29 × 16 × 46 cm
Kartonové množství v ks: 25
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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 – modrá
F3504901RB2 – šedá
F3504902RB2 – červená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikosti tisku: 80 × 80 mm
Rozměry: 43 × 29 × 15 cm
Kartonové množství v ks: 20

HERMIOL .
Polyesterový (600D) batoh s přední
kapsou na zip a nastavitelnými
vypolstrovanými ramenními popruhy.
F3500500PK2 – černá
F3500501PK2 – bílá
F3500502PK2 – tmavě modrá
F3500503PK2 – žlutá
F3500504PK2 – oranžová
F3500505PK2 – červená
F3500507PK2 – světle modrá
F3500508PK2 – zelená
F3500506PK2 – růžová
F3500509PK2 – fialová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 180 × 120 mm
Rozměry: 31,5 × 14 × 42 cm
Kartonové množství v ks: 50
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BALATER

590 Kč

HERMIOL

147 Kč

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

. LUZOR
Batoh vyrobený ze směsi recyklované
bavlny 450g/m2 a polyesteru, s přední
kapsou na zip a polstrovanými
ramenními popruhy. Recyklovaná bavlna
pochází z výrobního odpadu textilních
továren, vznikajícího během procesu
řezání. Látka z materiálů podobných
barev, která nevyžaduje další barvení.
Vzhledem k vlastnostem recyklované
bavlny může dojít k mírným změnám
barvy. Tato vlastnost výrazně přispívá
k autentičtějšímu vzhledu.
F3521000PB2 – krémová
F3521001PB2 – modrá
F3521002PB2 – šedá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 130 × 100 mm
Rozměry: 34 × 9 × 43 cm
Kartonové množství v ks: 30

447 Kč

EXPLORER

443 Kč

. EXPLORER
Batoh se dvěma úložnými prostory
na zip a dvěma bočními kapsami.
Materiál 210D ripstop.
F3501000PK2 – černá
F3501001PK2 – šedá
F3501002PK2 – modrá
F3501003PK2 – červená
F3501004PK2 – béžová
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 110 × 150 mm
Rozměry: 31,5 × 17,5 × 43 cm
Kartonové množství v ks: 20
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BRENTA .

sportovní taška

brenta

499 Kč

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. Hmotnost 430 g.
Materiál nylon ripstop s PU podkladem,
podšívka 210D.
F3400300AJ3 – modrá
F3400301AJ3 – oranžová
F3400302AJ3 – zelená
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

složená taška

batoh

kapsy na láhve
boční kapsy

skryté ramenní popruhy

ZAMBEZI .

zádový systém

Praktická sportovní a cestovní taška 2v1
značky Schwarzwolf, kterou lze nosit
i jako batoh. Taška má nastavitelný popruh
přes rameno a nastavitelné vypolstrované
ramenní popruhy, které jsou ukryté v zádové
části v kapse na zip. Obsahuje velký úložný
prostor uzavíratelný na zip, přední kapsu
na zip, boční kapsu na boty a 2 malé
síťované kapsy v přední části. Při použití
tašky jako batohu lze využít i skrytý bederní
pás. Objem cca 46,2 l. Hmotnost 540 g.
Materiál ripstop + 210D polyester.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 90 × 60 mm
Rozměry: 55 × 30 × 28 cm
Kartonové množství v ks: 12

skrytý bederní pás

ZAMBEZI

799 Kč
kapsa na boty
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sportovní
a cestovní taška

. SALMA

salma

435 Kč

F3401201PD2
Velká sportovní a cestovní taška.
Materiál mikrovlákno, rukojeť PVC.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 230 × 300 mm
Rozměry: 67,5 × 17 × 38 cm
Kartonové množství v ks: 20

. AFRIKA
F3400300RB2
Sportovní taška s hlavním úložným
prostorem na zip, boční kapsou na suchý
zip, boční kapsou na boty a síťovanou
boční kapsou. Má vypolstrovaný,
odnímatelný a nastavitelný ramenní
popruh. Materiál 600D polyester.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 120 x 100 mm
Rozměry: 62 × 23 × 31 cm
Kartonové množství v ks: 20

AFRIKA

359 Kč

425 Kč
kompresní vak
na spodní prádlo
2-oddílový vak
na šaty

F3408600AJ3
Sada 3 černých organizérů na oblečení
značky Schwarzwolf, kterou oceníte
především během Vašeho cestování.
Sada obsahuje vak na boty, kompresní
vak vhodný především na spodní
prádlo, který díky zipu lze rozšířit nebo
složit a 2-oddílový vak na šaty, košile
či trička, obsahující vrchní a spodní oddíl
pro oddělení čistého a špinavého prádla.
Materiál 300D RPET Ripstop polyuretan,
nylon.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm
Rozměry: vak na boty 40 × 30 × 10
cm, kompresní vak 18,5 × 26 × 2,5 cm,
2-oddílový vak 40 × 22,5 × 12 cm
Kartonové množství v ks: 50

vak na boty
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. KIOTARI

kiotari

tuvalu

TUVALU .

538 Kč

Sportovní/cestovní taška s popruhem
přes rameno, 600D polyester.
F3400300PK2 – černá
F3400301PK2 – tmavě modrá
F3400302PK2 – oranžová
F3400303PK2 – červená
F3400304PK2 – zelená
F3400305PK2 – žlutá
F3400306PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: 50 × 32 × 32,5 cm
Kartonové množství v ks: 10

RUBLINA .
Sportovní taška vyrobená ze směsi
recyklované bavlny a polyesteru
s nastavitelným ramenním popruhem,
gramáž 210 g/m². Recyklovaná bavlna
pochází z výrobního odpadu textilních
továren, vznikajícího během procesu
řezání. Látka z materiálů podobných
barev, která nevyžaduje další barvení.
Vzhledem k vlastnostem recyklované
bavlny může dojít k mírným změnám
barvy. Tato vlastnost výrazně přispívá
k autentičtějšímu vzhledu.
F3408800PB2 – krémová
F3408801PB2 – modrá
F3408802PB2 – šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 120 × 200 mm
Rozměry: 49 × 26 × 24 cm
Kartonové množství v ks: 50
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RUBLINA

464 Kč

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

. AMALIDA

399 Kč

togo

446 Kč

Sportovní taška a batoh 2v1. Taška
obsahuje prostornou hlavní přihrádku
na zip, přední kapsu na zip, dvě boční
kapsy na zip, přídavný popruh
k uchopení a zesílené rukojeti.
Materiál 300D/600D polyester.
F3403900RB2 – šedá
F3403901RB2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměry: 55 × 30 × 28 cm
Kartonové množství v ks: 20

. TOGO
Sportovní taška na zip s velkou
přední kapsou, reflexními proužky
a nastavitelným ramenním popruhem.
Materiál 600D polyester.
F3400200PK2 – černá
F3400201PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 130 × 100 mm
Rozměry: 60 × 26 × 32,5 cm
Kartonové množství v ks: 16
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GERIT .
Sportovní taška na zip s velkým úložným
prostorem, speciální kapsou na boty
a nastavitelným ramenním popruhem.
Materiál 600D polyester.
F3402900PK2 – černá
F3402901PK2 – červená
F3402902PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: 50 x 24 x 27 cm
Kartonové množství v ks: 30

gerit

330 Kč

OLYMPIC .
Sportovní/cestovní taška s popruhem
přes rameno a přední kapsou na zip,
600D polyester.
F3400100PK2 – černá
F3400101PK2 – žlutá
F3400102PK2 – oranžová
F3400103PK2 – červená
F3400104PK2 – kobaltově modrá
F3400105PK2 – šedá
F3400106PK2 – zelená
F3400108PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm
Rozměry: 60 × 30 × 27,5 cm
Poznámka: Dodáváme bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 20
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OLYMPIC

283 Kč

294 Kč

arnolda

214 Kč

. SIHELA
Sportovní cestovní taška s různě velkými
kapsami na zip a se speciálním prostorem
na boty. Má nastavitelný ramenní popruh
a je vyrobena z 600D polyester
materiálu.
F3403501PK2 – červená
F3403502PK2 – světle modrá
F3403503PK2 – kobaltově modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 150 × 80 mm
Rozměry: 49 × 28 × 22 cm
Kartonové množství v ks: 30

. ARNOLDA
Malá sportovní taška vyrobená
z odolného 600D polyesteru. Taška má
hlavní kapsu na zip, samostatný prostor
na obuv na boční straně, dvě rukojeti
a jeden nastavitelný ramenní popruh.
F3405000PK2 – černá
F3405001PK2 – zelená
F3405002PK2 – modrá
F3405003PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikosti tisku: 100 × 100 mm
Rozměry: 43 x 21 x 25 cm
Kartonové množství v ks: 25

255

tašky

sihela

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

BADERA

621 Kč

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

MONAME .
F0700801PK2
Dámská taška na rameno se skládacím
okrajem, malou přední kapsičkou
a nastavitelným ramenním popruhem.
Materiál 600D polycanvas.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměry: 27 × 9 × 44 cm
Kartonové množství v ks: 50
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madla

365 Kč

MONAME

212 Kč

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

99,50 Kč

mobila

269 Kč

. COIN
F7600102SA3
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.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm
Rozměry: 13,5 × 9 × 1,5 cm
Kartonové množství v ks: 300

. MOBILA
F5304700AJ3
Mějte své důležité věci vždy po ruce díky
skládací ledvince Schwarzwolf. Složená
v kapsičce je malá a kompaktní a vždy
se vejde do Vašeho zavazadla. Bude se
hodit zvláště, pokud si zrovna nechcete
brát velký batoh na výlet. Rozložená pak
nabízí tři úložné prostory na zip. Jednu
hlavní kapsu, jednu vnitřní a jednu vnější
kapsu. Má i vnitřní poutko s karabinou
na klíče. Je vyrobena z příjemného
měkkého, a přitom pevného materiálu.
Pod oblečením je nenápadná a neláká
zloděje. Díky nastavitelnému pásu ji
můžete nosit kolem pasu i přes rameno.
Hmotnost 60 g. Materiál nylon.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 80 × 40 mm
Rozměry: ledvinka 22 × 12 cm, maximální
obvod pasu: 130 cm, obal 12,5 × 8,5 cm
Kartonové množství v ks: 100
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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. Hmotnost 70 g. Materiál 80%
polyester + 12% spandex, 180 g/m2,
vnitřní část TPU.
F5300600SA3 – černá
F5300601SA3 – červená
F5300602SA3 – modrá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2, uv tisk UV3 na sponu
Maximální velikost tisku: 100 × 20 mm
Rozměry: 71 – 102 × 4,5 × 1 cm
Kartonové množství v ks: 100

ravik

85 Kč

MAFADI .
F5305800AJ3
Sportovní ledvinka Schwarzwolf,
díky které budete mít během sportu
všechny Vaše osobní věci u sebe.
Ledvinka obsahuje velkou přední kapsu
na sportovní láhev (vhodná například
pro láhev KIBO), malou přední kapsičku
se zipem na kreditní kartu a zadní
kapsu na mobil ve velikosti 19 × 10 cm
uzavíratelnou na zip. Lze ji nosit také
jako crossbody tašku. Baleno v sáčku
s papírovou visačkou. Hmotnost 180 g.
Materiál RPET 420D polyuretan ripstop.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 50 cm
Rozměry: ledvinka 59 × 13,5 cm, max.
délka pásku (včetně ledvinky) 130 cm
Kartonové množství v ks: 50

mafadi

265 Kč

kapsa na klíče a
jiné drobnosti

kapsa na láhev
na vodu

zadní kapsa na mobil,
peněženku apod.
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nunavut

95 Kč

. 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. Objem
8 l. Hmotnost 115 g. Materiál 420D
ripstop polyester.
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 150 × 150 mm
Rozměry: 33 × 45 cm,
vnitřní kapsa: 15 × 18 cm
Kartonové množství v ks: 100

denison

179 Kč

F3510100AJ3
Reflexní stahovací batoh značky
Schwarzwolf, který využijete na běžné
nošení i na výlety. Materiál splňuje
požadavky normy EN ISO 20471
pro ochranné oděvy, díky čemuž se
budete vždy cítit bezpečně. Batoh
funguje na klasickém principu stažení
šňůrek, které zároveň slouží jako popruhy
a díky použití silnějšího a měkkého
materiálu jsou velmi pohodlné na nošení.
Objem 2 litry. Hmotnost 155 g. Materiál
100% polyester s reflexním povrchem.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm
Rozměry: 35 × 47 cm
Kartonové množství v ks: 75
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. DENISON

PALADESO .
Stahovací batohy s možností
celoplošného tisku. V základním
rozměru 36 × 40 cm jsou na výběr
materiály 210D polyester nebo RPET.
Bílé batohy se tisknou celoplošně
sublimací jednostranně nebo
oboustranně. Za příplatek je možné mít
přední kapsu na zip, vetkávaný štítek,
nebo jinou velikost či tvar. Možné barvy
šňůrek jsou černá, bílá, červená, modrá
a šedá. Minimální odběr je 250 kusů
a termín dodání je do 5 týdnů.

XL velikost
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. TAGAMOS

TAGAMOS

45,50 Kč

Stahovací batoh s reflexními proužky
pro zvýšení bezpečnosti.
Materiál 210D polyester.
F3505300RB2 – černá
F3505301RB2 – modrá
F3505302RB2 – zelená
F3505303RB2 – červená
F3505304RB2 – oranžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: cca 44 × 34 cm
Kartonové množství v ks: 100/200

34,50 Kč

. 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: 39,5 × 35 × 0,3 cm
Kartonové množství v ks: 200
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NIMBO .
Stahovací batoh s vyztuženými rohy
a nylonovou šňůrkou z 210D polyesteru.
F3503300PK2 – bílá
F3503301PK2 – středně zelená
F3503302PK2 – námořní 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
F3503313PK2 – černá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 150 × 150 mm
Rozměry: 41 × 34,5 × 0,2 cm
Kartonové množství v ks: 300

nimbo

27,50 Kč

LOGAN .
Stahovací batoh s ramenními popruhy.
Batoh se zatahuje šňůrkou ve stejné
barvě a má nastavitelné široké popruhy,
čímž zajišťuje vyšší pohodlí při nošení.
Nosnost do 5 kg. Materiál 210D polyester.
F3518000PB2 – černá
F3518001PB2 – modrá
F3518002PB2 – červená
F3518003PB2 – bílá
F3518004PB2 – žlutá
F3518005PB2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 320 × 230 mm
Rozměry: 33 × 42 cm
Kartonové množství v ks: 300
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PORFA

. PORFA

53,50 Kč

Chladicí stahovací batoh s izolační
podšívkou. Materiál 210D polyester.
F4303100MA2 – černá
F4303101MA2 – světle modrá
F4303102MA2 – červená
F4303103MA2 – bílá
F4303104MA2 – žlutá
F4303105MA2 – oranžová
F4303106MA2 – růžová
F4303107MA2 – fialová
F4303108MA2 – zelená
F4303109MA2 – tmavě modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 150 × 150 mm
Rozměry: 31,7 × 1 × 42,5 cm
Kartonové množství v ks: 200

tibro

. TIBRO
100% recyklovaný stahovací batoh
z 190T RPET polyesteru.
F3507900PK2 – černá
F3507901PK2 – bílá
F3507902PK2 – modrá
F3507903PK2 – žlutá
F3507904PK2 – červená
F3507905PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: 40 × 34 × 0,1 cm
Kartonové množství v ks: 300
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LIAM .
Bavlněný stahovací batoh v široké škále
barev, vyrobený dle standardu
Oeko-Tex. Materiál bavlna 100 g/m2.
F3502600PD2 – černá
F3502601PD2 – námořní modrá
F3502602PD2 – červená
F3502603PD2 – bílá
F3502604PD2 – oranžová
F3502605PD2 – zelená
F3502606PD2 – šedá
F3502607PD2 – žlutá
F3502608PD2 – tyrkysová
F3502609PD2 – královská modrá
F3502610PD2 – růžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 300 × 300 mm
Rozměry: 37 × 41 cm
Kartonové množství v ks: 200

liam

47 Kč

BAVLNA

BAVLNA .

55 Kč

Bavlněná taška z recyklované bavlny
se stahovacími šňůrkami. Obsahuje
certifikát Oeko-Tex® STANDARD 100.
Gramáž 140 g/m2.
F3504300MA2 – černá
F3504301MA2 – modrá
F3504302MA2 – červená
F3504303MA2 – béžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: 37,5 × 0,3 × 42 cm
Kartonové množství v ks: 200
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OXFORD BASKET

384 Kč

. OXFORD BASKET
Skládací nákupní košík z materiálu typu
Oxford (320–330 g/m2), hliníkový rám,
pěnová madla. Košík lze uzavřít víkem na zip.
H5102600PK2 – šedá
H5102601PK2 – červená
H5102602PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm
Rozměry: 48 × 28 × 25,5 cm
Kartonové množství v ks: 12

Skládací nákupní košík, s hliníkovým
rámem, 600D polyester.
H5100101KE1 – červená
H5100102KE1 – tmavě modrá
H5100103KE1 – černá
H5100104KE1 – zelená
H5100105KE1 – královská modrá
H5100106KE1 – 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

BERNARD

585 Kč
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. BERNARD

JANAH

JANAH .

489 Kč

Skládací nákupní košík s kapsičkou na zip,
600D polyester, hliníkový rám.
H5101900PK2 – černá
H5101901PK2 – modrá
H5101902PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 125 × 80 mm
Rozměry: 47,5 × 29 × 28 cm
Poznámka: Dodáváme bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 10

OXFORD COOLER

OXFORD COOLER .

499 Kč

Skládací nákupní termo košík z materiálu
typu Oxford (320–330 g/m2), vnitřní část
vyložena speciální fólií, která udržuje
konzistentní teplotu, hliníkový rám,
pěnová madla. Košík lze uzavřít víkem
na zip.
H5102700PK2 – šedá
H5102701PK2 – červená
H5102702PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm
Rozměry: 46 × 27,5 × 24 cm
Kartonové množství v ks: 12
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BAHAMY

41 Kč

. 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 – kobaltově modrá
H5104811PK2 – fialová
H5104812PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 150 × 150 mm
Rozměry: 38 × 38 cm
Kartonové množství v ks: 500

41,50 Kč

. JASMÍNA
Polyesterová nákupní taška s klipem
a malým obalem na druk, do kterého ji
snadno složíte. Materiál 190T polyester.
H5101200PK2 – bílá
H5101201PK2 – námořní modrá
H5101202PK2 – oranžová
H5101203PK2 – červená
H5101204PK2 – světle modrá
H5101205PK2 – žlutá
H5101206PK2 – zelená
H5101207PK2 – černá
H5101208PK2 – růžová
H5101209PK2 – fialová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: 44 × 40 × 0,2 cm
Kartonové množství v ks: 150
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KAWANA .
Skládací nákupní taška z kvalitního
Oxford materiálu.
H5103500PK2 – černá
H5103501PK2 – tmavě modrá
H5103502PK2 – červená
H5103503PK2 – světle modrá
H5103504PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: 47 × 35 × 0,2 cm
Kartonové množství v ks: 300

SOLURA .
Skládací nákupní taška z recyklovaného
polyesteru.
H5108100PB2 – bílá
H5108101PB2 – červená
H5108102PB2 – královská modrá
H5108103PB2 – námořní modrá
H5108104PB2 – šedá
H5108105PB2 – černá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 230 × 130 mm
Rozměry: 38 × 40 cm
Kartonové množství v ks: 300
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55,50 Kč

solura

59 Kč
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. TOMAN
37 Kč
béžová 29,50 Kč

banaba

39,50 Kč

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 – tyrkysová
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

. BANABA
Pevná bavlněná taška s dlouhými uchy.
Gramáž 140 g/m2.
H5103900MA2 – vínová
H5103901MA2 – černá
H5103902MA2 – královská modrá
H5103903MA2 – červená
H5103904MA2 – bílá
H5103905MA2 – světle šedá
H5103906MA2 – žlutá
H5103907MA2 – středně zelená
H5103908MA2 – oranžová
H5103915MA2 – růžová
H5103909MA2 – tyrkysová
H5103910MA2 – světle modrá
H5103911MA2 – světle zelená
H5103912MA2 – námořní modrá
H5103913MA2 – tmavě šedá
H5103914MA2 – tmavě zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 300 × 350 mm
Rozměry: 38 × 0,3 × 42 cm
Kartonové množství v ks: 250
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NANETA .

naneta

Nákupní taška vyrobená z recyklované
bavlny 140 g/m2. Splňuje standard
Eco Tex 100. Má dlouhá ucha.
H5105200MA2 – černá
H5105201MA2 – modrá
H5105202MA2 – červená
H5105203MA2 – béžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 300 × 350 mm
Rozměry: 37,6 × 41,7
Kartonové množství v ks: 50

39 Kč

DACANA .
H5104900PK2
Bavlněná nákupní taška s korkovým
dnem a dlouhými uchy (58 cm).
Gramáž 250 g/m2.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 250 × 150 mm
Rozměry: 38 × 0,3 × 35 cm
Kartonové množství v ks: 100

dacana

99,50 Kč

bonie

34,50 Kč
BONIE .
H5104100PK2
Bavlněná nákupní taška 135 g/m2
s dlouhými uchy.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: 38 × 41 × 0,3 cm
Kartonové množství v ks: 250
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ADAVERA

32 × 13 × 40
25 × 11 × 31
32 × 10 × 27,5

primata

63,50 Kč
45 Kč
52 Kč

63,50 Kč
44 Kč
52 Kč

Papírová taška s celoplošným červeným
potiskem na křídovém papíře s textilními
držadly a lesklým povrchem.
H5004801GD1 – 32 × 13 × 40 cm
H5004800GD1 – 25 × 11 × 31 cm
H5004802GD1 – 32 × 10 × 27,5 cm
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3 – jednobarevně
Rozměry: 32 × 13 × 40 cm,
25 × 11 × 31 cm, 32 × 10 × 27,5 cm
Kartonové množství v ks: 150, 200, 200

. PRIMATA
Papírová taška s celoplošným modrým
potiskem na křídovém papíře s textilními
držadly a lesklým povrchem.
H5004703GD1 – 32 × 13 × 40 cm
H5004700GD1 – 22 × 10 × 27,5 cm
H5004701GD1 – 32 × 10 × 27,5 cm
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3 – jednobarevně
Rozměry: 32 × 13 × 40 cm,
22 × 10 × 27,5 cm, 32 × 10 × 27,5 cm
Kartonové množství v ks: 150, 200, 200

tašky

32 × 13 × 40
22 × 10 × 27,5
32 × 10 × 27,5

. ADAVERA

kofira

32 × 13 × 40
25 × 11 × 31
32 × 10 × 27,5

58,50 Kč
43,50 Kč
48 Kč

. KOFIRA
Bílá papírová taška vyrobená z křídového
papíru s textilními držadly a lesklým
povrchem.
H5001202GD1 – 32 × 13 × 40 cm
H5001205GD1 – 25 × 11 × 31 cm
H5001206GD1 – 32 × 10 × 27,5 cm
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3 – jednobarevně
Rozměry: 32 × 13 × 40 cm, 25 × 11 × 31 cm,
32 × 10 × 27,5 cm
Kartonové množství v ks: 150, 200, 200
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MONKA .
Hnědá papírová taška z EKO papíru,
hnědé kroucené držadlo.
H5000200GD1 – MONKA 18
H5000201GD1 – MONKA 23
H5000202GD1 – MONKA 32
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Rozměry:
MONKA 18 – 18 × 8 × 25 cm,
MONKA 23 – 23 × 10 × 32 cm,
MONKA 32 – 32 × 13 × 42,5 cm
Kartonové množství v ks:
MONKA 18: 300, MONKA 23 a 32: 250

monka

MONKA 18
MONKA 23
MONKA 32

8,30 Kč
10 Kč
14 Kč

ERNA .
Papírová taška, bílý kraftový papír 100 g,
bílé kroucené držadlo.
H5000300GD1 – ERNA 18
H5000303GD1 – ERNA 23
H5000302GD1 – ERNA 32
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Rozměry:
ERNA 18 – 18 × 8 × 25 cm,
ERNA 23 – 23 × 10 × 32 cm,
ERNA 32 – 32 × 13 × 42,5 cm
Kartonové množství v ks:
ERNA 18: 300, ERNA 23 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
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ERNA 18
ERNA 23
ERNA 32

anka

ANKA 18
ANKA 23
ANKA 32

11 Kč
13,50 Kč
18,50 Kč

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

9 Kč
11 Kč
14 Kč

TAŠKY S DIGITÁLNÍM
FLEX TISKEM

. TAŠKY S DIGITÁLNÍM
FLEX TISKEM
Papírové tašky s kroucenými nebo plochými držadly
s prověřenou digitální technologií Flexo. Výhodou
je nízký minimální počet kusů (10 ks), možnost tisku
vzorku před výrobou a personalizovaný tisk. Nejlépe
je tato technologie využita při potisku vektorového
loga jednou nebo dvěma barvami, možný je ale
i plnobarevný tisk. Tiskne se vždy 5 cm od okraje.

Papírové tašky na víno 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,
jednostranný nebo oboustranný tisk.
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PAPÍROVÉ TAŠKY NA VÍNO

. PAPÍROVÉ TAŠKY
na víno

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, oboustranný nebo
jednostranný tisk. Možnost různých
velikostí.
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TERUEL .
Automatický deštník s osmi panely
z recyklovaného materiálu.
Deštník má kovovou a sklolaminátovou
konstrukci, plastovou rukojeť.
Materiál 170T RPET polyester.
F0104700PK2 – černá
F0104701PK2 – zelená
F0104702PK2 – červená
F0104703PK2 – námořní modrá
F0104704PK2 – královská modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: 106 × 89 cm
Kartonové množství v ks: 24

teruel

199 Kč

SAMKO .
Automatický deštník se zatočeným
dřevěným držadlem. Má dřevěné tělo,
koncovky a hrot, černá kovová žebra
a manuální zavírání. Materiál 190T RPET
pongee.
F0102700PD2 – černá
F0102701PD2 – tmavě modrá
F0102702PD2 – šedá
F0102703PD2 – královská modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: Ø 107 × 59,5 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

telamon

256 Kč

310 Kč

. SANTANDER
Luxusní pánský holový deštník s osmi
panely a ručně obšitou rukojetí
z imitace kůže. Konstrukce z pružných
polykarbonátových vláken – větruodolný,
s automatickým otevíráním. Materiál
polyester 210T pongee odolný proti špíně
a zatržení vlákna. Průměr 101 cm.
F0101400PR1 – černá
F0101401PR1 – červená
F0101402PR1 – námořní modrá
F0101403PR1 – šedá
F0101404PR1 – královská modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: Ø 101 × 92 cm
Kartonové množství v ks: 20
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SANTANDER

richter

RICHTER .

226 Kč

Klasický automatický deštník s barevnou
vnitřní částí. Materiál kov/polyester.
F0101000RB2 – modrá
F0101001RB2 – zelená
F0101002RB2 – červená
F0101003RB2 – žlutá
F0101004RB2 – oranžová
F0101005RB2 – šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 250 × 150 mm
Rozměry: Ø 103 cm
Kartonové množství v ks: 36

MIJAS .
Sportovní unisex deštník s černou
konstrukcí ze skelných vláken. Se svou
váhou pouhých 310 g patří do kategorie
ultralehkých deštníků. Nebude Vás
bolet ruka ani po velmi dlouhé době
držení nad hlavou. Rukojeť z příjemného
materiálu EVA pěny zaručuje komfortní
držení, neklouže a za chladného počasí
Vás nestudí v ruce.
F0101800PR1 – světle zelená
F0101801PR1 – tmavě zelená
F0101802PR1 – světle šedá
F0101803PR1 – tmavě šedá
F0101804PR1 – černá
F0101805PR1 – kobaltově modrá
F0101806PR1 – námořní modrá
F0101807PR1 – bílá
F0101808PR1 – vínová
F0101809PR1 – fialová
F0101810PR1 – oranžová
F0101811PR1 – červená
F0101812PR1 – žlutá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: Ø 102 × 84 cm
Kartonové množství v ks: 15
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mijas

195 Kč

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

. ALMARET

almaret

349 Kč

Manuální dvouvrstvý deštník
z hedvábného pongee materiálu.
Černý sklolaminátový rám, plastová
rukojeť. Zapínání na suchý zip. Zavírá
se obráceně, takže mokrá strana zůstává
uvnitř, což je velmi pohodlné například
při nastupování do auta.
F0104000PK2 – černá
F0104001PK2 – královská modrá
F0104002PK2 – červená
F0104003PK2 – světle modrá
F0104004PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm
Rozměry: Ø 107 × 75 cm
Kartonové množství v ks: 24

387 Kč

. 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
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amadeus

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

tissot

243 Kč

ACHILLE .
Automatický deštník s dřevěnou rukojetí,
190T polyester.
F0100200PK2 – černá
F0100201PK2 – bílá
F0100202PK2 – šedá
F0100203PK2 – středně zelená
F0100204PK2 – tmavě modrá
F0100205PK2 – žlutá
F0100206PK2 – oranžová
F0100207PK2 – červená
F0100208PK2 – vínová
F0100209PK2 – světle zelená
F0100210PK2 – růžová
F0100211PK2 – sedmibarevná
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 170 mm
Rozměry: Ø 103,5 × 89 cm
Kartonové množství v ks: 24

280

ACHILLE

153 Kč

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

. PRETORIUS
Malý automatický, vystřelovací
deštník s osmi panely, kovovou tyčí,
sklolaminátovými žebry a rukojetí
z imitace kůže. Materiál 190T pongee.
Obsahuje nylonový rukáv.
F0202100PK2 – černá
F0202101PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: 104 × 64 cm
Kartonové množství v ks: 36

PRETORIUS

258 Kč

Automatický skládací deštník pro muže
se zahnutou dřevěnou rukojetí. Má plášť
z materiálu polyester-pongee a speciální
voděodolnou vrstvu. Žebra jsou z kovu
a skelných vláken, hroty kovové.
F0200900RB2 – modrá
F0200901RB2 – černá
F0200902RB2 – hnědá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: Ø 101 cm
Kartonové množství v ks: 36

reus

295 Kč
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. REUS

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

BURIAN

349 Kč

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 – královská modrá
F0200107KE1 – žlutá
F0200108KE1 – oranžová
F0200109KE1 – světle zelená
F0200110KE1 – fialová
F0200111KE1 – růžová
F0200112KE1 – modrozelená
F0200113KE1 – tyrkysová
F0200114KE1 – světle fialová
F0200115KE1 – světle modrá
F0200116KE1 – jasně zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: Ø 97 cm, ve složeném stavu 28 cm
Kartonové množství v ks: 24
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GAUGAIN

439 Kč

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

. BESIR

273 Kč

FELICIDAD

189 Kč

. FELICIDAD
Skládací větruvzdorný deštník z pongee
materiálu s osmi panely. Má kovový
a sklolaminátový rám a plastovou rukojeť.
Obsahuje rukáv.
F0201100PK2 – černá
F0201101PK2 – královská modrá
F0201102PK2 – žlutá
F0201103PK2 – oranžová
F0201104PK2 – červená
F0201105PK2 – tyrkysová
F0201106PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: Ø 97 × 54 cm
Kartonové množství v ks: 36
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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 220 g.
F0201300PR1 – bílá
F0201301PR1 – černá
F0201302PR1 – fialová
F0201303PR1 – oranžová
F0201304PR1 – růžová
F0201305PR1 – světle modrá
F0201306PR1 – 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

CRUX .
F0107500AJ3
Automatický skládací deštník Schwarzwolf
se systémem open-close poskytuje ochranu
před nepřízní počasí na Vašich cestách.
Pro vyšší bezpečnost je opatřen reflexním
lemováním. A je také vybaven praktickou
karabinou pro uchycení na batoh.
Deštník má větru odolnou konstrukci,
průměr 95 cm a 8 panelů. Hmotnost 380 g.
Materiál 190T pongee.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: ve složeném stavu 29 cm,
v rozloženém stavu Ø 95 cm × 58 cm
Kartonové množství v ks: 25

crux

215 Kč

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 – šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm
Rozměry: Ø 97 × 54 cm
Kartonové množství v ks: 36

kalam

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

. 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: 50

AZRAKEL

276 Kč

37,50 Kč

. RAINY
F0400900MA2
Ekologická pončo pláštěnka.
Materiál PLA, bez obsahu ftalátů.
Doporučená technologie tisku:
samolepka na obal
Velikost: uni
Kartonové množství v ks: 150
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RAINY

BALERÍNA .
Pláštěnka v kulatém plastovém
přívěsku s karabinou, PVC/ABS.
F0400100PK2 – bílá
F0400101PK2 – oranžová
F0400102PK2 – červená
F0400103PK2 – modrá
F0400104PK2 – zelená
F0400105PK2 – žlutá
F0400106PK2 – černá
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: Ø 25 mm
Rozměry: balení Ø 6,5 cm,
pláštěnka 120 × 90 × 0,1 cm
Kartonové množství v ks: 200

BALERÍNA

27,50 Kč

HALKA .
Transparentní PVC skládací
pláštěnka v sáčku.
F0400300PK2 – žlutá
F0400301PK2 – oranžová
F0400302PK2 – červená
F0400303PK2 – modrá
F0400304PK2 – transparentní
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3 na obal
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm
Rozměry: 103 × 126,5 × 0,1 cm
Kartonové množství v ks: 200

HALKA

14 Kč
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. KLOBOUK
S TIŠTĚNOU STUHOU
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čepice

Klobouky s tištěnou stuhou jsou oblíbeným
reklamním předmětem. Klobouky je možné
mít slaměné v několika různých tvarech či
polyesterové v různých barvách a barevných
kombinacích stuh. Stuhy mohou být z netkané
textilie nebo saténové. Nabídka je široká a proto
se podívejte na detailní nabídku na našich
stránkách nebo kontaktuje náš obchodní tým.
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BUARS .
Klobouk se stuhou. Klobouk je vyroben
z polyesteru, stuha z netkané textilie
100 g/m². Stuha je dodávána zvlášť.
V případě objednávky i s potiskem
stuhu našijeme na klobouk.
T3800201PB2 – černá
T3800205PB2 – bílá
T3800212PB2 – červená
T3800218PB2 – oranžová
T3800224PB2 – modrá
Doporučená technologie tisku: transfer
Maximální velikost tisku: 280 × 20 mm
Kartonové množství v ks: 100

CAPRIO .
Klobouk, bavlna.
T3800100PK2 – černá
T3800101PK2 – bílá
T3800102PK2 – vojenská zelená
T3800103PK2 – tmavě modrá
T3800104PK2 – žlutá
T3800105PK2 – oranžová
T3800107PK2 – béžová
T3800108PK2 – světle modrá
T3800109PK2 – růžová
T3800110PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S1, výšivka, transfer
Maximální velikost tisku: 80 × 40 mm
Rozměry: 24 × 14 cm
Kartonové množství v ks: 300
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BUARS

39 Kč

CAPRIO

34 Kč

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

chris

97 Kč

. CHRIS
Šestipanelová sportovní čepice, těžká
broušená bavlna, mosazná přezka
LUX, vyztužené čelo.
T3600400IH1 – béžová
T3600401IH1 – královská modrá
T3600402IH1 – námořní modrá
T3600403IH1 – oranžová
T3600404IH1 – světle modrá
T3600405IH1 – šedá
T3600406IH1 – žlutá
T3600407IH1 – černá
T3600408IH1 – 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

Šestipanelová sportovní čepice,
stahování na suchý zip, broušená
bavlna.
T3600100RB2 – béžová
T3600101RB2 – bílá
T3600102RB2 – červená
T3600103RB2 – oranžová
T3600104RB2 – námořní modrá
T3600105RB2 – černá
T3600106RB2 – růžová
T3600107RB2 – žlutá
T3600108RB2 – zelená
T3600109RB2 – tmavě modrá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S1, výšivka, transfer.
Maximální velikost tisku: 60 × 40 mm.
Kartonové množství v ks: 200

giles

63 Kč
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. GILES

ANDREW .
Šestipanelová sportovní čepice,
broušená keprová bavlna, stříbrná
přezka LUX, vyztužené čelo,
sendvičový kšilt, bavlněný potící
pásek a vnitřní lem.
T3600600IH1 – černá
T3600601IH1 – modrá
T3600602IH1 – zelená
T3600603IH1 – červená
T3600604IH1 – béžová
T3600605IH1 – bílá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S1, výšivka, transfer
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Velikost: 58
Kartonové množství v ks: 200

ANDREW

111 Kč

STAN .
Šestipanelová sportovní čepice,
těžká broušená bavlna, mosazná
přezka, vyztužené čelo, bavlněný
potící pásek a vnitřní lem.
T3600500IH1 – béžová
T3600501IH1 – námořní modrá
T3600502IH1 – šedá
T3600503IH1 – žlutá
T3600504IH1 – vínová
T3600505IH1 – královská modrá
T3600506IH1 – černá
T3600507IH1 – červená
T3600508IH1 – bílá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S1, výšivka, transfer
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Velikost: 58
Kartonové množství v ks: 200

stan

114 Kč
290

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

. BARTINA

bartina

96 Kč

Pětipanelová kšiltovka z kolekce
Impact s vyšívanými ventilačními očky
a zapínáním na suchý zip. Je vyrobena
ze 100 % recyklované bavlny AWARE™
o gramáži 190 g/m2. Vystopovatelná
složka AWARE™ garantuje recyklovaný
původ použitého materiálu a reálnou
úsporu vody. Výrobou tohoto produktu
bylo uspořeno 328 litrů vody. Z výtěžku
každého prodaného produktu z kolekce
Impact je navíc přispěno 2 % na podporu
iniciativy Water.org.
T3600400RX2 – černá
T3600401RX2 – bílá
T3600402RX2 – červená
T3600403RX2 – královská modrá
T3600404RX2 – žlutá
T3600405RX2 – zelenohnědá
T3600406RX2 – námořní modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Velikost: 58 cm
Kartonové množství v ks: 200

SAISARA

107 Kč

Šestipanelová kšiltovka z kolekce
Impact s vyšívanými ventilačními očky
a zapínáním na suchý zip. Je vyrobena
ze 100 % recyklované bavlny AWARE™
o gramáži 190 g/m2. Vystopovatelná
složka AWARE™ garantuje recyklovaný
původ použitého materiálu a reálnou
úsporu vody. Výrobou tohoto produktu
bylo uspořeno 328 litrů vody. Z výtěžku
každého prodaného produktu z kolekce
Impact je navíc přispěno 2 % na podporu
iniciativy Water.org.
T3600300RX2 – černá
T3600301RX2 – bílá
T3600302RX2 – červená
T3600303RX2 – královská modrá
T3600304RX2 – žlutá
T3600305RX2 – zelenohnědá
T3600306RX2 – námořní modrá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S1
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Velikost: 58 cm
Kartonové množství v ks: 200
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. SAISARA

STEPIN .
Stylová kšiltovka s rovným tvrdým
kšiltem, dvěma plnýmy panely a zadní
síťovanou částí s plastovým zapínáním.
Materiál 60% keprová bavlna + 40%
polyester.
T3605900IH1 – bílá
T3605901IH1 – černá
T3605902IH1 – zelená
T3605903IH1 – žlutá
T3605904IH1 – modrá
T3605905IH1 – červená
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S1, výšivka
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Velikost: 58 cm
Kartonové množství v ks: 200

stepin

144 Kč

DESIGNE .
Sportovní kšiltovka s nevyztuženým
předním panelem ze 100% seprané
bavlny.
T3606000IH1 – šedá
T3606001IH1 – černá
T3606002IH1 – bílá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S1, výšivka
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Velikost: 58 cm
Kartonové množství v ks: 200

DESIGNE

150 Kč
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. VINTAGE

VINTAGE

175 Kč

Šestipanelová nevyztužená kšiltovka
ze 100% bavlny džínového vzhledu,
s potícím páskem ze 100% bavlny.
T3606100IH1 – zelená
T3606101IH1 – černá
T3606102IH1 – vínová
T3606103IH1 – stříbrná
T3606104IH1 – modrá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S1, výšivka
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Velikost: 58 cm
Kartonové množství v ks: 200

199 Kč

. CASTELO
Sportovní šestipanelová kšiltovka
z funkčního rychleschnoucího
materiálu. Zapínání na suchý zip.
Materiál 100% RIPSTOP polyester.
T3606200IH1 – černá
T3606201IH1 – modrá
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S1, výšivka
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm
Velikost: 58 cm
Kartonové množství v ks: 200
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CASTELO

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

bandana

49 Kč

JERRY .
Multifunkčí sportovní šátek typu bandana
značky Schwarzwolf. Můžete jej použít
na několik různých způsobů – šála, šátek
na hlavu, potítko, čelenka, gumička
do vlasů a další. Polyester, ze kterého
je vyroben, je elastický, velmi prodyšný,
lehký a rychle odvání pot.
T4800300SA3 – černá
T4800301SA3 – červená
T4800302SA3 – zelená
T4800303SA3 – modrá
T4800304SA3 – šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 150 × 150 mm
Rozměry: 25,5 × 35,5 cm
Kartonové množství v ks: 300
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49 Kč

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

mismi

. mismi

199 Kč

T4000100AJ3
Teplý a multifunkční nákrčník značky
Schwarzwolf v černošedé barvě.
Nákrčník je vhodný do zimního počasí,
obsahuje gumičku na stažení u krku,
díky které ho lze použít také jako čepici.
Má štítek s logem Schwarzwolf na zadní
straně. Baleno v papírové kartě. 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

T4000200AJ3
Pletený multifunkční nákrčník
2 v 1 v černé barvě prošívaný reflexní
nití, díky které budete vždy vidět.
Nákrčník je vhodný především
do zimních měsíců a obsahuje
gumičku ke stažení u krku, díky které
ho lze použít také jako zimní čepici.
Podšívka je z měkkého příjemného
fleece materiálu. Baleno v rukávu.
Materiál 100% akryl + reflexní příze,
podšívka – 100% polyester.
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 10 × 8 mm
Rozměry: 25 × 24 cm
Kartonové množství v ks: 50

mogoton

285 Kč
295

deštníky,
čepice

. MOGOTON

MULTIFUNKČNÍ ŠÁTKY .
Nabízíme Vám celoplošně potištěné multifunkční
šátky, které je možné mít jako čepici, čelenku, nákrčník
či nátepník. Na výběr je materiál polyester o gramáži
120 g, 140 g nebo 150 g, s možností podšití fleecem
nebo mohou být vyrobeny z recyklovaného plastu
či s antibakteriální příměsí stříbra. Bandany jsou baleny
po jednom kuse v sáčku s obrázkovými instrukcemi.
Na vyžádání je možné mít multifunkční šátky
s papírovým přebalem či našitým labelem.
Minimální odběr 50 kusů.
Dodání 2–4 týdny dle objednaného množství.
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

. KŠILTOVKY A ZIMNÍ
ČEPICE NA MÍRU

deštníky,
čepice

Vyrobíme Vám kšiltovky či zimní čepice přímo
na míru. Kšiltovky mohou být vyrobeny ve Vaší
barvě se speciálním designem nebo na existující
kšiltovku můžeme udělat 3D výšivky, klasické
výšivky, nášivky či plnobarevný transfer. Zimní
čepice je možné vypléct z vláken v barvách Vašeho
loga, s výšivkou či elegantními štítky z oceli či kůže.
K tomu je také možné mít šály ve stejném designu.
Můžeme také vyrobit sportovní čepice s celoplošným
plnobarevným designem. Možností je nespočet,
proto se pro individuální kalkulace či návrh designu
obraťte na náš obchodní tým.
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MUIRO .
Zimní dvojitě pletená čepice s variabilně
ohrnutým lemem. Materiál 100% polyakryl.
T3900100JD1 – černá
T3900101JD1 – bílá
T3900102JD1 – šedobílá
T3900103JD1 – tmavě šedý melír
T3900104JD1 – světlě šedá
T3900105JD1 – světle béžová
T3900106JD1 – tmavě hnědá
T3900107JD1 – vojenská zelená
T3900108JD1 – tmavě zelená
T3900109JD1 – světle zelená
T3900110JD1 – jasně zelená
T3900111JD1 – světle žlutá
T3900112JD1 – žlutá
T3900113JD1 – oranžová
T3900114JD1 – tmavě oranžová
T3900115JD1 – červená
T3900116JD1 – vínová
T3900117JD1 – tmavě růžová
T3900118JD1 – jasně růžová
T3900119JD1 – fialová
T3900120JD1 – světle modrá
T3900121JD1 – tyrkysová
T3900122JD1 – královská modrá
T3900123JD1 – tmavě modrá
T3900124JD1 – námořní modrá
T3900125JD1 – tmavá námořní modrá
T3900126JD1 – modrozelená
T3900127JD1 – mátová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1, výšivka
Maximální velikost tisku: 60 × 60 mm
Velikost: uni
Kartonové množství v ks: 250

MUIRO

90 Kč

berit

BERIT .

255 Kč

Stylová, pohodlná a lehká čepice, vyrobená
z merino vlny s příměsí akrylu.Vyrobená
v České republice. Universální velikost.
Materiál 50% merino vlna, 50% akryl.
T3904000IH1 – černá
T3904001IH1 – červená
T3904002IH1 – bílá
T3904003IH1 – tmavě šedá
T3904004IH1 – hnědá
T3904005IH1 – modrá
T3904006IH1 – béžová
T3904007IH1 – světle šedá
Doporučená technologie tisku: výšivka
Kartonové množství v ks: 100

298

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

STEDMAN CLASSIC .

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: 124 Kč | barevná: 138 Kč

Unisex 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: 2XS–5XL
vel. 2XS–2XL: bílá 99,50 Kč | barevná 125 Kč
vel. 3XL–5XL: bílá 134 Kč | barevná 162 Kč

100

150

PRINT

100

bílá
námořnická modrá
královská modrá
černá
šedá
šedý melír
červená
oranžová
žlutá
středně zelená

300

150

ST2000

černá (BLO)
královská modrá (BRR)
tmavě šedý melír (GYH)
jasně zelená (KIW)
námořní modrá (NAV)
červená (SRE)
bílá (WHI)
světle šedý melír (ASH)
tmavě modrá (BLM)
tmavě fialová (DBY)
světle modrá (LBL)
tyrkysová (OCB)
tmavě zelená (BOG)
středně zelená (KEG)
oranžová (ORA)
tmavě šedá (RGY)
vínová (BGR)

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

lovecká zelená (HGR)
červenooranžová (BOR)
světle zelená (BLI)
světle šedá (SGY)
žlutá (YEL)
tmavě žlutá (SUN)
tmavě hnědá (DCH)

PAYPER SUNSET MEN .

PAYPER SUNSET woMEN .

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 a barevná: 153 Kč
reflexní a maskáčová: 274 Kč

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 a barevná: 153 Kč
reflexní a maskáčová: 274 Kč

100

100

SUNSET

královská modrá
námořní modrá
černá
tmavě šedá
bílá
červená
středně zelená
světle zelená
tmavě fialová
vínová
světle růžová
tmavě růžová
světle modrá
tyrkysová
světlá král. modrá
šedý melír
šedá
oranžová
žlutá

reflexní žlutá
světle žlutá
hnědá
světle hnědá
tmavě zelená
vojenská zelená
smaragdově zelená
maskáčová

150

SUNSET

černá
námořní modrá
červená
královská modrá
bílá
tmavě fialová
fialová
tmavě růžová
reflexní růžová
vínová
světle růžová
tyrkysová
tmavě šedá
šedý melír
oranžová
korálová
žlutá
světle žlutá
reflexní žlutá

světle hnědá
tmavě zelená
vojenská zelená
smaragdově zelená
středně zelená
světle zelená
maskáčová

textil

150
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STEDMAN
COMFORT MEN .

STEDMAN
COMFORT woMEN .

STEDMAN
CLASSIC junior .

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–5XL
vel. S–XXL: bílá 126 Kč | barevná 149 Kč
vel. 3XL–5XL: bílá 162 Kč | barevná 190 Kč

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–XXL
bílá: 126 Kč | barevná: 149 Kč

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: 81 Kč | barevná: 99,50 Kč

100

100

100

150

150

ST2160

černá (BLO)

černá (BLO)

tmavě modrá (BLM)

bílá (WHI)

královská modrá (BRR)

červená (SRE)

tm. šedý melír (GYH)

námořní modrá (NAV)

námořní modrá (NAV)

královská modrá (BRR)

bílá (WHI)

tm. šedý melír (GYH)

světle modrá (LBL)
tmavě zelená (BOG)
tmavě šedá (RGY)
červená (SRE)
oranžová (ORA)
žlutá (YEL)
denim

302

150

ST2200

ST2100

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

černá (BLO)
královská modrá (BRR)
světle modrá (LBL)
námořní modrá (NAV)
tyrkysová (OCB)
červená (SRE)
bílá (WHI)
tm. šedý melír (GYH)
tmavě modrá (BLM)
středně zelená (KEG)
tmavě fialová (DBY)
oranžová (ORA)
žlutá (YEL)
jasně růžová (SPK)
jasně zelená (KIW)
tmavě žlutá (SUN)

PAYPER sunrise MEN .

PAYPER SUNRISE woMEN .

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
192 Kč

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
192 Kč

100

100

královská modrá
šedá
červená
bílá
černá
světle modrá
námořní modrá
žlutá
oranžová
zelená
tyrkysová
šedý melír

190

SUNRISE
LADY

bílá
červená
královská modrá
černá
žlutá
oranžová
růžová
zelená
námořní modrá
tyrkysová
světle modrá
šedá
šedý melír

textil

190 SUNRISE
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ELEVATE
LIBERTY MEN .

ELEVATE
LIBERTY WOMEN .

Pánská piqué polokošile s krátkým
rukávem. Polokošile má odtrhávací hlavní
štítek, dvojité prošívání, plochý pletený
límec. V barvě polokošile je podšití na krku
a dva knoflíky. Polokošile je vyrobena
ze 100% bavlny, 160 g (antracitová
60% bavlna a 40% polyester, šedý melír
95% bavlna a 5% viskóza).
Velikosti: XS–S–M–L–XL–XXL
259 Kč

Dámská piqué polokošile s krátkým
rukávem a lehce vykrojeným střihem.
Polokošile má odtrhávací hlavní štítek,
dvojité prošívání, plochý pletený límec.
V barvě polokošile je podšití na krku
a tři knoflíky. Polokošile je vyrobena
ze 100% bavlny, 160 g (antracitová
60% bavlna a 40% polyester, šedý melír
95% bavlna a 5% viskóza).
Velikosti: XS–S–M–L–XL–XXL
259 Kč

100

150

38100
100

150

38101

bílá

bílá

červená

červená

královská modrá

královská modrá

šedý melír

šedý melír

antracitová

antracitová

černá

černá

námořní modrá

námořní modrá

STEDMAN polo men .
Unisex 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–5XL
vel. S–2XL: bílá 268 Kč | barevná 311 Kč
vel. 3XL–5 XL: bílá 293 Kč | barevná 343 Kč
100

150

ST3000

bílá (WHI)
černá (BLO)
tmavě šedý melír (GYH)
tmavě modrá (BLM)
námořní modrá (NAV)
královská modrá (BRR)
světle modrá (LBL)
tmavě zelená (BOG)
oranžová (ORA)
žlutá (YEL)
tyrkysová (OCB)
jasně zelená (KIW)
světle zelená (BLI)
vínová (BGR)
tmavě fialová (DBY)
červenooranžová (BOR)
červená (SRE)
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

STEDMAN polo
woMEN .

PAYPER VENICE
MEN .

PAYPER VENICE
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: XS–S–M–L–XL–XXL
bílá: 268 Kč | barevná: 311 Kč

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
370 Kč

Dámská polokošile s krátkým rukávem,
čtyři knoflíky v barvě polokošile,
100% česaná bavlna (barva šedý melír
piqué 93% bavlna, 7% viskóza).
Velikosti: XS–S–M–L–XL–XXL
370 Kč

50

50

150

200

VENICE

200

VENICE LADY

ST3100

černá (BLO)
bílá (WHI)
tmavě šedý melír (GYH)
námořní modrá (NAV)
královská modrá (BRR)
světle modrá (LBL)
tyrkysová (OCB)
jasně zelená (KIW)
světle zelená (BLI)
červená (SRE)
jasně růžová (SPK)
žlutá (YEL)
vínová (BGR)
červenooranžová (BOR)

námořní modrá
černá
tmavě šedá
bílá
královská modrá
světle modrá
tyrkysová
šedý melír
žlutá
oranžová
tmavě fialová
vínová
červená
světle hnědá
světle šedá

tmavě hnědá

námořní modrá

vojenská zelená

černá

tmavě zelená

bílá

středně zelená

královská modrá

světle zelená

světle modrá
tyrkysová

tmavě hnědá
vojenská zelená
tmavě zelená
středně zelená
světle zelená

tmavě šedá
šedý melír
žlutá
oranžová
červená

textil

100

tmavě fialová
vínová
světle hnědá
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PAYPER SKIPPER
MEN .

PAYPER SKIPPER
WOMEN .

ELEVATE CALGARY
MEN .

Pánská polokošile s krátkým rukávem
a kontrastním lemem na rukávech a límci,
3 bílé knoflíky, rovný střih, boční rozparky,
100% česaná bavlna piqué (barva šedý
melír piqué 60% bavlna + 40% polyester).
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
443 Kč

Dámská polokošile s krátkým rukávem
a kontrastním lemem na rukávech a límci,
5 bílých knoflíků, vypasovaný střih, boční
rozparky, 100% česaná bavlna piqué
(barva šedý melír piqué 60% bavlna
+ 40% polyester).
Velikosti: XS–M–L–XL–XXL
443 Kč

Pánská polokošile s krátkým rukávem.
Konce rukávů a límec jsou z žebrovaného
úpletu. Střih je rovný s rozparky podšitými
saténovou stuhou stejně jako pod límcem.
Polokošile má 2 knoflíky ve stejné barvě.
Materiál 100% bavlna piqué.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL–3XL
444 Kč

25

210

SKIPPER
25

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
námořní modrá/žlutá neonová

306

210

SKIPPER LADY

bílá/námořní modrá
námořní modrá/bílá
bílá/neonově růžová
červená/bílá
vínová/bílá
černá/růžová
námořní modrá/růžová
královská modrá/bílá
černá/bílá
melange/oranžová
tmavě zelená/bílá

50

200

38080

černá (99)
antracitová (95)
šedý melír (96)
světle šedá (90)
hnědá (86)
světle zelená (68)
tmavě zelená (60)
tm. vojenská zelená (70)
béžová (05)
námořní modrá (49)
královská modrá (44)
světle modrá (40)
tmavě fialová (38)
vínová (24)
červená (25)
oranžová (33)
žlutá (10)
bílá (01)
krémová (03)

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

tmavě růžová (21)
světle růžová (23)
tmavě tyrkysová (51)
středně zelená (69)

Dámská polokošile s krátkým rukávem.
Konce rukávů a límec jsou z žebrovaného
úpletu. Střih je vypasovaný s rozparky
podšitými saténovou stuhou stejně jako
pod límcem. Polokošile má tři knoflíky
ve stejné barvě. Materiál 100% bavlna piqué.
Velikosti: XS–S–M–L–XL–XXL
444 Kč
50

200

JAMES NICHOLSON
POLO MELANGE
MEN .

JAMES NICHOLSON
POLO MELANGE
WOMEN .

Pánská polokošile s krátkým rukávem, tři
knoflíky v barvě polokošile, boční švy, švy
okolo krku podšité páskou, 100% hladká
bavlna jersey (barva tmavě šedý melír
85% bavlna, 15% viskóza).
Velikosti: XS–S–M–L–X–XXL
433 Kč

Dámská polokošile s krátkým rukávem,
pět knoflíků v barvě polokošile, boční
švy a lehce vypasovaný střih. Švy okolo
krku jsou podšité páskou, 100% hladká
bavlna jersey (barva tmavě šedý melír
85% bavlna, 15% viskóza).
Velikosti: XS–S–M–L–XL–XXL
433 Kč

38081

černá (99)
antracitová (95)
šedý melír (96)
světle šedá (90)
hnědá (86)
světle zelená (68)
tmavě zelená (60)
tm. vojenská zelená (70)
béžová (05)
námořní modrá (49)
královská modrá (44)
světle modrá (40)
tmavě fialová (38)
vínová (24)
červená (25)
oranžová (33)
žlutá (10)
bílá (01)
krémová (03)

tmavě růžová (21)
světle růžová (23)
tmavě tyrkysová (51)
středně zelená (69)

50

200

JN706

šedá/černá
šedá/námořní modrá
zelená/tmavě zelená
oranžová/tmavě oranžová
červená/tmavě červená
světle modrá/tmavě modrá
tyrkysová/tmavě tyrkysová

50

200

JN705

šedá/černá
šedá/námořní modrá
zelená/tmavě zelená
oranžová/tmavě oranžová
červená/tmavě červená
světle modrá/tmavě modrá
tyrkysová/tmavě tyrkysová

textil

ELEVATE CALGARY
WOMEN .

307

PAYPER RUNNER
MEN .

PAYPER RUNNER
woMEN .

SCHWARZWOLF RILA
MEN .

Pánské sportovní tričko s raglánovými
rukávy, dvojité postranní prošití
pro přiléhavější střih.
Materiál: 100% polyester.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL–3XL
166 Kč

Dámské sportovní tričko s raglánovými
rukávy, dvojité postranní švy, zeštíhlující
střih. Materiál: 100% polyester.
Velikosti: S–M–L–XL
166 Kč

Značkové funkční pánské tričko Schwarzwolf
s krátkým raglánovým rukávem. Má ploché
švy, logo Schwarzwolf za krkem a elegantní
kontrastní linky. Komfortní rychleschnoucí
materiál je velmi příjemný na dotek.
Vhodné pro sport i běžné nošení. Materiál
100% polyester.
189 Kč

25
25

210

210

RUNNER

RUNNER

42–54

bílá

bílá

červená

červená

reflexní žlutá

reflexní růžová

královská modrá

fialová

námořní modrá

královská modrá

šedá

námořní modrá

černá

šedá

fluorescentní oranžová

černá

zelená

reflexní žlutá

růžová

fluorescentní oranžová
zelená

308

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

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

SCHWARZWOLF RILA
woMEN .

ELEVATE
QUEBEC MEN .

ELEVATE
QUEBEC 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.
189 Kč

Pánské sportovní tričko s kulatým uplým
výstřihem a s krátkými raglánovými
rukávy. Rovný střih s boky z tmavě šedé
síťoviny a reflexními prvky. Švy na krku
jsou podšity kontrastní páskou a na krku
není štítek pro pohodlnější nošení.
Materiál 100% polyester, 145 g.
Velikosti: XS–S–M–L–XL–XXL–3XL
454 Kč

Dámské sportovní tričko s kulatým uplým
výstřihem a s krátkými raglánovými
rukávy. Rovný střih s boky z tmavě šedé
síťoviny a reflexními prvky. Švy na krku
jsou podšity kontrastní páskou a na krku
není štítek pro pohodlnější nošení.
Materiál 100% polyester, 145 g.
Velikosti: XS–S–M–L–XL–XXL
454 Kč

50

50

150–160

T0500100AJ3 – modrá S
T0500101AJ3 – modrá M
T0500102AJ3 – modrá L
T0500103AJ3 – modrá XL
T0500104AJ3 – modrá XXL
T0500105AJ3 – černá S
T0500106AJ3 – černá M
T0500107AJ3 – černá L
T0500108AJ3 – černá XL
T0500109AJ3 – černá XXL
T0500110AJ3 – bílá S
T0500111AJ3 – bílá M
T0500112AJ3 – bílá L
T0500113AJ3 – bílá XL
T0500114AJ3 – bílá XXL

145

39015

145

39016

bílá

bílá

červená

červená

oranžová

oranžová

královská modrá

královská modrá

jasně zelená

jasně zelená

černá

černá

textil

42–54
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JAMES NICHOLSON
SPORTS T-SHIRT
MEN .

JAMES NICHOLSON
SPORTS T-SHIRT
WOMEN .

STEDMAN RECYCLED
SPORTS-T REFLECT
MEN .

Pánské sportovní tričko s krátkými
raglánovými rukávy a kulatým výstřihem
uplým u krku. Kolem ramen jsou ploché
kontrastní švy. Materiál reguluje vlhkost
a je rychleschnoucí. Vyrobeno ze 100%
polyesteru, 130 g.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
348 Kč

Dámské sportovní tričko s krátkými
raglánovými rukávy a kulatým výstřihem
uplým u krku, lehce vypasovaný střih.
Kolem ramen jsou ploché kontrastní švy.
Materiál reguluje vlhkost a je rychleschnoucí.
Vyrobeno ze 100% polyesteru, 130 g.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
348 Kč

Pánské funkční triko s krátkým rukávem.
Vyrobeno z 45% z recyklovaného
rychleschnoucího materiálu (90% polyester,
10% elastan). Tričko má reflexní proužek
na přední i zadní straně a kontrastní švy.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
483 Kč

50

50

50
130

JN496

130

bílá/stříbrná

bílá/stříbrná

bílá/zelená

bílá/zelená

černá/bílá

černá/bílá

antracitová/černá

antracitová/černá

šedý melír/černá

šedý melír/černá

jasně žlutá/světle modrá

jasně žlutá/světle modrá

jasně zelená/černá

jasně zelená/černá

oranžová/černá

oranžová/černá

růžová/černá

růžová/černá

červený melír/černá

červený melír/černá

červená/černá

červená/černá

světle modrá/jasně žlutá

světle modrá/jasně žlutá

modrý melír/námořní modrá

modrý melír/námořní modrá

námořní modrá/jasně žlutá

námořní modrá/jasně žlutá

310

130

JN495

modrá
šedá

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

ST8840

Dámské funkční triko s krátkým rukávem.
Vyrobeno z 45% z recyklovaného
rychleschnoucího materiálu (90% polyester,
10% elastan). Tričko má reflexní proužek
na přední i zadní straně, kontrastní švy a lehce
vypasovaný střih.
Velikosti: S–M–L–XL
483 Kč
50

130

ST8940

PAYPER THERMO
PRO 160 SS .

PAYPER THERMO
PRO 240 LS MEN .

Pánské termo tričko s kulatým výstřihem
a krátkým raglánovým rukávem. Měkký
strečový úplet, na bocích spirálové reliéfní
motivy pro zajištění správné prodyšnosti
a stálé termoregulace. Žebrovaný
límeček, spodní část a lemy rukávů jsou
ze stejného materiálu, pro větší pohodlí.
Ergonomická tubulární struktura zajišťuje
dokonalé přizpůsobení fyziologii těla.
Materiál 65 % polyamid a 35% polyester.
Velikosti: S/M–L/XL–2/3XL–4/5XL
530 Kč

Pánské termo tričko s kulatým výstřihem
a dlouhým raglánovým rukávem.
Měkký strečový úplet, textury na
hrudi a na zádech, na bocích spirálové
reliéfní motivy pro zajištění prodyšnosti
a termoregulace. Materiál 66% polyamid,
26% polyester, 8% elastan.
Velikosti: S–5XL
773 Kč

30

30

160 THERMO PRO
240 LS

160 THERMO PRO
160 SS

modrá

černý melír

šedá

modrý melír

černá

textil

STEDMAN RECYCLED
SPORTS-T REFLECT
woMEN .
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PAYPER THERMO
PRO 240 LS
woMEN .

PAYPER THERMO
PRO 240
LPANT MEN .

PAYPER THERMO
PRO 240
LPANT WOMEN .

Dámské termo tričko s kulatým výstřihem
a dlouhým raglánovým rukávem.
Měkký strečový úplet, textury na
hrudi a na zádech, na bocích spirálové
reliéfní motivy pro zajištění prodyšnosti
a termoregulace. Materiál 66% polyamid,
26% polyester, 8% elastan.
Velikosti: XS–S–M–L–XL
773 Kč

Pánské termo kalhoty, zebrované v pase
a ve spodní části. Zdrsněné na přední
a na zadní straně, vsadka pod rozkrokem,
anatomický střih. Textury na přední
a na zadní straně nohavic pro zaručení
prodyšnosti. Materiál: 66% polyamid,
26% polyester, 8% elastan.
Velikosti: XS–S–M–L–XL–XXL
571 Kč

Dámské termo kalhoty, zebrované v pase
a ve spodní části. Zdrsněné na přední
a na zadní straně, vsadka pod rozkrokem,
anatomický střih. Textury na přední
a na zadní straně nohavic pro zaručení
prodyšnosti. Materiál 66% polyamid,
26% polyester, 8% elastan.
Velikosti: XS–S–M–L–XL–XXL
571 Kč

30

30

30

160 THERMO PRO
240 LS

černá

312

160 THERMO PRO
240 LPANT

černá

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

160 THERMO PRO
240 LPANT

černá

JAMES NICHOLSON JAMES NICHOLSON
SWEATSHIRT MEN . SWEATSHIRT
WOMEN .
50

280

JN794

Dámská mikina s kulatým výstřihem a lehce
vypasovaným střihem. Krční lemovka a manžety
jsou s elastenem. Odtrhávací štítek na krku.
Vnitřní materiál je zdrsněná bavlna. Vyrobeno
z 80% bavlny a 20% polyester, 280 g.
Velikosti: XS–3XL
385 Kč
50

280

Pánská mikina s dvouvrstvou kapucí a klokaní
kapsou. Krční lemovka a manžety jsou
s elastenem. Štítek na krku je odtrhávací.
Šňůrka v kapuci ve stejné barvě. Vnitřní
strana mikiny zdrsněná. Materiál 80% bavlna
a 20% polyester, 280 g.
Velikosti: S–5XL
523 Kč

JN793
50

bílá
černá
antracitová
šedá
tm. šedý melír
sv. šedý melír
hnědá
tm. zelená vojenská
tmavě zelená

růžová
červená
vínová
světle modrá
královská modrá
tm. královská modrá
modrozelená
námořní modrá
tyrkysová

bílá
černá
antracitová
šedá
tm. šedý melír
sv. šedý melír
hnědá
tm. zelená vojenská
tmavě zelená

růžová
červená
vínová
světle modrá
královská modrá
tm. královská modrá
modrozelená
námořní modrá
tyrkysová

280

JN796

bílá
černá
antracitová
šedá
tm. šedý melír
sv. šedý melír
hnědá
tm. zelená vojenská
tmavě zelená

světle zelená

světle zelená

světle zelená

jasně zelená

jasně zelená

jasně zelená

světle žlutá

světle žlutá

světle žlutá

tmavě žlutá

tmavě žlutá

tmavě žlutá

oranžová

oranžová

oranžová

růžová
červená
vínová
světle modrá
královská modrá
tm. královská modrá
modrozelená
námořní modrá
tyrkysová

textil

Pásnká mikina s kulatým výstřihem. Krční
lemovka a manžety jsou s elastenem.
Odtrhávací štítek na krku. Vnitřní materiál
je zdrsněná bavlna. Vyrobeno z 80% bavlny
a 20% polyesteru, 280 g.
Velikosti: S–5XL
385 Kč

JAMES NICHOLSON
SWEAT HOODIE
MEN .

313

JAMES NICHOLSON
SWEAT HOODIE
woMEN .
Dámská mikina s dvouvrstvou kapucí
a klokaní kapsou, lehce vypasovaný střih.
Krční lemovka a manžety jsou s elastenem.
Štítek na krku je odtrhávací. Šňůrka v kapuci
ve stejné barvě. Vnitřní strana mikiny
zdrsněná. Materiál 80% bavlna a 20%
polyester, 280 g. Velikosti: XS–3XL.
523 Kč
50

280

JN795

bílá

oranžová

černá

růžová

antracitová

červená

šedá
tm. šedý melír
sv. šedý melír
hnědá
tm. zelená vojenská
tmavě zelená
světle zelená
jasně zelená

vínová
světle modrá
královská modrá
tm. královská modrá

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: XS–S–M–L–XL–XXL–3XL
899 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
899 Kč
20

PANAMA+ LADY

bílá

námořní modrá

bílá

námořní modrá

oranžová

královská modrá

oranžová

královská modrá

červená

šedý melír

červená

šedý melír

černá

tmavě zelená

černá

tmavě zelená

tmavě šedá

modrozelená
námořní modrá
tyrkysová

světle žlutá
tmavě žlutá

314

300

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

tmavě šedá

PAYPER PORTLAND MEN .
Pánská mikina s kapucí s plastovým skrytým celozipem
s jedním kovovým jezdcem, kapuce, stahovací šňůrka
s barevně sladěným prošitím, všívané rukávy, klokaní kapsa,
manžety a pas s elastickým žebrováním, zesílené švy.
Materiál 70% bavlna, 30% polyester.
Velikosti: XS–5XL
799 Kč

300 PORTLAND

Unisex recyklovaná mikina s kapucí a dvěma
kapsami na bocích. Na výrobu mikiny bylo
zrecyklováno 6 plastových lahví. Materiál
80% bavlna, 20% recyklovaný polyester
(šedá 70% bavlna, 30% polyester).
Velikosti: XS–S–M–L–XL–XX–3XL
vel. XS–XXL: 846 Kč
vel. 3XL: 999 Kč
20

300

ST5630

námořní modrá

černá

šedá

šedý melír

černá

půlnoční modrá

královská modrá
šedý melír

textil

20

STEDMAN RECYCLED
SWEAT HOODIE .

315

KARIBAN FLEECE
JACKET MEN .

KARIBAN FLEECE
JACKET WOMEN .

KARIBAN FLEECE
VEST MEN .

Pánská mikrofleecová mikina celopropínací.
Mikina má stojatý límeček a dvě boční
kapsy na zip. Vyrobeno z protižmolkového
100% polyesteru, 300 g.
Velikosti: S–4XL
barevná: 518 Kč | jasně žlutá 563 Kč

Dámská mikrofleecová mikina celopropínací
s vypasovaným střihem. Mikina má stojatý
límeček a dvě boční kapsy na zip. Vyrobeno
z protižmolkového 100% polyesteru, 280 g.
Velikosti: S–4XL
518 Kč

Pánská mikrofleecová vesta celopropínací.
Vesta má stojatý límeček a dvě boční
kapsy s designovým prošíváním. Vyrobeno
z protižmolkového 100% polyesteru, 300 g.
Velikosti: S–4XL
465 Kč

50

50

50

300

K911

300

K907

300

K913

bílá

vínová

bílá

bílá

tmavě modrá

černá

fialová

černá

černá

královská modrá

tmavě šedá

světle modrá

krémová

tmavě šedá

námořní modrá

antracitová

tyrkysová

hnědá

antracitová

světle šedá

tmavě modrá

tm. zelená vojenská

šedá

béžová

královská modrá

tmavě zelená

béžová

hnědá

námořní modrá

středně zelená

světle hnědá

tm. zelená vojenská

jasně zelená

hnědá

tmavě zelená

žlutá

tm. zelená vojenská

středně zelená

jasně žlutá

zelená

jasně zelená

oranžová

žlutá

žlutá

červená

oranžová

jasně žlutá

světle modrá

červená

jasně oranžová

tyrkysová

indigo modrá

oranžová

tmavě modrá

světle šedá

červená

královská modrá
námořní modrá

316

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

KARIBAN FLEECE
VEST WOMEN .
Dámská mikrofleecová vesta
celopropínací. Vesta má stojatý límeček
a dvě boční kapsy s designovým
prošíváním. Vyrobeno z protižmolkového
100% polyesteru, 300 g.
Velikosti: S–4XL
465 Kč
300

K906

bílá

oranžová

černá

červená

tmavě šedá

indigo modrá

antracitová

světle šedá

šedá

tmavě modrá

béžová

královská modrá

světle hnědá

námořní modrá

hnědá
tm. zelená vojenská

Pánská pletená melírovaná fleecová bunda
se stojatým límcem. Bunda má dvě boční
kapsy a jednu kapsu na rukávu se zipy.
Spojovací švy jsou vyšity světlejším odstínem.
Materiál měkký hřejivý 100% polyester, 280 g.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL–3XL
1438 Kč

Dámská pletená melírovaná fleecová bunda
se stojatým límcem. Bunda má dvě boční kapsy
a jednu kapsu na rukávu se zipy. Spojovací švy
jsou vyšity světlejším odstínem. Materiál měkký
hřejivý 100% polyester, 280 g.
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
1438 Kč

50

50

280

JN762

280

JN761

stříbrná/tmavě šedá

stříbrná/tmavě šedá

šedá/červená

šedá/červená

námořní modrá/jasně zelená

námořní modrá/jasně zelená

červená/královská modrá

červená/královská modrá
bílá/růžová

zelená

textil

50

JAMES NICHOLSON JAMES NICHOLSON
KNIT FLEECE JACKET KNIT FLEECE JACKET
MEN .
WOMEN .

žlutá

317

PAYPER TRIP
MEN .

PAYPER TRIP
woMEN .

Pánská ergonomická bunda, utěsněný
celozip, tvarovaná kapuce s dvojitým
prošitím, tenký lem na zápěstí a v pase,
dvě postranní kapsy na zip, jedna kapsa
na hrudi. Úplet s vsadkami z černého
softshellu. Materiál 100% polyester.
Velikosti: XS–5XL
1570 Kč

Dámská ergonomická bunda, utěsněný
celozip, tvarovaná kapuce s dvojitým
prošitím, tenký lem na zápěstí a v pase,
dvě postranní kapsy na zip, jedna kapsa
na hrudi. Úplet s vsadkami z černého
softshellu.Materiál 100% polyester.
Velikosti: S–M–L–XL
1570 Kč

20

20

380
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380

TRIP LADY

ELEAVATE ORION
SOFTSHELL JACKET
MEN .
Lehká softshellová bunda pro muže s náprsní
kapsou. Podél kapsy a zipu je bílé kontrastní
lemování. Přední vnější kapsy. Šatnové poutko.
Materiál 100% polyester s mikrofleecem.
Velikosti: XS–S–M–L–X–XXL–3XL
1019 Kč
50

250

38323

fluorescenční zelená

fluorescenční zelená

červená

oranžová

oranžová

oranžová

červená

červená

královská modrá

modrá

modrá

námořní modrá

černá

černá

šedá

světle šedý melír

světle šedý melír

černá

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

ELEAVATE ORION
SOFTSHELL JACKET
WOMEN .
Lehká dámská softshellová bunda s náprsní
kapsou. Podél kapsy a zipu je bílé kontrastní
lemování. Přední vnější kapsy. Šatnové poutko.
Materiál 100% polyester s mikrofleecem.
Velikosti: XS–S–M–L–XL–XXL
1019 Kč
250

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
799 Kč

Unisexová vesta s 8 mm plastovým zipem
s kovovým jezdcem, dvě postranní kapsy
na zip, jedna kapsa na hrudi. Microfleecové
vnitřní zateplení. Materiál 100% polyester.
Velikosti: XXS–5XL
988 Kč

10

10

MEMORY

DAYTONA

38324

červená
oranžová
královská modrá
námořní modrá
šedá

červená

červená/černá

tmavě šedá

námořní modrá/královská modrá

královská modrá

námořní modrá/červená

námořní modrá

královská modrá/námořní modrá

černá

šedá/černá
černá/šedá
černá/žlutá
černá/zelená

textil

50

PAYPER memory . PAYPER DAYTONA .

černá
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PAYPER POWER
STRETCH .
Kalhoty s poutky a s elastickým páskem
v pase, zapínání na zip a knoflík,
zpevněné prošití v rozkroku a na vnitřní
straně nohavice, prošití na boku
dvojjehlou, dvě přední kapsy klasického
střihu, kapsička na mince, pravá
postranní kapsa na svinovací metr,
levá postranní kapsa s uzavírací klopou
LOCK SYSTEM, dvě zadní kapsy, z nich
jedna s klopou na suchý zip.
Materiál: 98% bavlna, 2% elastan.
Velikosti: XXS–5XL
646 Kč
50

300

PAYPER worker .

PAYPER SAFE .

Unisexové kalhoty s elastickými pásky
na bocích a poutka v pase. Zapínání
na plastový zip s kovovým knoflíkem.
Kalhoty mají dvě přední kapsy
klasického střihu, jednu postranní kapsu
se zapínáním, jednu kapsu na svinovací
metr, dvě postranní kapsy, z nichž jedna
otevřená a druhá s klopou na suchý zip,
kontrastní vsadky a prošití, reflexní pruhy
na zadní kapse, trojí prošití. Kalhoty jsou
ušity ze 100% bavlny, 260g.
Velikosti: XS–5XL
765 Kč

Lehká bunda s kontrastním prošitím
a reflexními pruhy na ramenou a zádech.
Vyštíhlený džínový střih a přední zapínání
na skryté plastové knoflíky. Bunda má
kapsu na smartphone, odnímatelnou
visačku na kartu a zavírací pouzdro
na jmenovku, očko na tužku na kapse
na hrudi s klopou na suchý zip. Zapínání
na zápěstí na knoflík a stahovací pas
na suchý zip. Vyrobeno ze 100% bavlny –
Sanford twill, 260 g.
Velikosti: XS–5XL
838 Kč

20

20

260

WORKER

260

SAFE

POWERSTRETCH

tmavě námořní modrá

černá

černá

béžová

královská modrá

šedá

tmavě šedá

námořní modrá

námořní modrá

černá
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PAYPER RENEGADE .

PAYPER PADDOCK .

Unisexová lehká bunda, 8 mm plastový zip
s kovovým jezdcem, kapuce v límci, elastický
pásek a manžety na zápěstí, dvě velké přední
kapsy s LOCK SYSTEMem, dvě postranní
kapsy, jedna kapsa na hrudi. Vnitřek:
zateplení, zip pro snadnější potisk a vyšívání.
Materiál 100% polyester.
Velikosti: XXS–5XL
1099 Kč

Dvoubarevná lehká bunda s vysokou
viditelností se dvěma reflexními pruhy.
Bunda má skrytý celozip, kapuci v límci,
dvě velké přední kapsy s klopou na zip,
kapsou na mobilní telefon a závěsný
kroužek pro pouzdro na jmenovku. Vnitřek
je zateplený s kapsou na suchý zip. Materiál
100% polyester máčený polyuretan.
Velikosti: S–5XL
1445 Kč

260

RENEGADE
20

260

PADDOCK

námořní modrá/královská modrá

žlutá

šedá/černá

oranžová

černá

textil
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Ponožky na míru .
Ponožky s Vaším logem či designem jsou
skvělým dárkem. Můžete si vybrat klasické
hladké, froté nebo polofroté s vypleteným
designem. Materiál může být bavlna či bambus
s přídavkem elastanu, nebo sportovní Coolmax
či zimní tlusté froté. Mohou být vysoké
či nízké. Ponožky můžeme také vybavit
vlastní plnobarevnou etiketou s Vaším logem
nebo mohou být balené po jednom v sáčku
nebo v dárkové krabičce se samolepkou.
Minimální odběr je 100 kusů. Termín dodání
2–3 týdny. Pro kalkulaci kontaktujte náš
obchodní tým.

SCHWARZWOLF
BIKE .

SCHWARZWOLF
TREKKING .

Značkové speciálně tvarované ponožky
ideální pro cyklistiku se sníženou
lýtkovou částí. Speciální konstrukce
zabraňuje posunu v obuvi. Mají
zvýšenou životnost a měkkost došlapu,
díky vysokému obsahu polypropylenu
rychle odvádí pot. Materiálové složení
45% polypropylen, 30% bavlna,
22% polyamid, 3% elastan.
160 Kč

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.
175 Kč

100
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
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T4700200EI1 – velikost 36–38
T4700201EI1 – velikost 39–41
T4700202EI1 – velikost 42–44
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Mandlok .
H6000500AA1
Dárková sada obsahuje Mandlovku
38% 0,5 l, wineládu s mandlemi, sušená
rajčata a paštiku s mandlovkou.
Rozměry: balení 38 × 17,5 × 8,5 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

mandlok

Mankavak .
H6000600AA1
Dárková sada obsahuje Mandlovku 38%
0,2 l a 100 g mleté kávy s mandlovou
příchutí.
Rozměry: balení 21,5 × 20,5 × 8,5 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

Mankavak

Diemoka .
H6003100QW1
Dárková sada obsahuje Kávu
Emma blend moka caffé diemme
200 g a hořkou čokoládu 70%. Vše
zabalené v dárkové krabici z dřevité
vlny se stuhou.
Rozměry: balení 23 × 21,5 × 9,5 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka
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. Publik
Publik

H7601900QW1
Dárková sada obsahuje rum
Republika exclusive 38% 500 ml,
paštiku z grilovaného kuřátka
130 g a mix oříšků 100 g. Vše
je baleno v celofánovém sáčku
se saténovou mašlí.
Rozměry: 15 × 8 × 3,6 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

. Krebej

Krebej

H7602000QW1
Dárková sada obsahuje víno
Cabernet Veneto IGT, 0,75l,
Willie´s Indonesian Gold Surabaya
69% hořká 50 g, rilettes s husím
masem 180 g, chipsy Tortillas
Pepe nero e sale marino 40 g,
sušené hovězí maso Original 40 g,
peperoncini riieni con formaggio
di capra 240 g. Vše zabaleno
v dárkové krabici se saténovou
stuhou.
Rozměry: 35 × 31 × 10,5 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

. Alfonso
H7602100QW1
Dárková sada obsahuje víno
Cabernet Sauvignon Monteverdi
0,75 l, Bemster medium, 4 měsíce
zrání 150 g, koktejl sušených
plodů 50 g, fr. specialitu z tuňáka
se sušenými rajčaty 90 g, kachní
terinu s hříbkem Jean Brunet
180 g, Olive Verdi denocciolate
olivy zelené bez pecky 310 ml. Vše
zabaleno v dárkové krabici
se saténovou stuhou.
Rozměry: 35 × 31 × 10,5 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka
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Alfonso

Porteno .
H6000400AK1
Dárková sada obsahuje kávu Pellini
espresso superiore 250 g, sušenky
plněné vanilkovým krémem 150 g,
bruschettu z oliv a sušených rajčat
200 g, grilované papriky 230 g, sušená
cherry rajčátka v oleji 200 g, černé olivy
bez pecky 290 g, pesto alla Genovese
200 g. Vše zabaleno v dárkové krabici
se saténovou stuhou.
Rozměry: 32 × 25 × 8,5 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

Porteno

Mortus .
H7401100AK1
Dárková sada obsahuje červené
organické víno Pinot Noir 750 ml,
rilettes s bažantím masem 180 g,
rilettes s jelením masem 180 g,
rilettes s masem z divočáka 180 g.
Vše zabaleno v dárkové krabici
se saténovou stuhou.
Rozměry: 32 × 17,5 × 8,5 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

Mortus

Latis .
H7401200AK1
Dárková sada obsahuje červené
víno Barbera 750 ml, bio rajčatovou
omáčku Siciliana 250 g, bio
rajčatovou omáčku Calabrese 250 g,
spaghetti z tvrdé pšenice 500 g.
Vše zabaleno v dárkové krabici
se saténovou stuhou.
Rozměry: 32 × 25 × 8,5 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka
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. istácio
Istácio

H6003200QW1
Dárková sada obsahuje grilované
zelené olivy v oleji 230 g, rajčata
v oleji 200 g, Parmareggio
Parmigiano Riggiano Matured Stick
– salám obalený v pistáciích 200 g.
Vše baleno v dárkové krabici
z dřevité vlny se saténovou stuhou.
Rozměry: 23 × 21,5 × 9,5 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

. kitloš
Kitloš

H7401300AK1
Dárková sada obsahuje Kitl šláftruňk
250 ml, daňčí paštiku s divokým
kořením 130 g, džem pečená jablíčka
s máslovým karamelem 160 g,
štramberské uši 135 g, sedmidenní
čokoládu s posypem 70 g. Vše
baleno v dárkové krabici z dřevité
vlny se saténovou stuhou.
Rozměry: 32 × 25 × 8,5 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

. presvil
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Presvil

H7401400AK1
Dárková sada obsahuje červené
víno Camembert 750 ml, bílé
víno Fruits de Mer 750 ml,
žlutoploutvého tuňáka v oleji
225 g, olivy zelené bez pecky
350 g, kachní terinu s pomerančem
180 g. Vše baleno v dárkové krabici
z dřevité vlny se saténovou stuhou.
Rozměry: 32 × 25 × 8,5 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

Dárkové reklamní
perníčky s možností
individuálního potisku .
Jedná se o tradiční medové perníčky, na nichž je zapečena
jedlá etiketa s potiskem potravinářskými barvivy. Baleno po 8,
12, 24 ks v balení v krabičce.
Rozměry perníčku: 5 × 3,5 cm. Trvanlivost perníčků je 6 měsíců.
Doba dodání je 2–3 týdny dle objednaného množství.
1. balení 8 ks je v blistru s individuálním potiskem krabičky
na přání.
Rozměry: 18 × 12,5 × 1,6 cm
2. balení 12 ks a 24 ks je v krabičce, kdy na přání připravíme
kalkulaci na individuální potisk krabičky. Krabičku lze
za příplatek ovázat mašlí.
Rozměry: krabička 12 ks: 15 × 8,5 × 4 cm,
krabička 24 ks: 15 × 14 × 4 cm

VAŠE LOGO
VAŠE LOGO

VAŠE LOGO

VAŠE LOGO

VAŠE LOGO

VAŠE LOGO

VAŠE LOGO

VAŠE LOGO

VAŠE LOGO

VAŠE LOGO

VAŠE LOGO

VAŠE LOGO

VAŠE LOGO

Reklamní čokoládové
sady s možností
individuálního potisku .
Jedná se o výrobu reklamních čokolád 5 g s potiskem dle
Vašeho vlastního designu na obalu v sadě. Sada je balena
v papírové krabičce a plastovém víčku. Čokolády jsou
naskládány ve dvou řadách a je možné je mít po 8 ks, 12 ks
nebo 18 ks.
Na vyžádání je možný potisk i na krabičku či převázání stuhou
a zabalení do zlaté fólie místo standardní stříbrné.
Čokolády mohou být mléčné (min. 33% kakaa) nebo hořké
(min. 55% kakaa).
Za příplatek je možné také mít mléčnou s vanilkou, extra
hořkou, bílou, karamelovou nebo ruby.
K ceně je nutné připočítat grafické zpracování a tiskovou
přípravu, které se odvíjí od druhu potisku. Pro bližší
kalkulace prosím kontaktujte náš obchodní tým. Min.
trvanlivost 12 měsíců. Dodání 20 pracovních dnů pro zakázky
do 1000 sad.
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Nabízíme Vám různé druhy káv z různých koutů
světa. Každá z káv má jinou sílu a jiné aroma.
Nabízíme kávy mleté, zrnkové nebo kapsle.

. arabar
H6109900MT1 – Corsini Single Colombia
Medellin Supremo mletá 125 g
Příjemná lehká káva sladké chuti. Ideální
pro dopolední přestávky nebo brzké
odpoledne. Pojmenovaná podle velikých
kávových zrn Medellin Supremo. Nejznámější
a nejkvalitnější arabiky se pěstují na sopečných
svazích And v Kolumbii.
H6109901MT1 – Corsini Single Brasilie Santos
mletá 125 g
Příjemná chuť s lehkým nádechem čokolády je
ideální pro snídaňovou kávu. Díky příznivým
klimatickým podmínkám je káva Brasil Santos
z různých kultivovaných arabik nejcennější.
Název Santos získala po přístavu, kam je
dodávána dosud ještě jako nepražená káva.
Doporučená technologie tisku: komplimentka
Rozměry: 8,5 × 17 × 4,5 cm
Kartonové množstvív ks: 12

arabar

brasila

. brasila
H6108800MT1
Corsini Brasil Santos Zrno 250 g – příjemná chuť
s lehkým nádechem čokolády je ideální
pro snídaňovou kávu. Díky příznivým klimatickým
podmínkám je káva Brasil Santos z různých
kultivovaných arabik nejcennější. Název Santos
získala po přístavu, kam je dodávána dosud ještě
jako nepražená káva.
Doporučená technologie tisku: komplimentka
Rozměry: 11,9 × 20,7 × 6,8 cm
Kartonové množství v ks: 12

karaga

H6100400NN1
Nabízíme Vám 100% arabiku jednotného původu
odrůdy Caturra pěstováné v nadmořské výšce
přes 1 200 m ve stínu stromů deštného pralesa.
Je sbírána ručně, a proto se ve sklizni objeví jen
ty nejvyzrálejší plody. Kávová zrna jsou nově
šetrně pražena v české biopražírně. Chuťový
profil kávy zůstává zachovaný a stále se hodí jak
na espresso, tak i na filtr. Díky pražení po menších
množstvích a inovovanému, uzavíratelnému
balení s jednocestným ventilem si káva udrží
ideální čerstvost, abyste si mohli svůj šálek
Nicaraguy plně vychutnat.
Rozměry: 13 × 21 cm
Doporučená technologie tisku: vlastní etiketa
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. karaga

flobos .
Různé druhy sypaných čajů Basilur ze Srí Lanky. Směsi jsou
s různými druhy bylinek a různými aroma.
H6174900MT1 – BASILUR Vintage Blossoms Rose Fantasy plech
100 g – zelený čaj, ochucený, aromatizovaný, sypaný 100 g, složení:
zelený čaj YH 84 %, ibišek květ 8 %, růže květ 5 %, přírodní aroma
(růže)
H6174901MT1 – BASILUR Vintage Blossoms Jasmine Dream plech
100 g – černý čaj, ochucený, aromatizovaný, sypaný 100 g, složení:
černý čaj Pekoe 89,7 %, jasmín květ 6 %, chrpa květ 1,5 %, přírodní
aroma (jasmín)
H6174902MT1 – BASILUR Vintage Blossoms Floral Bouquet plech
100 g – zelený čaj, ochucený, sypaný 100 g, složení: zelený čaj 58 %,
máta peprná list 12 %, levandule květ 10 %, ibišek květ 8 %, jasmín
květ 4 %, pomeranč květ 4 %, růže květ 4 %
H6174903MT1 – BASILUR Vintage Blossoms Passion Tropica plech
100 g – zelený čaj, ochucený, aromatizovaný, sypaný 100 g, složení:
zelený čaj YH 76 %, heřmánek květ 20 %, přírodní aroma (mučenka)
H6174904MT1 – BASILUR Vintage Blossoms Citrus Bliss plech
100 g – černý čaj, ochucený, aromatizovaný, sypaný 100 g, složení:
černý čaj Pekoe 1 89,5 %, heřmánek květ 8 %, přírodní aroma
(mandarinka)
Rozměry: 15 × 10,9 × 5,7 cm
Doporučená technologie tisku: komplimentka
Kartonové množství v ks: 6

flobos

kolter .
Výběr porcovaných aromatizovaných ledových čajů značky Basilur.
Čaje se zalijí studenou vodou a nechají se 5–7 minut vyluhovat. Je to
skvělá varianta osvěžení pro letní horké dny.
H6172900MT1 – Cold Brew Orange Mango 20× 2g – ledový čaj
složený z ibišek květ 30 %, pomerančová kůra 20 %, šípek plod 15 %,
mango list 15 %, stévie list 7 %, přírodní aroma (mango, pomeranč,
kyselina citronová)
H6172901MT1 – Cold Brew Cherry Lime 20× 2g – Ledový ovocný
čaj složený z šípek plod 27 %, ibišek květ 25 %, pomeranč plod 20
%, pomeranč list 10 %, stévie list 5 %, přírodní aroma (třešeň, limeta,
kyselina citronová)
H6172902MT1 – Cold Brew Pomegranate Blueberry 20× 2g – Ledový
ovocný čaj složený z ibišek květ 42 %, granátové jablko plod 25 %,
pomeranč list 15 %, stévie list 5 %, přírodní aroma (granátové jablko,
borůvka)
H6172903MT1 Cold Brew Strawberry Cucumber & Mint 20× 2g –
Ledový ovocný čaj složený z šípek plod 25 %, máta peprná list 22 %,
máta klasnatá list 20 %, ibišek květ 18 %, okurka plod 2 %, přírodní
aroma (jahoda, máta peprná)
H6172904MT1 – Cold Brew Coconut Pineapple 20× 2g – Ledový
ovocný čaj složený z ibišek květ 45 %, šípek plod 15 %, pomeranč plod
15 %, pomeranč list 10 %, stévie list 5 %, přírodní aroma (kokos, ananas)
H6172905MT1 – Cold Brew Guava Passionfruit 20× 2g – Ledový
ovocný čaj složený z ibišek květ 35 %, šípek plod 30 %, guava list 20 %,
stévie list 5 %, přírodní aroma (mučenka, kyselina citronová
Doporučená technologie tisku: komplimentka
Rozměry: 8 × 13 × 6,8 cm
Kartonové množství v ks: 12
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kolter

. mered
Různé druhy sypaných čajů Basilur ze Srí Lanky.
Směsi jsou s kousky ovoce, bylinek a různými
aroma.
H6175000MT1 – BASILUR Vintage Blossoms
Jasmine Dream papír 75 g – černý čaj
s ochucujícími částmi rostlin (kousky ovoce),
aromatizovaný, sypaný, složení: černý čaj 89,7 %,
jasmín květ 6 %, chrpa květ 1,5 %, přírodní aroma
(jasmín)
H6175001MT1 – BASILUR Vintage Blossoms
Floral Bouquet papír 75 g – zelený čaj
s ochucujícími částmi rostlin (kousky ovoce),
sypaný, složení: zelený čaj 58 %, máta peprná 12 %,
levandule květ 10 %, ibišek květ 8 %, jasmín květ
4 %, pomeranč květ 4 %, růže květ 4 %
H6175002MT1 – BASILUR Vintage Blossoms
Passion Tropica papír 75 g – zelený čaj
s ochucujícími částmi rostlin (kousky ovoce),
aromatizovaný, sypaný, složení: zelený čaj YH
76 %, heřmánek květ 20 %, přírodní aroma
(mučenka)
H6175003MT1 – BASILUR Vintage Blossoms Rose
Fantasy papír 75 g – zelený čaj s ochucujícími
částmi rostlin (kousky ovoce), sypaný, složení:
zelený čaj YH 84 %, ibišek květ 8 %, růže květ 5 %,
přírodní aroma (růže)
H6175004MT1 – BASILUR Vintage Blossoms
Citrus Bliss papír 75 g – černý čaj s ochucujícími
částmi rostlin (kousky ovoce), aromatizovaný,
sypaný, složení: černý čaj 89,5 %, heřmánek květ
8 %, přírodní aroma (mandarinka)
Rozměry: 16,9 × 8,5 × 5,5 cm
Doporučená technologie tisku: komplimentka
Kartonové množství v ks: 12

legeta

. legeta
Výběr černých porcovaných čajů Basilur
ze Srí Lanky v designové plechovce
připomínající knihu.
H6172801MT1 – BASILUR Legends Earl
Grey plech pyramid 5x 2g – černý čaj
aromatizovaný s ochucujícími částmi rostlin
(kousky ovoce), pyramidové sáčky
H6172800MT1 – BASILUR Legends Tower
of London plech pyramid 5x 2g – černý čaj,
pyramidové sáčky
Doporučená technologie tisku: komplimentka
Rozměry: 10,2 × 12 × 2,6 cm
Kartonové množství v ks: 20
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mered

přítel .
H6100500NN1
Dárková sada obsahuje balení dvou čajů
značky Sonnentor.
Best team – bylinný čaj bio obsahuje
meduňku, verbenu citronovou bio, citronovou
trávu, zelený oves bio, lékořici bio.
Štěstí je mít přátele – bylinná směs bio
s kořením obsahuje tulsi neboli bazalku
posvátnou, arónii a nasládlý list ostružiníku,
který perfektně ladí se svačinkami, koláči
a ovocnými dezerty.
Rozměry: 8,5 × 14,3 × 12,5 cm
Doporučená technologie tisku: komplimentka

přítel

dobro .
H6100600NN1
Dárková sada obsahuje balení tří čajů značky
Sonnentor.
Dobré ráno – bylinný čaj bio obsahuje
ostružinové listy bio, mátu peprnou bio,
jahodový list bio, měsíčkový květ bio.
Pěkné odpoledne – bylinná směs bio obsahuje
ostružinové listy bio, citronovou trávu bio,
meduňku bio, měsíčkový květ bio, lipový květ
bio, chrpový květ bio, okvětí růží bio.
Dobrý večer – bylinná směs bio obsahuje
meduňku bio, list ostružiny bio, sléz nať bio,
oplodí šípku bio.
Rozměry: 8,5 × 21,6 × 12,5 cm
Doporučená technologie tisku: komplimentka

dobro

Lasur .
Výběr porcovaných čajů Basilur v krabičce
ze Srí Lanky.
H6112413MT1 – Four Seasons Assorted
5 × 1,5 g a 5 × 2 g – typické chutě a vůně
koloběhu ročních období. Sladké třešně,
šťavnaté lesní jahody, jemný javorový sirup
a jiskřivá brusinka. Kombinace černých
a zelených čajů.
H6112412MT1 – Fruit Infusions Assorted Vol.
I. přebal 10 × 1,8 g – variace ovocných čajů
aromatizovaná, porcovaná
Doporučená technologie tisku: komplimentka
Rozměry: 6,7 × 8,1 × 5,6 cm
Kartonové množství v ks: 24
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lasur

paba

. paba
Francouzské máslové sušenky La Mére
Poulard Tradition 125 g.
H5801300MT1 – La Mére Poulard Tradition
Chocolate chip butter biscuits papír 125 g –
máslové sušenky s kousky čokolády
H5801301MT1 – La Mére Poulard Tradition
Lemon French shortbread papír 125 g –
citronové sušenky
H5801302MT1 – La Mére Poulard Tradition
All chocolate French shortbread papír
125 g – čokoládové sušenky
Rozměry: 24,5 × 7 × 3,6 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka
Kartonové množství v ks: 12

. pubu
pubu

Francouzské máslové sušenky La Mére
Poulard 125 g
H5800102MT1 – La Mére Poulard Lemon
French shootbread papír 125 g – citrónové
sušenky
H5800103MT1 – La Mére Poulard All
chocolate French chortbread papír 125 g –
čokoládové sušenky
Rozměry: 24,5 × 7 × 3,6 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka
Kartonové množství v ks: 12

. poula
H5801400MT1
Francouzské máslové sušenky
La Mére Poulard 125 g.
La Mére Poulard Assortiment
Collector Biscuit papír 375 g – variace
nejoblíbenějších francouzských sušenek
La Mére Poulard. Najdete tu máslové,
karamelové, čokoládové i citronové
sušenky. Ideální poznávací sada.
Rozměry: 17,1 × 25,3 × 3,1 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka
Kartonové množství v ks: 8
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manisa .
Pečené čaje vyrobené z přírodních
a lokálních surovin. Lahodné kousky
ovoce a voňavého koření jsou úžasným
horkým nápojem do chladných zimních
dnů. Nabízíme možnost vlastního
designu na papírový přebal (individuální
kalkulace, není zahrnuto v ceně).
Vyrobeno v chráněné dílně.
H6100200MO1 – zázvor s pomerančem
H6100201MO1 – jahoda a malina
H6100202MO1 – třešeň
H6100203MO1 – borůvka
H6100204MO1 – švestka a hruška
Rozměry: Ø 4,4 × 6,1 cm
Minimální množství je 30 ks.
Dodání 10 pracovních dnů.

mazlík .

manisa

mazlík

125 g kvalitního medu v šestihranné
skleničce. Minimální množství
pro objednání je 10 ks.
H6100900WS1 – jarní květová směs
H6100902WS1 – lipový
H6100903WS1 – medovicový
Rozměry: 5,7 × 6,5 cm

amaron

amaron .
250 g kvalitního medu v krásném
kulaťoučkém soudečku. Minimální
množství pro objednání je 10 ks.
H6101000WS1 – jarní květová směs
H6101002WS1 – lipový
H6101003WS1 – medovicový
Rozměry: Ø 5,8 × 11 cm
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erba set

serenata set

220 ml

H0600100IP1
Dárková sada na čaj Vanilla Season,
která obsahuje dva porcelánové šálky
s podšálky z anglického porcelánu
Wilmax, objem 250 ml a kolekci
aromatizovaných a porcovaných černých
čajů a zeleného čaje, hmotnost kolekce
čajů 19 g (8 × 2 g a 2 × 1,5 g)
Rozměry: 15,8 × 15,8 × 16,4 cm

. serenata set
H0600200IP1
Dárková sada na kávu Vanilla Season,
která obsahuje dva porcelánové šálky
s podšálky z anglického porcelánu
Willmax, objem 220 ml a praženou,
mletou 100% arabika kávu Colombia
ve vakuovém balení, 125 g.
Rozměry: 15,8 × 15,8 × 16,4 cm
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250 ml

solnář .
H6000100NN1
Dárková sada obsahuje balení tří
solí značky Sonnentor.
Pouštní sůl z jihoafrické pouště
Kalahari, řecká Pyramidální sůl
hodící se na dozdobení pokrmů
a Mořská sůl s mořskými řasami,
která zaručí vedle dokonalého
požitku i přísun jódu.
Rozměry: 4 × 17,1 × 11,5 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

solnář

kořenář .
H6000200NN1
Dárková sada obsahuje balení tří
koření značky Sonnentor.
Beze zbytku je všestranná směs, která
v sobě snoubí chutné rajčatové vločky,
petržel a cibulku. Dochutí totiž skvěle
těstoviny, rýži, nákypy, zeleninové
pánve i dipy.
Zdobení na zeleninu s kopřivovými
semínky.
Zdobení na salát s klikvou dovede
Vaše pokrmy jedinou špetkou
k dokonalosti.
Rozměry: 4 × 17,1 × 11,5 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

kořenář

čohorka .
H6000400AA1
Dárková sada Čokoládové pokušení.
Sada obsahuje horkou čokoládu oříšek
100 g, horkou čokoládu mandle 100 g,
horkou čokoládu karamel 100 g.
Rozměry: krabička 30,5 × 22,5 × 9 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka
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čohorka

. kozviva
Kozviva

F0602800AA1
Dárková taška kosmetiky s kozím
mlékem pro péči o pokožku těla
i obličeje. Dárková sada obsahuje pleťový
krém s kozím mlékem 50 ml, sprchová
gel s kozím mlékem 400 ml, tělové mléko
s kozím mlékem 400 ml, mléčnou koupel
s kozím mlékem 400 ml, masážní žínku
a čajovou svíčku.
Rozměry: 19 × 9 × 30 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

. kariteb
Kariteb

F0602900AA1
Dárkové balení bio kosmetiky
pro pleť, tělo a duševní pohodu,
v dřevěné dekorativní bedýnce.
Obsahuje bio bambucké máslo
200 ml, přírodní mýdlo s ichtyolem
100 g a bio ricinový olej 50 ml.
Rozměry: 22 × 22 × 12 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

. serpen
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Serpen

F0603000AA1
Dárková kazeta liftingové péče s hadím
jedem pro všechny typy pokožky
a pleti, zejména zralou. Sada obsahuje
omlazující tělové mléko s hadím jedem
400 ml, mast s hadím jedem 75 ml
a masážní žínku.
Rozměry: 20 × 7 × 22 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

marůž .

marůž

F0602300BM1
Dárková kazeta Magistra.
Obsahuje sprchový gel, šampon,
rostlinné mýdlo a lufu.
Rozměry: 21 × 4,5 × 17,3 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

bamás .
F0602400BM1
Dárková kazeta body care collection
s kosmetikou z bambuckého másla,
která je velmi šetrná i k problematické
pokožce s krásnou sladce svěží
vůní. Kazeta obsahuje sprchový
gel, krém na ruce, křišťálové mýdlo
z bambuckého másla a šumivou
koupelovou kouli.
Rozměry: 21 × 4,5 × 17,3 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka

bamás

mazelča

mazelča .
F0602500BM1
Dárková kazeta fruit collection s vůní
mandarinky a zeleného čaje. Kazeta
obsahuje sprchový gel, tělové mléko
a křišťálové mýdlo.
Rozměry: 18,5 × 12,5 × 7,6 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka
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jamík

. jamík
Ručně vyráběné marmelády
s kousky ovoce. Marmelády jsou
vyrobeny z lokálních dostupných
zdrojů. Možné příchutě jsou
jahodová s mátou, jahodová s chia
semínky, švestková, lesní ovoce
či jablečná povidla. Marmelády je
možné mít ve 220 g nebo 55g balení
(min. odběr 30 kusů). Na vyžádání je
možné mít vlastní samolepku nebo
papírový přebal víčka s Vaší grafikou.
Vyrobeno v chráněné dílně.

. denizo
denizo

Ručně pečené sušenky různých příchutí.
Sušenky je možné doplnit etiketou s Vaším
logem, nebo upravit gramáže balíčků
Vyrobeno v chráněné dílně.
H5800100MO1 – levandulovopomerančové sušenky 80 g
H5800101MO1 – máslové sušenky 100 g
H5800102MO1 – kakaovo-kokosové
sušenky 80 g
H5800103MO1 – cookies sušenky 100 g
H5800104MO1 – citronové sušenky 100 g
H5800105MO1 – skořicové sušenky 100 g
H5800106MO1 – kokosky 80 g
Rozměry: 11 × 18,5 cm
Minimální množství je 30 ks.
Dodání 10 pracovních dnů.

. ČOKOTRIANGL
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ČOKOTRIANGL

Belgická čokoláda v luxusních papírových
obalech kolekce Exclusive chocolate.
H5800702MT1 – hořká čokoláda
s ostružinami, malinami a mátou
H5800703MT1 – mléčná čokoláda
s pekanovými ořechy, pistáciemi
a kanadskou brusinkou
H5800704MT1 – mléčná čokoláda
s jahodami, pekanovými ořechy,
pistáciemi, šeříkem a kokosem
Rozměry: 14,7 × 17 × 2 cm
Doporučená technologie tisku:
komplimentka
Kartonové množství v ks: 20

Papírová
krabice .

Papírová
krabice

Dárková krabice s odklápěcím víkem je
vyrobená z třívrstvé vlnité lepenky. Je
možný vlastní potisk krabic i stuh. Stuhy
nabízíme v různých barvách. Výroba
od 100 ks.
Rozměry: 25 × 13,8 × 7,4 cm

Papírová
krabice malá .
Víko krabice je možné volit s oknem
nebo bez okna. Krabice je vyrobená
z mikrovlny. Nabízí se v těchto barevných
variantách: červená, čokoládová, hnědá
přírodní, modrá. Možnost výroby i krabice
z dřevité vlny. Lze vybrat atlasovou stuhu
dle požadované barvy. Potisk je možný
jak stuh, tak krabic. Výroba od 100 ks.
Rozměry: 27,5 × 10,5 × 9,3 cm

Papírová krabice
střední .

Papírová
krabice malá

Víko krabice je možné volit s oknem nebo
bez okna. Krabice je vyrobená z mikrovlny.
Nabízí se v těchto barevných variantách: červená,
čokoládová, hnědá přírodní, modrá. Možnost
výroby i krabice z dřevité vlny. Lze vybrat
atlasovou stuhu dle požadované barvy. Potisk je
možný jak stuh, tak krabic. Výroba od 100 ks.
Rozměry: 19 × 33,4 × 11 cm

Papírová krabice
střední

Papírová krabice
velká .
Víko krabice je možné volit s oknem nebo
bez okna. Krabice je vyrobená z mikrovlny.
Nabízí se v těchto barevných variantách: červená,
čokoládová, hnědá přírodní, modrá. Možnost
výroby i krabice z dřevité vlny. Lze vybrat
atlasovou stuhu dle požadované barvy. Potisk je
možný jak stuh, tak krabic. Výroba od 100 ks.
Rozměry: 35 × 31 × 10 cm
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Papírová krabice
velká

A
ADAVERA
ADMINA
ADUBO
AFRIKA
AGBARA
ACHILLE
ALAMOSA
ALAT
ALFONSO
ALMARET
ALPY
ALVAR
AMADEUS
AMALIDA
AMARON
AMENDOLA
ANDREW
ANKA
ARABAR
ARABICA
ARANA
ARANDIS
ARETO
ARIAS
ARNOLDA
ARNOŠT
ASORTA
AZRAKEL
B
BADERA
BAGATA
BAGGY
BAHAMY
BAILANDO
BALATER
BALERÍNA
BALON
BALTA
BAMÁZ
BAMBI
BAMBUSKA
BANABA
BANGO
BANKER
BÁRA
BARDOS
BARIARA
BARTAMUR
BARTINA
BAUSON
BAVLNA
BELTINO
BELTO
BENJI
BENNETA
BERBES
BERINDA
BERIT
BERNARD
BERTOLD
BERUN
BESIR
BEXER
BIRRA
BIZZ
BLESKIT
BOCHON
BONE
BONIE
BONIFACIO
BONO
BOSNA
BOSUM
BRADLEY
BRAIN
BRASILA
BREDY
BRENDA
BRILON
BROK
BUARS
BUBÍK
BUFALA
BUMBA
BUNIAR
BURAK
BURIAN
BUTEMBO
C
CADDY
CAMELLIA
CANTARE
CAPRIA
CAPRIO
CARIBIC
CASLA
CASTELO
CELESTIN
CELOPOTIŠTĚNÉ POLŠTÁŘE
CENARO
ČOHORKA
ČOKOTRIANGL
D

271
204
22, 158
251
60
280
87
51
325
279
38
136
279
253
334
113
290
272
329
103
206
215
224
162
255
216
242
285
256
219
261
267
65
248
286
147
82
338
139
20, 83
269
165
165
60
61
67
201
291
16, 243
28, 264
117
117
118
20, 80
217
136
298
265
66
32
283
161
137
212
148
138
106
270
227
26, 159
93
82
66
113
329
44
6, 41
34
207
288
146
42
139
214
104
282
19, 216
95
102
65
43
288
49
93
293
166
64
9, 88
336
339

DACANA
270
DALE
91
DALILA
226
DALMI
111
DÁMA
149
DANDELION
71
DANEK
96
DAPER
139
DÁRKOVÉ REKLAMNÍ PERNÍČKY
328
S MOŽNOSTÍ POTISKU
DENIZO
339
DEPUTY A5
203
DEPUTY A6
203
DERON
44
DESIGNE
292
DEZIDER
218
DIÁŘE
235, 236, 237, 238, 239, 240
DIEMOKA
324
DOBRO
332
DOMEK
143
DONEL
126
DONGO
199
DORNO
126
DREAK
163
DRYALA
143
DUBIA
152
DUNCAN
44
DUNEO
94
E
EDASIS
205
EDORAS
44
EKO BLOKY
211
EKO NOTE-IT
209
EKOBLOK S RECYKLOVANOU
156
TUŽKOU
EKOLO
30, 160
ELENI
143
ELEVATE
- CALGARY MEN
306
- CALGARY WOMEN
307
- LIBERTY MEN
304
- LIBERTY WOMEN
304
- ORION SOFTSHELL JACKET MEN
318
319
- ORION SOFTSHELL JACKET WOMEN
- QUEBEC MEN
309
- QUEBEC WOMEN
309
ELIV
176
EPAKO
230
ERDOAN
152
ERNA
272
EROS
108
EXPLORER
249
F
FAHAR
199
FAROSA
116
FARPY
78
FELICIDAD
283
FERAT
124
FINGO
55
FLOBOS
330
FLORENT
46
FOKUL
159
FORAL
227
FREA
17, 75
FRYDA
22, 85
G
GAMA
35
GAREON
87
GARETO
214
282
GAUGAIN
GENY
213
GERIT
254
GILES
289
GOMBAZ
204
GORAM
229
GORETA
158
GRUMAN
164
H
HADAS
163
HAGGY
79
HALDIR
69
HALKA
286
HARAN
218
HAUSER
- AXIS
169
- CRYSTAL
169
- EZEE QUICK
168
- QUICK
168
- WRITE-O-METER
169
HEHE
86
HELIS
161
HEMERA
103
HEMP
78
HERMIOL
248
HIMASA
40
HIPOTI
96
HIPPO
150
HOBIT
125
HONZA
153
HORIXO
205
HUBERT
217
HYRNA
222
CH

CHAMELEON
CHRIS
I
IKOS
ILONA
IRESI
ISMAEL
ISOKA
ISTÁCIO
J
JAMES NICHOLSON
- KNIT FLEECE JACKET MEN
- KNIT FLEECE JACKET WOMEN
- POLO MELANGE MEN
- POLO MELANGE WOMEN
- SPORTS T-SHIRT MEN
- SPORTS T-SHIRT WOMEN
- SWEAT HOODIE MEN
- SWEAT HOODIE WOMEN
- SWEATSHIRT MEN
- SWEATSHIRT WOMEN
JAMÍK
JANAH
JAPANA
JASMÍNA
JOINER
JOINER
JONÁŠ
JORGE
JULINKA
K
KADIR
KALAM
KALAMAJKA
KALON
KANTON
KAPSÍK
KARAGA
KARBARA
KARBONIO
KARIBAN
- FLEECE JACKET MEN
- FLEECE JACKET WOMEN
- FLEECE VEST MEN
- FLEECE VEST WOMEN
KARIOL
KARIOLO
KARITEB
KASANA
KASIAN
KAWANA
KEJAR
KENVARA
KERIM
KESAR
KIKOI
KIKOS
KIMBESA
KITLOŠ
KLASICKÝ BLOK
KLEROS
KLOBOUK S TIŠTĚNOU STUHOU
KOFIRA
KOLMAN
KOLOMAN
KOLTER
KOMAL
KORINT
KOŘENÁŘ
KOUZELNÍK
KOZVIVA
KREBEJ
KREDITKA
KRESLÍK
KRYŠPÍNA
KŠILTOVKY A ZIMNÍ ČEPICE NA MÍRU
KYLBAHA
L
LAMAT
LANDRY
LANELI
LANTAS
LARIKA
LASSO
LASUR
LATAKA
LATIS
LAVESO
LEGETA
LEISURE
LEMANA
LEONTÝNA
LERRY
LIAM
LIBERICA
LIBERO A5
LIBERO A6
LISATA
LOGAN
LOGWAN
LONDON
LORUGA
LOWAR
LUNCHY

104
289
111
68
69
38
10, 206
327
317
317
307
307
310
310
313
314
313
313
339
266
84
267
124
158
151
164
213
7, 32
284
36
200
35
142
329
137
25, 199
316
316
316
317
204
174
337
112
220
268
219
70
125
124
216
21, 85
221
327
211
95
287
271
221
221
330
112
243
336
138
337
325
142
154
176
297
40
115
167
175
70
89, 152
115
332
227
326
21, 127
331
107
9, 87
41
242
264
103
202
202
220
262
201
167
214
26, 222
88

LUSAMBO
LUZOR
M
MADLA
MAFIM
MAGNETKY
MAKURO
MANDLOK
MANERBION
MANISA
MANKAVAK
MANOPOLA
MANTEOL
MARANOL
MARIMBA
MARKYTKA
MARLEY
MARTES
MARŮŽ
MAULIPA
MAYNAR
MAZELČA
MAZLÍK
MECHARA
MENDOZA
MENTAN
MERCIA
MERED
MERY
MESIK
MEZLI
MÍČEK
MIDGARA
MIJAS
MILO
MINITRIKO
MINTVAN
MISURATA
MIZAR
MOENA
MOKURU
MOLAT
MONAME
MONEO
MONILEA
MONKA
MONTY
MORELLO
MORTUS
MUBENDA
MUIRO
MUKADA
MULTIFUNKČNÍ ŠÁTKY
MYLA
N
NÁKRES 12
NÁKRES 6
NANETA
NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE
NIELS
NILES
NIMBO
NOIR
NOTE-IT KLASIK
NOTE-IT SE ZNAČKOVAČEM
V MĚKKÉM OBALU
NOTE-IT SE ZNAČKOVAČEM
V TVRDÝCH DESKÁCH
NOVAMBA
NYX
O
OLIA
OLYMPIC
OMITARA
ONURO
ORACLE
OXFORD BASKET
OXFORD COOLER
P
PABA
PALADESO
PALINGO
PANAGOT
PANDA
PAPÍROVÁ KOSTKA
PAPÍROVÁ KOSTKA NA PALETCE
PAPÍROVÁ KOSTKA V PAPÍROVÉ
KRABIČCE
PAPÍROVÁ KOSTKA V PLASTOVÉM
BOXU
PAPÍROVÁ KRABICE
PAPÍROVÁ KRABICE MALÁ
PAPÍROVÁ KRABICE STŘEDNÍ
PAPÍROVÁ KRABICE VELKÁ
PAPÍROVÉ KAPESNÍČKY NA MÍRU
PAPÍROVÉ KRABIČKY S NÁPLNÍ
PAPÍROVÉ TAŠKY
PAPÍROVÉ TAŠKY NA VÍNO
PAPUL
PARKING TIMER
PÁRTY
PATONGO

47
28, 249
256
7, 34
141
55
324
228
334
324
114
49
229
215
207
138
49
338
112
123
338
334
206
36
173
39
331
40
242
224
146
198
278
128
150
142
43
32
9, 88
146
111
256
127
39
272
170
47
326
223
298
36
296
110
154
154
8, 270
231
137
171
262
247
209
208
208
119
108
116
254
15, 207
14, 49
126
265
266
333
260
23, 159
107
151
210
210
210
210
340
340
340
340
68
145
274
273
153
113
96
226

PAXTON
PAYPER
- DAYTONA
- MEMORY
- PADDOCK
- PANAMA
- PANAMA LADY
- PORTLAND MEN
- POWER STRETCH
- PRINT
- RENEGADE
- RUNNER MEN
- RUNNER WOMEN
- SAFE
- SKIPPER MEN
- SKIPPER WOMEN
- SUNRISE MEN
- SUNRISE WOMEN
- SUNSET MEN
- SUNSET WOMEN
- THERMO PRO 160 SS
- THERMO PRO 240 LPANT MEN
- THERMO PRO 240 LPANT WOMEN
- THERMO PRO 240 LS MEN
- THERMO PRO 240 LS WOMEN
- TRIP MEN
- TRIP WOMEN
- VENICE MEN
- VENICE WOMEN
- WORKER
PENTOOL
PEORIA
PĚTIMĚSÍČNÍ NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ
PEXESO
PEXO
PIERRE CARDIN
- ADELINE
- AMOUR
- AMOUR SET
- ARLAS
- AURELIE
- BENARA
- CAPUCINE
- CELEBRATION
- CELEBRATION SET
- CLAUDIE
- CONCORDE
- DIDIER
- DIMITRI
- ELECTRIC
- ELECTRIC SET
- ELODIE
- ESPACE
- EVOLUTION
- FESTIVAL
- CHARENTE
- CHARME
- CHRISTOPHE
- CHRISTOPHE SET
- JACQUES
- LIBRO
- LUBERON
- MANCHE
- MARIGNY
- MARIGNY SET
- MATIGNON
- OLIVIER
- RENEE
- REPORTER
- REPORTER SET
- ROI
- ROI SET
- SMART
- SORBONE
- TRIANON
- TRIOMPHE
- VENDOME
- VIVID
PIKON
PIRANO
PLANT
PLANT COLOR 5
POLARBOX
PONOŽKY NA MÍRU
PONTOS
PORCELÁN A KERAMIKA
S POTISKEM NAMÍRU
PORCIO
PORFA
PORTENO
POULA
POWERDESK
POZATIN
PRAKTICKÝ KALENDÁŘ
PRESVIL
PRETORIUS
PRIMATA
PŘÍTEL
PUBLIK
PUBU
PUDL
PULLER
R
RACLE

94
319
319
321
314
314
315
320
300
321
308
308
320
306
306
303
303
301
301
311
312
312
311
312
318
318
305
305
320
127
46
233
148
162
179
179
179
194
183
194
195
178
177
180
193
187
197
90
193
184
183
182
184
197
192
188
188
189
15, 195
181
189
190
190
182
187
186
196
196
185
185
90
198
192
181
181
13, 177
115
172
155
155
48
322
106
105
82
263
326
333
220
215
234
327
281
271
332
325
333
19, 147
118
114

RAFI
RAGY
RAHMI
RAINY
RAKAR
RAMES
RECI
RECYKLOVANÁ TUŽKA
V RECYKLOVANÉM OBALU
REDMAN
REFLEXNÍ PŘÍVĚSKY
REKLAMNÍ ČOKOLÁDKY
REKLAMNÍ ČOKOLÁDOVÉ SADY
S MOŽNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍHO POTISKU
REKLAMNÍ KANASTOVÉ KARTY
REKLAMNÍ KULATÁ LÍZÁTKA
REKLAMNÍ ŠŇŮRKY
REKLAMNÍ TOČENÉ BONBONY
REMMY
RESTINA
REUS
RIBERA
RICHTER
ROGLO
ROLEON
RONGER
ROSI
ROZÁRKA
RUBBY
RUBLINA
RUMIA
RUSTINA
RYS
S
SAFER
SAFTA
SAGVAN
SAISARA
SALISA
SALMA
SALUT
SAMKO
SANGWA
SANTANDER
SANTISO
SARIN
SATIRO
SEDAR
SEINA
SELMAK
SENOVIL
SEPARE
SERAK
SERINO
SERPEN
SERVU
SCHWARZWOLF
- ALVERNIA
- ANTELAO
- ANTISANA
- ARKANSAS
- ARMADOR BLACK NEW
- ARMADOR NEW
- ATACAMA
- BAKO
- BANDANA
- BIKE
- BIWA
- BRENTA
- BRISA
- BURUNDI
- CIBUS
- CITAS
- COIN
- CROSSET
- CRUX
- DELGADA
- DENALI
- DENISON
- DINARA
- DOMINIKA
- GARMISCH
- HALTI
- HUNTER
- IRAVADI
- JAGUAR
- JERRY
- JUNGLE
- KANDER
- KASAI
- KIBO
- KIKAI
- KINABALU
- KIOTARI
- LANAO
- LATEMAR
- LIARD
- LIPNO
- LOBOS
- LUCA
- MADONIE
- MAFADI
- MAHAVELI
- MALAREN

84
205
68
30, 285
225
223
156
156
118
141
144
328
148
144
140
144
149
93
281
116
278
171
67
200
151
150
173
252
70
23, 55
123
225
160
34
17, 291
43
251
136
27, 276
226
277
104
223
67
176
46
71
54
85
172
137
337
128
59
121
131
53
130
130
131
134
294
322
120
250
59
131
33
56
257
52
284
121
52
259
37
37
134
45
129
53
133
294
132
245
58
13, 41
120
59
251
57
50
7, 33
50
56
119
45
258
53
57

- MAREB
- MATRIX
- MATTERHORN
- MINO
- MISMI
- MOBILA
- MOGOTON
- NOBLE
- NUNAVUT
- OLYMPOS
- ONTAKU
- ORIZABA
- PELAT
- PILZ
- PIRIN
- PONY NEW
- POSO
- RANGES
- RAVIK
- RAY
- RILA MEN
- RILA WOMEN
- ROVER
- SABANA
- SAJAMA
- SANFORD
- STYX
- TAHAT
- TIBESTI
- TREKING
- TRIVOR
- TRONADOR
- YERGER
- YUKON
- ZAGROS
- ZAMBEZI
SIARA
SIHELA
SILVY
SIMEON
SKARO
SLUNEČNÍ BRÝLE NA MÍRU
SMARTER
SOLNÁŘ
SOLURA
SORIALO
SOTER
STAN
STEDMAN
- CLASSIC
- CLASSIC JUNIOR
- COMFORT MEN
- COMFORT WOMEN
- POLO MEN
- POLO WOMEN
- RECYCLED SPORTS-T REFLECT MEN
- RECYCLED SPORTS-T REFLECT
WOMEN
- RECYCLED SWEAT HOODIE
STEPIN
STOLAŘ
STOLNÍ KALENDÁŘE
SULA
SULIBANI
SUMIS
ŠÉRINK
ŠKRABKA
T
TAGAMOS
TALISI
TALKON
TAND
TAPURA
TAŠKY S DIGITÁLNÍM FLEX TISKEM
TEGATO
TECHNIK
TELAMON
TERUEL
TEZIMIN
THE ONE TOWELLING
- KALEBA
- ONE BAMBOO
- ONE CLASSIC
- ONE DELUX
- ONE ULTRA DELUX
TIBER
TIBRO
TINKA
TIRA
TIRENIO
TISSOT
TIŠTĚNÉ DEKY
TIŠTĚNÉ RUČNÍKY
TOBÍK
TOGO
TOMAN
TOREO
TRAVELA
TRILA
TŘÍMĚSÍČNÍ MAXI KALENDÁŘ
TŘÍMĚSÍČNÍ NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ
TURBO
TUVALU
U

244
133
245
122
295
257
295
129
259
45
120
246
129
134
244
130
117
37
258
133
308
309
247
51
58
50
132
45
51
322
52
122
132
246
121
250
39
255
212
224
128
54
202
336
8, 268
218
230
290
300
302
302
302
304
305
310
311
315
292
124
232
79
147
225
217
114
261
206
153
149
6, 42
273
107
125
277
276
170
75
74
72
73
74
228
263
71
153
230
280
64
76
69
253
269
25, 149
27, 61
213
234
233
89
252

URAL
URAMBA
V
VALTR
VALUR
VASCO
VERNICE
VESTA
VETKÁVANÉ A RELIÉFNÍ RUČNÍKY
VILMA
VINNIE
VINTAGE
VLADO
VLK
VANILLA SEASON
- ABADAN
- AKAROA
- BAGGU
- BEERBARA
- BERNINA
- ERBA SET
- FIJI
- FUKUI
- HAMEDAM 2
- HATTA
- IBARAKI
- INDAUR
- IWAKI
- KIRIBATI
- KITAKAMI
- KOFU
- MAGO
- MAIZURU
- MANGAIA
- MARIOKA
- MORETON 2
- MORETON 6
- NAMI
- NUKUALOFA
- PAPAROA
- PAPUA na bílé víno
- PAPUA na červené víno
- PAPUA na šampaňské
- PILBARA
- PILBARA SET
- SERENATA SET
- SILVRETA
- TAKAOKA
- TANGANIKA
- TORIO
- TUMAI
- WANAKA 2
- WANAKA 6
- WANGI
- YANARIA
VŮNĚ DO AUTA
VÝKRES
W
WENGOR
WOODY
Y
YANIS
Z
ZAFRA
ZERUO
ZIP
ZOBI
ZOFI
ZOYA

38
21, 222
166
219
35
155
116
76
113
95
293
91
123
83
100
8, 85
92
62
335
102
81
101
101
12, 84
6, 42
86
101
81
81
63
90
63
22, 89
98
98
12, 80
100
102
98
99
97
92
92
335
62
86
83
80
14, 97
99
99
97
94
110
154
229
212
19, 108
175
160
91
174
111
66
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MAGIC
ČESKÝ KATALOG DÁRKŮ
Ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH.

čk a t ea l osg dká r kýů
2022 / 2023

ÍM
ĚTŠ
EJV JAKO
N
JE ERÁ
ERÁ
KT TECH
, KT TĚ A
E
A
Ě
M
HL
Á
R
V
C
Í FI NA S SÁTÝ TNÁV SA.
L
D
Í
S
E
K
U
S
Ě
D
E
DES
EVA . ZAM CE V
ÁCH
ECH EM LP LA V D ROBU OBOČ
Č
P
V
OBC Z MÁ A VÝ 0 V
VÝR DNA ONČIL ÍCH 10
JE EUK
LŠ
N
Í, DA
LID
0
165

