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umožňujúci uvedomelo udržateľný životný štýl,
vyrobené z recyklovaných či recyklovateľných materiálov

NÁŠ PODIEL NA LEPŠOM 
ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

Široký výber produktov spĺňajúce vybrané kritériá udržateľnosti 
sú prehľadne zoskupené pod označením ECO+.

PVC free
Zamerané na:

PVC alebo PVC free. 
Rozdiel, ktorý je  
dôležité rozlíšiť.

Do PVC sú z dôvodu zaistenia 
flexibility pridávaná nebezpečná 
chemická zmäkčovadlá. Tieto aditíva môžu byť škodlivá pre 
ľudské zdravie.

Z tohto dôvodu PVC nahrádzame PU a TPE, ktoré sú 
bezpečnejšími a ekologickejšími alternatívami k PVC. Produkty 
označené ECO + / PVC free neobsahujú PVC materiál, ale 
práve PU alebo TPE. Elimináciou PVC sa prispieva k lepšiemu 
životnému prostrediu a zaisťuje sa bezpečná výroba a užívanie.

Rovnaká odolnosť  
a kvalita ako PVC

Absencia 
škodlivých zmäkčovadiel

Šetrné k životnému 
prostrediu

Nižšia 
hmotnosť

PVC free materiál
Vlastnosti:

V kategórii nájdete produkty:
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SÚLAD S PREDPISMI

Základom nášho fungovania je ponúkať bezpečné produkty, ktoré vyhovujú všetkým stanoveným 
predpisom. Stopercentná bezpečnosť produktov stojí na dôkladnom výbere dodávateľa, ktorého 
výroba zodpovedá prísnym spoločenským a bezpečnostným normám a štandardom kvality, a to 

naprieč celým dodávateľským reťazcom.

Bezpečnosť produktov/interné testovanie

 High-end štandardy a kontrolné body 
v priebehu celého vývoja.

 Správna označenia v súlade s predpismi 
a ďalšie podrobnosti na produktoch a 
baleniu.

 Ponúkame prehľadné, overené a ľahko 
použiteľné profesionálne manuály.

 Vlastná kontrola kvality (QC) pre 
každú vyrobenú objednávku. QC nikdy 
nevynechávame.

 Dodatočné vlastné striktné testovania 
na ROHS každej šarže. O výsledkoch sú 
vedené záznamy.

 Výsledky náhodných testov z 
výroby nepovažujeme automaticky za 
správne. Overujeme. 

 Každá šarža je testovaná internými 
techniky pre zabezpečenie súladu s 
predchádzajúcou šaržou a súladu s 
predpismi.

 Viac ako 30 rokov skúseností s internou 
kontrolou kvality a zabezpečovaním kvality. 

 Každý produkt je testovaný 
kvalifikovanou testovaciou agentúrou a 
certifikovaný podľa požiadaviek na súlad 
s predpismi (smernica CE, REACH).

Pre zaistenie mimoriadne kvalitných a bezpečných produktov vyvíjame maximálne úsilie v podobe nadštandardných foriem 
testovania, vďaka ktorým garantujeme najlepšiu možnú kvalitu. Príklady sú:
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RUKÁVY A  
INDIVIDUÁLNA 
PERSONALIZÁCIA

Oslava výročia, promócie či povýšenie je významný zážitok. 
Označte produkt udalostí a menom osoby, čím sa pre 
obdarovaného stane výnimočným a udalosť tak naozaj 
nezabudnuteľná!

Príklad
Firma Techno Rabbit: 

Detail potlače Detail rukáva
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* Kontaktujte nás pre viac informácií

MAXIMÁLNE 
OSOBNÉ

Príklad
Firma Greenbird: 

Detail potlače Detail rukáva
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Zvoľte jeden zo starostlivo vybraných baliacich papierov 
a nechajte si darčeky zabaliť. Darovanie akéhokoľvek 
predmetu tak získa svoje čaro, každý predsa miluje 
príjemné prekvapenia!

Ponuka baliacich papierov:

Stars Jingle bellsSilver Dots Metallic blueRoyal blue Metallic silver

DARČEKOVÉ BALENIE
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Ako vidíte, vytvorenie vskutku osobného darčeka je tak jednoduché. Vyberte si najvhodnejšiu tlačovú technológiu, nezabudnite využiť 
možnosť osobného odkazu pomocou personalizácie. Navrhnite unikátny dizajn rukáva, ktorým sa odlíšite. Čerešničkou na torte je darčekové 
balenie, ktoré z darovania urobí nezabudnuteľný okamih.

* Kontaktujte nás pre viac informácií

ZHRNUTIE
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Bambus je vďaka svojim vlastnostiam vysoko 
ekologickou plodinou. Do plnej veľkosti vyrastie už za 
3-4 mesiace. Oproti tomu bežné stromy za 30+ rokov.

Pri pestovaniu a zbere bambusu nie sú potrebné 
pesticídy či iné chemikálie. Kultivácia bambusu je tak 

prírodná a životnému prostrediu neškodí.

Bambus je veľmi pevný a odolný, vďaka čomu 
je dlhodobo opakovane využiteľný.

Pestovanie bambusu má podiel na znižovaniu znečistenia 
ovzdušia. Fotosyntézou až o 35% efektívnejšie premieňa oxid 

uhličitý na kyslík, v porovnaní s bežnými stromami.

Využívanie prírodných materiálov ako je bambus znižuje 
produkované množstvo plastu a odpad z neho.

VLASTNOSTI BAMBUSU

PREČO BAMBUS?
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P328.341 P328.351

Bezdrôtový  
reproduktor Baia 5W

Bezdrôtový reproduktor s výkonom 5W vyrobený zo starostlivo vybraných 
udržateľných materiálov. Telo je vyrobené z pevnej vodeodolné tkaniny (IPX 5), 
spodná časť z prírodného korku. Prináša mimoriadny basový a čistý zvukový 
zážitok. Batéria s kapacitou 1 000 mAh umožňuje nepretržité počúvanie po 
dobu až 8 hodín. BT 4.2 zaisťuje hladké bezdrôtové pripojenie na vzdialenosť 
až 10m. Balené bez použitia plastov, čím nie je vytváraný nepotrebný odpad. 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 10,8 x 10,8 x 5,1 cm Max.veľkosť potlače 40 x 13 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 33,30 

Bezdrôtový  
reproduktor Baia 10W

Bezdrôtový reproduktor s výkonom 10W vyrobený zo starostlivo vybraných 
udržateľných materiálov. Telo je vyrobené z pevnej vodeodolné tkaniny (IPX 5), 
spodná časť z prírodného korku. Prináša mimoriadny basový a čistý zvukový 
zážitok. Batéria s kapacitou 1 000 mAh umožňuje nepretržité počúvanie po 
dobu až 6 hodín. BT 4.2 zaisťuje hladké bezdrôtové pripojenie na vzdialenosť 
až 10m. Balené bez použitia plastov, čím nie je vytváraný nepotrebný odpad. 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 16,3 x ø 7,7 cm Max.veľkosť potlače 10 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 57,35 

AUDIO



P328.009 P328.119

Reproduktor Bamboo X

Nechajte prírodu prehovoriť vlastným hlasom. Fantastická kombinácia 
zvukového zážitku a štýlového dizajnu pri uchovaní predpokladu udržateľnosti. 
Reproduktor je vyrobený z odolného bambusu a látky zložené zo zmesi 30 % 
organickej bavlny, 40 % konope a 30% recyklovaných PET fliaš. 5W reproduktor 
je vyrobený z vysoko kvalitných komponentov zaisťujúcich dlhodobú životnosť. 
Batéria s kapacitou 1 500 mAh zabezpečuje dobu prehrávania až 8 hodín. BT 4.2 
zabezpečuje hladké a stále pripojenie na vzdialenosť až 10 m. Balené ekologicky 
bez použitia plastov. Registrovaný dizajn®

Rozmer 12 x 5,8 x 5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 35,85 

Dvojitý reproduktor Bamboo X

Nechajte prírodu prehovoriť vlastným hlasom. Fantastická kombinácia zvukového 
zážitku a štýlového dizajnu pri uchovaní predpokladu udržateľnosti. Reproduktor 
je vyrobený z odolného bambusu a látky zložené zo zmesi 30 % organickej 
bavlny, 40 % konope a 30% recyklovaných PET fliaš. 10W reproduktor je 
vyrobený z vysoko kvalitných komponentov zaisťujúcich dlhodobú životnosť. 
Batéria s kapacitou 2 200 mAh zabezpečuje dobu prehrávania až 6 hodín. BT 4.2 
zabezpečuje hladké a stále pripojenie na vzdialenosť až 10 m. Balené ekologicky 
bez použitia plastov. Registrovaný dizajn®

Rozmer 18,5 x 8,5 x 5,5 cm Max.veľkosť potlače 35 x 50 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 59,80 



P328.589

P329.179

 P328.221  9

Bambusový 
bezdrôtový reproduktor 3W
Bezdrôtový bambusový reproduktor s výkonom 3W. Lítiová batéria s kapacitou 
500 mAh umožňuje počúvanie po dobu až 4h na jedno nabitie. BT5.0 pre 
bezproblémové bezdrôtové pripojenie na vzdialenosť až 10m. Vyrobený z 
prírodného bambusu a ABS s úpravou soft touch. S PU pútkom.

Rozmer 7,5 x 3,4 x 7 cm Max.veľkosť potlače 45 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 21,45 

Bambusový 
bezdrôtový reproduktor
3W bezdrôtový reproduktor z prírodného bambusu. Zabudovaná lítiová 300 mAh 
batéria umožňuje prehrávanie po dobu až 3 hodín. BT 4.1 pre kvalitné bezdrôtové 
spojenie až na vzdialenosť 10m. Integrované ambientné osvetlenie.

Rozmer 4,5 x ø 7,5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 13,15 

Bambusový bezdrôtový 
reproduktor a nabíjačka
Ekologická voľba pre počúvanie vašej obľúbenej hudby a súčasne dobíjanie vášho 
mobilného zariadenia - oboje, ako inak, než bezdrôtovo! Jednoducho pripojte reproduktor 
k elektrickému zdroju a telefón položte. Ten sa potom automaticky začne dobíjať. Batéria 
s kapacitou 400 mAh umožňuje prehrávať hudbu po dobu až 3 hodín. BT 4.2 zaisťuje 
spoľahlivé spojenie až na vzdialenosť 10m. Nabíjačka s výkonom 5W, reproduktor 3W. Pri 
používaní oboch funkcií vždy zariadení pomocou pribaleného 1,5m dlhého micro USB kábla 
pripojte k elektrickému zdroju. Kompatibilné so všetkými telefónmi podporujúcimi QI, ako sú 
najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vstup 5V/1A, bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W.

Rozmer 7 x ø 6,4 cm Max.veľkosť potlače 30 x 25 mm Technika potlače Tampónová tlač. 

Cena: € 27,40 

AUDIO



P329.212  P326.630  3  5  7

Bambusový bezdrôtový  
reproduktor Nevada 3 W

Prémiový 3W bezdrôtový reproduktor vyrobený z kombinácie materiálov hliníka, 
textilu a bambusu. Zabudovaný subwoofer pre zvýraznenie basov. BT 4.2 pre 
hladké bezdrôtové pripojenie na vzdialenosť až 10m. Výdrž batérie až 4h na 
jedno nabitie (1,5h). Vrátane micro USB nabíjacieho kábla z TPE (PVC free). 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 15,4 x 6,2 x 3,1 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 33,40 

Bezdrôtový reproduktor Vibe

Žiadny vibe? Žiadna párty! Kompaktný, avšak prekvapivo výkonný 3W 
reproduktor si obľúbite natoľko, že ho na žiadnu akciu nezabudne vziať sebou. 
Vyrobený z pevného hliníka a kvalitných komponentov, zaisťujúce čistotu a 
ideálnu hlasitosť zvuku. Vďaka módnym detailom a trendy pastelovým odtieňom 
vyzerá jednoducho skvele! BT 4.1 zabezpečuje stále pripojenie na vzdialenosť 
až 10m a 300 mAh batéria dobu prehrávania až 5 hodín. Skrze audio jack 
konektor je možné prepojiť aj napriamo. Vrátane micro USB nabíjacieho kábla. 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 6 x 6 x 6 cm Max.veľkosť potlače 40 x 50 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 23,50 



P328.673 P328.693

5W bezdrôtový  
reproduktor Aria

Škandinávsky dizajn snúbiaci sa s prepracovanou technológiou. Reproduktor 
vyrobený z luxusného hliníka a ABS s povrchovou úpravou soft touch. Praktické 
pútko z PU. Najmodernejšia technológia BT 5.0 pre hladké bezdrôtové spojenie 
a pokročilú konektivitu. Reproduktor podporuje príjem hovorov a telefonovanie. 
Batéria s kapacitou 600 mAh umožňuje počúvanie po dobu až 6 hodín na jedno 
nabitie. Balené v luxusnej darčekovej krabičke. Registrovaný dizajn®

Rozmer 6,9 x 3,9 x 3,5 cm Max.veľkosť potlače 50 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 27,40 

10W bezdrôtový  
reproduktor Aria

Škandinávsky dizajn snúbiaci sa s prepracovanou technológiou. Reproduktor 
vyrobený z luxusného hliníka a ABS s povrchovou úpravou soft touch. Praktické 
pútko z PU. Najmodernejšia technológia BT 5.0 pre hladké bezdrôtové spojenie 
a pokročilú konektivitu. Reproduktor podporuje príjem hovorov a telefonovanie. 
Batéria s kapacitou 2 000 mAh umožňuje počúvanie po dobu až 10 hodín na 
jedno nabitie. Balené v luxusnej darčekovej krabičke. Registrovaný dizajn®

Rozmer 13,8 x 7,2 x 3,5 cm Max.veľkosť potlače 55 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 39,40 

AUDIO



P326.642 P328.103

Fhab bezdrôtový reproduktor

Fhab je výkonný 2x3W reproduktor, využívajúci rozhranie BT 4.1. S látkovým 
poťahom a PU rukoväťou, nenápadne teda splynie s vaším domovom. 
Zabudovaná batéria s kapacitou 2000 mAh umožňuje počúvanie hudby viac ako 
8 hodín. Vrátane micro USB kábla. Ochranný vzor®

Rozmer 17 x 5,9 x 20,9 cm Max.veľkosť potlače 80 x 35 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 40,30 

Bezdrôtový  
reproduktor Vogue

3W reproduktor Vogue kombinuje elegantný dizajn a kvalitné beaty, ideálny pre 
váš domov alebo kanceláriu. Obľúbený valcový tvar s textilnou úpravou bude 
vyzerať úžasne na každej poličke či stolíku. Zabudovaná 1 200 mAh batéria 
umožňuje počúvanie po dobu až 5 hodín na jedno nabitie (3 hodiny). Bezdrôtová 
technológia BT 4.2 zabezpečuje hladké a stále pripojenie na vzdialenosť až 10m. 
Vrátane mikrofónu, tlačidlá pre príjem hovorov, gumových prúžkov na spodnej 
strane proti rezonancii a pre lepšiu stabilitu. Registrovaný dizajn®

Rozmer 10,9 x ø 7,4 cm Max.veľkosť potlače 25 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 35,05 



P326.842 P328.072

Bezdrôtový reproduktor  
a powerbanka Vogue

Bezdrôtový 6W reproduktor Vogue v sebe kombinuje dve základné funkcie 
moderného životného štýlu, počúvanie obľúbenej hudby a nabíjanie mobilného 
zariadenia. Trendy textilný dizajn je dokonalý na umiestnenie na pracovný stôl, 
v domácnosti alebo použitie na cestách. Reproduktor využíva na neprerušované 
pripojenie BT 5.0 s prevádzkovou vzdialenosťou až 10 m. S handsfree funkciou. 
4 000 mAh batéria vám umožňuje prehrávať hudbu až 10 hodín alebo dvakrát 
nabiť mobilný telefón (v závislosti od veľkosti batérie v telefóne) Vstup 5 V/1 A 
Výstup 5 V/1 A. Registrovaný dizajn®

Rozmer 11 x 20 x 7 cm Max.veľkosť potlače 45 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 56,20 

Bezdrôtový reproduktor  
a nabíjačka Vogue

Kombinácia základných funkcií moderného života: počúvanie kvalitnej hudby a 
pohodlné nabíjanie vašich zariadení. Trendy textilný 6W reproduktor bude skvele ladiť 
v domácnosti, zamestnaní a určite zapôsobí kdekoľvek ho vezmete so sebou. BT 3.0 
zabezpečuje hladké bezdrôtové spojenie až na vzdialenosť 10m. Podpora hovorov vďaka 
zabudovanému mikrofónu a tlačidlá pre príjem/položenie hovoru. Vysokokapacitná 4 
000 mAh batéria umožňuje mimoriadne dlhú dobu počúvania až 10 hodín, prípadne až 
2x plné nabitie telefónu. V prípade nepodporujúci bezdrôtovo nabíjacie technológie je 
možno nabíjať aj použitím klasického USB výstupu. Pri súčasnom použití oboch funkcií 
je odporúčané pripojenie k stálemu elektrickému zdroju. Vstup 5V/1A, výstup: 5V/1A. 
Bezdrôtový výstup: 5W. Registrovaný dizajn®

Rozmer 22,1 x 11 x 9,6 cm Max.veľkosť potlače 50 x 50 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 63,35 

AUDIO



P329.262 P326.781

Basový reproduktor 5W

Kompaktný 5W reproduktor s prekvapivo čistým zvukom s plným rozsahom. 
Zabudovaný subwoofer v spodnej časti pre extra zvýraznenie basov. Vyrobený 
z kvalitnej nerezovej ocele, ktorá dodáva masívny vzhľad. 650 mAh batéria 
umožňuje prehrávanie hudby po dobu až 5 hodín na jedno nabitie. BT 5.0 pre 
hladké bezdrôtové pripojenie na vzdialenosť až 10 metrov. Vrátane micro USB 
nabíjacieho kábla z TPE (PVC free).

Rozmer 48,5 x ø 67 cm Max.veľkosť potlače 20 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 29,85 

Basový reproduktor 3W

Kompaktný 3W reproduktor s prekvapivo čistým zvukom s plným rozsahom. 
Driver v spodnej časti pre extra zvýraznenie basov. Vyrobený z kvalitnej nerezovej 
ocele dodávajúcej masívny vzhľad. 500 mAh batéria umožňuje prehrávanie 
hudby po dobu až 5 hodín na jedno nabitie. Prevádzková vzdialenosť až 10 
metrov.

Rozmer 3,9 x ø 4,8 cm Max.veľkosť potlače 15 x 25 mm Technika potlače Gravír. 

Cena: € 27,75 
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Bezdrôtový  
reproduktor Jersey 3W

Výkonný, napriek tomu kompaktný bezdrôtový reproduktor vyrobený z ABS. 
Batéria s kapacitou 360 mAh s výdržou až 3h na jedno nabitie (1h). BT 5.0 
zaisťuje jednoduché a stabilné bezdrôtové pripojenie na vzdialenosť až 10m. 
Vrátane nabíjacieho micro USB kábla z TPE (bez PVC).

Rozmer 5 x 5 x 3,2 cm Max.veľkosť potlače 25 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 15,50 

Bezdrôtový reproduktor

Bezdrôtový reproduktor s 3 W reproduktorom a 350 mAh batériou. Vďaka 
jeho inteligentnému dizajnu sa bude hudba prehrávať vo všetkých smeroch. 
Hliníkové teleso a kovová mriežka, spodná časť reproduktora má gumené pásy 
zabezpečujúce lepší zvukový výkon a možnosť uchopenia. Čas prehrávania až 3 
hodiny pri jednom nabití a vzdialenosť pripojenia až do 10 m. Vrátane mikrokábla 
na nabíjanie reproduktora. Vrátane zvukového kábla na pripojenie zariadenia k 
vášmu mobilnému telefónu bez bezdrôtového pripojenia. Kompatibilné so všetkými 
mobilnými telefónmi.

Rozmer 6,3 x 5 x 5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 10,30 

AUDIO



P328.012

 P326.851  3

 P326.241  3  5

Reproduktor na kľúčenke
Prenosný vreckový 2W bezdrôtový reproduktor, ktorý bude vďaka funkcii 
kľúčenky stále s vami. Vďaka rýchlo nabíjateľnej batérii s kapacitou 200 mAh 
počúvajte vašu obľúbenú hudbu po dobu až 1,5 h. BT 4.1 zabezpečuje hladké 
a stále pripojenie na vzdialenosť až 10m. Vyrobené z ABS. Vrátane micro USB 
kábla.

Rozmer 2,7 x ø 5,1 cm Max.veľkosť potlače 30 x 5 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 7,13 

Bezdrôtový reproduktor BBM
Hliníkový 3 W reproduktor so zabudovanou 300 mAh lítiovou batériou. S časom 
prehrávania až 4 hodiny na jedno nabitie a vzdialenosťou pripojenia až do 10 
m.  Vrátane modrého svetla na spodnej strane. S funkciou odpovedania na 
prichádzajúce hovory.

Rozmer 7,1 x ø 4,2 cm Max.veľkosť potlače 20 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 15,85 

Bezdrôtový reproduktor  
s geometrickým vzorom
Trendy 3W bluetooth reproduktor s ABS telom s geometrickým vzorom. Horná 
mriežka má vyhradenú oblasť pre optimálnu veľkosť loga. Na spodnej časti sa 
nachádza silikónový prúžok pre tú najlepšiu kvalitu zvuku a stabilitu. 300mAh 
akumulátor vám umožňuje prehrávanie obľúbenej hudby po dobu až 4 hodín 
a možno ho úplne nabiť za 1 hodinu. Prevádzková vzdialenosť až 10 metrov. 
Bluetooth 2.1. Ochranný vzor®

Rozmer 7,2 x 3,5 cm Max.veľkosť potlače 20 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 15,85 
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Bezdrôtový  
reproduktor Cosmo 3W

Malý ale výkonný 3W bezdrôtový reproduktor z ABS so zaujímavou možnosťou 
dekorácie na prednú kovovú mriežku. Batéria s kapacitou 300 mAh umožňuje 
počúvanie po dobu až 3h na jedno nabitie (1h). BT 5.0 pre bezproblémové 
bezdrôtové pripojenie až na 10m. S mikrofónom pre príjem hovorov.

Rozmer 5,9 x ø 6,5 cm Max.veľkosť potlače 59 x 59 mm Technika potlače 
Digitálna tlač. 

Cena: € 20,25 

Bezdrôtový reproduktor DJ

Žiadny DJ? Žiadna party! 3W bezdrôtový reproduktor, s ktorým party rozbehnete 
mihnutím oka. BT 4.2 pre jednoduché a spoľahlivé bezdrôtové pripojenie až na 
vzdialenosť 10m. Batéria s kapacitou 400 mAh umožňujúca prehrávanie po dobu 
2-3 hodín. Skvelá možnosť dekorácie priamo na mriežku reproduktora. Vyrobené 
z ABS.

Rozmer 11 x 4,5 x 5 cm Max.veľkosť potlače 104 x 44 mm Technika potlače 
Digitálna tlač. 

Cena: € 14,10 

AUDIO

DIGITÁLNA TLAČ



P328.081

P328.321

P328.362

Light up bezdrôtový reproduktor
Prispôsobte si bezdrôtový reproduktor originálnym gravírom, ktorého vzor sa po 
zapnutí rozsvieti a vaše logo tak štýlovo zvýrazní. Reproduktor využíva BT 4.2 
pre hladké bezdrôtové pripojenie na vzdialenosť až 10m. Zabudovaná 400 mAh 
batéria umožňuje počúvanie až po dobu 4 hodín na jedno nabitie (1 hodina).

Rozmer 6 x 6 x 7,2 cm Max.veľkosť potlače 20 x 20 mm Technika potlače Gravír. 

Cena: € 17,90 

Light up bezdrôtový 
reproduktor a powerbanka
Unikátny dizajn reproduktora s powerbankou 2 v 1. Na ABS povrchu možno 
brandovať originálnym gravírom, ktorého vzor sa pri používaniu rozsvieti a logo 
tak efektne zvýrazní. 3W reproduktor využíva BT 4.2 pre hladké bezdrôtové 
pripojenie na vzdialenosť až 10m. Zabudovaná batéria radu A s kapacitou 2 
200 mAh umožňuje počúvanie po dobu až 8 hodín na jedno nabitie (2 hodiny). 
Powerbanka má dostatok energie na jedno plné nabitie vášho telefónu. Vrátane 
mikrofónu pre príjem hovorov. Vstup 5V/1A. Výstup 5V/1A

Rozmer 12 x ø 4,3 cm Max.veľkosť potlače 15 x 35 mm Technika potlače Gravír. 

Cena: € 29,85 

Light up textilný reproduktor
Bezdrôtový reproduktor s výkonom 3W s možnosťou prispôsobenia originálnym 
gravírom na ABS povrchu, ktorého vzor sa po zapnutí rozsvieti a logo tak štýlovo 
zvýrazní. Reproduktor využíva BT 4.2 pre hladké bezdrôtové pripojenie na 
vzdialenosť až 10m. Zabudovaná 300 mAh batéria umožňuje počúvanie po dobu 
až 3 hodín na jedno nabitie (1 hodina). Vrátane mikrofónu pre príjem hovorov.

Rozmer 7,7 x 7,7 x 9,5 cm Max.veľkosť potlače 30 x 30 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 28,30 
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Reproduktor  
z pšeničnej slamy 3W

Malý ale výkonný 3W reproduktor vyrobený z kombinácie pšeničných vlákien 
(35%) a ABS. 500 mAh batéria umožňuje počúvanie po dobu až 4h na jedno 
nabitie. BT 5.0 zaisťuje spoľahlivé bezdrôtové pripojenie na vzdialenosť až 10m. S 
mikrofónom a funkciou prijatie hovorov.

Rozmer 9 x 4 x 6,8 cm Max.veľkosť potlače 30 x 50 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 16,70 

Moderný textilný reproduktor

Bezdrôtový 3W reproduktor s mriežkou potiahnutou modernou textíliou. Spodná 
časť s gumovými prúžkami pre lepšiu priľnavosť k povrchu a kvalitu zvuku. BT 5.0 
pre jednoduché bezdrôtové pripojenie až na vzdialenosť 10m. Batéria s kapacitou 
300 mAh umožňujúca prehrávanie po dobu až 3 hodín. Vrátane nabíjacieho 
a zvukového kábla pre prípad priameho drôtového prepojenie s telefónom. 
Vyrobené z ABS. Kompatibilné so všetkými telefónmi.

Rozmer 11,5 x 8,5 x 3,5 cm Max.veľkosť potlače 15 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 15,20 

AUDIO



P326.025

P326.381

P326.860

Vodotesný reproduktor do sprchy
3 W vodotesný reproduktor IPX4 do sprchy, ktorý vám umožní počúvať vašu 
obľúbenú hudbu cez bezdrôtové pripojenie aj v sprche. Dodáva sa s 300 mAh 
batériou a prísavkami, ktoré ho ľahko udržia na každom povrchu.

Rozmer 5,7 x 7,8 x 7,8 cm Max.veľkosť potlače 30 x 6 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 17,90 

Vonkajší bezdrôtový reproduktor
3 W reproduktor do exteriérov so 400 mAh batériou. Vodotesný podľa normy IP4 
(odolný voči ošplechnutiu) a indikátor s meniacou sa farbou. Ideálny na pobyt v 
prírode na opekačkách, večierkoch alebo pri trávení času na pláži. S rozhraním 
BT 4.1 pre neprerušované spojenie do vzdialenosti 10 metrov a 4 hodinami 
prehrávania. Dá sa úplne nabiť do 1 hodiny. Vrátane mikro kábla na nabíjanie. So 
silikónovým pásikom na zavesenie reproduktora.

Rozmer 9,5 x 6,1 x 6,1 x ø 5,5 cm Max.veľkosť potlače 20 x 25 mm Technika 
potlače Tampónová tlač. 

Cena: € 15,50 

Reproduktor  
s meniacim sa svetlom
3 W bezdrôtový reproduktor s LED s premenlivými farbami. Jednoduchým 
stlačením hornej časti zariadenia zmeníte farbu svetla. Zariadenie môže byť 
umiestnené na stole alebo môžete použiť háčik na zavesenie kamkoľvek budete 
chcieť. Skvelé na vonkajšie večere s priateľmi alebo na párty. Kapacita batérie 
1 500 mAh, ktorá vám umožní prehrávať hudbu až 5 hodín. Prevádzková 
vzdialenosť až 10 metrov. S modulom BT 2.1.

Rozmer 9,7 x 9,9 x 11,5 cm Max.veľkosť potlače 35 x 75 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 23,85 



 P328.241  2  5  8 P328.231  2  5  8

Vodeodolný 
reproduktor Soundboom 3W

Kompaktný, avšak výkonný 3W bezdrôtový reproduktor, ktorý je perfektný na 
akékoľvek vonkajšie aktivity vrátane tých pri vode. Povrch je vyrobený k vysoko 
kvalitného polyesteru s vodeodolnosťou IPX4. Batéria s kapacitou 300 mAh 
zabezpečuje dobu počúvania po dobu až 3h a BT 5.0 bezproblémové pripojenie 
na vzdialenosť až 10m.

Rozmer 7,3 x 7,3 x 9,4 cm Max.veľkosť potlače 12 x 38 mm Technika potlače 
Doming. 

Cena: € 23,85 

Vodeodolný 
reproduktor Soundboom 6W

Kompaktný, avšak výkonný 6W bezdrôtový reproduktor, ktorý je perfektný na 
akékoľvek vonkajšie aktivity vrátane tých pri vode. Povrch je vyrobený k vysoko 
kvalitného polyesteru s vodeodolnosťou IPX4. Batéria s kapacitou 1 200 mAh 
zabezpečuje dobu počúvania po dobu až 6h a BT 5.0 bezproblémové pripojenie 
na vzdialenosť až 10m.

Rozmer 19 x 8 x 8 cm Max.veľkosť potlače 38 x 12 mm Technika potlače 
Doming.

Cena: € 32,55 

AUDIO



P328.301 P329.283

Party reproduktor  
s LED svetlom

Bezdrôtový reproduktor s výkonom 3W a integrovaným LED svetlom, ktoré 
pulzuje v rytme hudby. BT 5.0 pre hladké bezdrôtové pripojenie na vzdialenosť až 
10m. Batéria s kapacitou 1 200 mAh umožňuje nepretržité počúvanie hudby po 
dobu 6 hodín. Vyrobené z ABS.

Rozmer 7,6 x 7,6 x 7,6 cm Max.veľkosť potlače 45 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač.

Cena: € 19,00 

Kovový bezdrôtový  
reproduktor 6W IPX4

Výkonný 6W reproduktor s vodeodolnosťou IPX4. Batéria s kapacitou 1 200 mAh 
umožňuje počúvanie po dobu až 4h na jedno nabitie (2h). BT 5.0 pre hladké 
bezdrôtové pripojenie na vzdialenosť až 10m. Vrátane micro USB nabíjacieho 
kábla z TPE (PVC free). Vyrobený z kovu a ABS.

Rozmer 207 x 59 x 61 cm Max.veľkosť potlače 50 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 34,65 
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Bezdrôtový reproduktor 
5W IPX6 s Qi nabíjačkou s USB
Moderný bezdrôtový reproduktor 5W so stojanom. Reproduktor stačí jednoducho 
do stojanu položiť, čím sa automaticky začne bezdrôtovo dobíjať. Vhodný aj pre 
vonkajšie použitie (vodeodolnosť IPX6). Batéria s kapacitou 1 200 mAh umožňuje 
počúvanie po dobu až 8h na jedno nabitie (5h). Prevádzková vzdialenosť 
bezdrôtového pripojenia až 10m. Vrátane 120cm dlhého micro USB nabíjacieho 
kábla z TPE (PVC free). Vstup stojančeku: 5V/1A. USB výstup stojančeku pre 
nabíjanie ďalších zariadení: 5V/1A.

Rozmer 15 x ø 12 cm Max.veľkosť potlače 20 x 8 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 47,80 

AUDIO
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Bezdrôtový reproduktor  
3W s tvrdeným sklom

Moderný bezdrôtový reproduktor 3W s možnosťou plnofarebného brandingu pod 
tvrdeným sklom. Batéria s kapacitou 500 mAh umožňuje počúvanie po dobu až 
5h na jedno nabitie (1,5h). BT 5.0 pre kvalitné bezdrôtové pripojenie až na 10m.
Tělo z ABS, textilná mriežka a zadná strana z tvrdeného skla. Vrátane micro USB 
nabíjacieho kábla z TPE (PVC free).

Rozmer 9 x 6 x 2 cm Max.veľkosť potlače 87 x 57 mm Technika potlače 
Digitálna tlač. 

Cena: € 20,25 

Bezdrôtový reproduktor Funk

5W bezdrôtový reproduktor v modernom dizajne. BT 4.2 pre jednoduché 
bezdrôtové pripojenie až na vzdialenosť 10m. Batéria s kapacitou 800 mAh 
umožňujúca prehrávanie po dobu 4-5 hodín. Zabudovaný mikrofón pre možnosť 
telefonovania.

Rozmer 9,3 x 9,3 x 11,8 cm Max.veľkosť potlače 50 x 50 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 23,85 

DIGITÁLNA TLAČ
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Bezdrôtový reproduktor Sub

Bezdrôtový reproduktor s výkonom 5W, telom z ABS, textilnou mriežkou a 
štýlovými detailmi na tlačidlách. Zabudovaný subwoofer pre mimoriadny basový 
zážitok. Batéria s kapacitou 1 200 mAh umožňuje nepretržité počúvanie po dobu 
až 4 hodín. BT 5.0 zaisťuje hladké bezdrôtové pripojenie na vzdialenosť až 10m.

Rozmer 11 x 5,5 x 11 cm Max.veľkosť potlače 50 x 12 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 29,85 

Bezdrôtový reproduktor Flow

Stereofónny bezdrôtový reproduktor s gumovým striekaným povrchom. So 6 
tlačidlami v hornej časti pre jednoduché ovládanie reproduktora:  +/-, zdvihnutie 
hovoru, zap./vyp. a tlačidlo zvuku na ovládanie úrovne basov pre optimálny zvuk. 
Na spodnej strane sú dva pásy pre optimálnu priľnavosť a kvalitu zvuku. Batéria 
má kapacitu 1 200 mAh, ktorá za optimálnych podmienok umožňuje počúvať 
až 10 hodín. Zariadenie môžete pripojiť aj prostredníctvom bežného kábla s 
audiokonektorom.

Rozmer 5,5 x 5,5 x 18 cm Max.veľkosť potlače 35 x 35 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 30,35 

AUDIO



P330.083

Inteligentná žiarovka 
s bezdrôtovým reproduktorom
LED žiarovka s 3W bezdrôtovým reproduktorom, použiteľná do všetkých bežných 
lampičiek ši svetiel. Pre prehrávanie hudby jednoducho spárujte telefón skrze 
bezdrôtové pripojenie. Po stiahnutí príslušnej aplikácie podľa priania nastavujte 
farby svetla. Kompatibilné so systémami iOS a Android.

Rozmer 7 x 7 x 11,8 cm Max.veľkosť potlače 20 x 8 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

* Cena: na vyžiadanie 



P326.890 P328.201

Reproduktor 4-v-1

Jedinečný vonkajší nástroj 4 v 1 so záložným zdrojom, bezdrôtovým 
reproduktorom s kempovým svetlom a ručným svietidlom. 3 W bezdrôtový 
reproduktor dokáže hrať až 18 hodín na jedno nabitie! Perfektné na prenášanie 
na dlhších cestách. Záložné zdroje majú kapacitu 4400 mAh s 5 V/2 A výstupom 
a 2 A vstupom. LED dióda je veľmi výkonná (200 až 250 lm) a je vhodná na 
použitie v exteriéri. Ručné svietidlo môžete nastaviť do 4 režimov (normálne, 
silné, slabé a blikajúce), dodáva sa s karabínou na zavesenie zariadenia napríklad 
na turistický vak.

Rozmer 17,5 x ø 4,5 cm Max.veľkosť potlače 55 x 7 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 54,45 

Bezdrôtový reproduktor 
s náladovým svetlom

Bezdrôtový 3W reproduktor so zabudovaným LED svetlom umožňuje kvalitný 
zvukový zážitok doplniť náladovým svetlom pre navodenie tej správnej 
atmosféry. Štýlový textilný dizajn, ktorý zapadne do každého prostredia. BT 4.2 
pre jednoduché bezdrôtové pripojenie až na vzdialenosť 10m. Batéria s kapacitou 
1 200 mAh umožňujúca prehrávanie po dobu až 4 hodín. Zabudovaný mikrofón 
pre možnosť telefonovania. LED svetlo sa dá podľa priania vypnúť / zapnúť.

Rozmer 9,8 x 9,8 x 16,5 cm Max.veľkosť potlače 30 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 35,05 

AUDIO



P326.713P326.833

Notos bezdrôtový reproduktor

Notos je kompaktný 3W reproduktor s rozhraním BT 4.1 pre optimálnu kvalitu 
zvuku a rýchle pripojenie. Hliníkový prstenec dodáva telu robustný vzhľad. Možno 
ho otvoriť a upevniť na akékoľvek okno jednoduchým otočením a prehrávať 
si obľúbenú hudbu, nech ste kdekoľvek. Interná batéria s kapacitou 500 mAh 
umožňuje vychutnávať si hudbu minimálne 4 hodiny a vďaka mikrofónu môžete 
tiež prijímať hovory. Vrátane micro USB kábla. Registrovaný dizajn®

Rozmer 9,3 x 9,7 x 5,1 cm Max.veľkosť potlače 20 x 8 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 23,85 

Lampa s reproduktorom  
a USB nabíjaním

Výkonná lampa s 32 LED diódami s bezdrôtovým reproduktorom a USB nabíjacím 
portom. LED lampa má 3 režimy (biele / stredná / žlté svetlo), ktoré je možné 
jednoducho meniť pomocou senzorického tlačidla. 2,5W reproduktor je možné 
jednoducho prepojiť pomocou technológie BT bezdrôtovo až na vzdialenosť 10 
metrov, prípadne audio jack konektorom. Na zadnej strane sa nachádza USB 
nabíjací port 5 V / 2,1 A, s ktorým je možno nabíjať mobilné telefóny a tablety. 
Vrátane 1,5 metra dlhého napájacieho kábla a európskeho adaptéra.

Rozmer 10,5 x 29 x 64 cm Max.veľkosť potlače 40 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 59,80 



P328.371P328.331

Set bezdrôtovo nabíjaných  
stereo reproduktorov

Set dvoch 3W reproduktorov pre nenahraditeľný stereo hudobný zážitok. 
Reproduktory vďaka BT 4.2 umiestnite kdekoľvek v prevádzkovej vzdialenosti 
až 10m od zdrojového zariadenia. Nabíjanie funguje jednoducho položením 
reproduktorov na nabíjaciu základňu, plne bezdrôtovo! Oba reproduktory sú 
vybavené 300 mAh batériou umožňujúcej prehrávanie po dobu až 2h. Vrátane 
komfortne 1,2m dlhého kábla pre pripojenie nabíjacej základne k zdroju 
napájania.

Rozmer 11,5 x 5,4 x 6,3 cm Max.veľkosť potlače 15 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 34,05 

Set bezdrôtového 
reproduktora a nabíjačky

Moderný darčekový set zahŕňajúci 3W ABS bezdrôtový reproduktor a bezdrôtovú 
nabíjačku. Nabíjčkou je možné pohodlne bezdrôtovo nabíjať reproduktor, ale aj 
vaše mobilné zariadenie. Kompatibilné so všetkými telefónmi podporujúcimi QI, 
ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Reproduktor je vybavený 
300 mAh batériou s výdržou až 2,5 hodiny na jedno nabitie (1 hodina). BT 4.2 
zaisťuje bezdrôtové pripojenie na vzdialenosť až 10m. Bezdrôtová nabíjčka: vstup 
5V/1,5A, výstup: 5V/1A 5W. Vrátane 1,5m dlhého micro USB kábla.

Rozmer 5,8 x ø 7 cm Max.veľkosť potlače 20 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 23,85 

AUDIO



P328.719

Bezdrôtový reproduktor 
a nabíjačka z pšeničnej slamy
Elegantný 5W bezdrôtový reproduktor s 5W bezdrôtovou nabíjačkou vyrobený 
zo zvyškov slamy pšenice. 1 200 mAh batéria umožňuje počúvanie po dobu až 
4h. BT 5.0 pre hladké bezdrôtové pripojenie na vzdialenosť až 10m. Pri používaní 
oboch funkcií je odporúčané pripojenie k napájaniu cez priložený 1,5m dlhý USB 
C kábel.

Rozmer 16 x 7,8 x 5,8 cm Max.veľkosť potlače 25 x 8 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 34,65 
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Reproduktor s hodinami  
a bezdrôtovým nabíjaním

Moderný bezdrôtový reproduktor s integrovanou bezdrôtovou nabíjačkou a rozšírenou 
funkciou hodín. 2x3W reproduktory zaisťujú kvalitný zvuk. Zabudovaná 2 000 mAh 
batéria umožňuje funkčnosť i bez zapojenia k zdroju energie. Samostatne pre až 
6h počúvania hudby na vzdialenosť až 10m. Displej s hodinami a funkciou budíka, 
možnosť prijatia hovorov. Ideálne pre umiestnenie na nočný stolík a pohodlné 
nabíjanie počas spánku. Vyrobené z ABS. Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné so 
všetkými zariadeniami podporujúcimi QI, ako sú najnovšie rady Android či iPhone 
radu 8 a vyššie. Vstup: 5V / 1A. Bezdrôtový výstup: 5V / 1A, 5W. Vrátane 1,5m dlhé 
USB kábla.

Rozmer 12 x 12 x 3,4 cm Max.veľkosť potlače 80 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 41,80 

Domáci bezdrôtový  
reproduktor a nabíjačka

Moderný reproduktor 3 v 1 v obľúbenom dizajne s integrovaným stojanom a 
bezdrôtovou nabíjačkou na telefón. Pri počúvaní hudby môžete svoje zariadenie 
bez obáv položiť na protišmykovou nano plastovú podložku a pri tom ho vďaka 
zabudovanej bezdrôtovej technológii nabíjať. Batéria s kapacitou 2 000 mAh 
umožňuje počúvanie hudby až po dobu 7 hodín. Pre nabíjanie stačí pripojiť 
priloženým 1,5m dlhým micro USB káblom zariadenie k zdroju. BT 5.0 pre 
jednoduché pripojenie reproduktora. Vstup: 5V/2A. bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W.

Rozmer 10,8 x ø 9 cm Max.veľkosť potlače 30 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 39,20 

AUDIO
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Bezdrôtový  
reproduktor a nabíjačka

Počúvajte vašu obľúbenú hudbu a súčasne vaše ďalšie zariadenie dobíjajte - oboje, 
ako inak, než bezdrôtovo! Jednoducho pripojte reproduktor k elektrickému zdroju a 
telefón položte. Ten sa potom automaticky začne dobíjať. Batéria s kapacitou 400 
mAh umožňuje prehrávať hudbu po dobu až 3 hodín. BT 4.2 zaisťuje spoľahlivé 
spojenie až na vzdialenosť 10m. Nabíjačka s výkonom 5W, reproduktor 3W. Pri 
používaní oboch funkcií vždy zariadení pomocou pribaleného 1,5m dlhého micro 
USB kábla pripojte k elektrickému zdroju. Kompatibilné so všetkými telefónmi 
podporujúcimi QI, ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vstup 
5V/1A, bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W.

Rozmer 7 x ø 6,4 cm Max.veľkosť potlače 25 x 30 mm Technika potlače Tampónová 
tlač. 

Cena: € 22,85 

Textilný bezdrôtový  
reproduktor a nabíjačka

Trendy bezdrôtová nabíjačka s reproduktorom spája možnosti nabíjania a 
počúvania hudby v jednom zariadení. Jednoducho pripojte k zdroju napájania 
a telefón položte na vyhradené miesto, čím automaticky dôjde k spojeniu. 3W 
bezdrôtový reproduktor napája 400 mAh batéria pre počúvanie hudby po dobu 
až 3 hodín s prevádzkovou vzdialenosťou až 10 m (BT 4.1). Pri využívaní oboch 
funkcií je odporúčané stále pripojenie k zdroju. Vstup 5V/1A, bezdrôtový výstup: 
5V/1A 5W.

Rozmer 4 x ø 8 cm Max.veľkosť potlače 50 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 22,85 



P328.062

Bezdrôtový 
reproduktor a nabíjačka Vibe

Žiadny Vibe? Žiadna energia a žiadna párty! Špičkový 6W reproduktor v pevnej 
hliníkovej šasi zvýrazňujúca zvukový zážitok, čistotu zvuku a hĺbku basov. 
Integrovaná bezdrôtová nabíjačka v hornej časti umožňuje nabíjanie vášho 
zariadenia jednoduchým položením na dané miesto, ako jednoduché! Pri súčasnom 
používaní oboch funkcií je odporúčané stále pripojenie k zdroju napájania. 
Batéria s kapacitou 4 400 mAh zabezpečuje až 8 hodinové počúvanie hudby a 
BT 4.1 bezstarostné kvalitné bezdrôtové spojenie až na vzdialenosť 10m. Vrátane 
mikrofónu, tlačidlá pre príjem hovorov a 1,5m dlhého micro USB kábla.

Rozmer 13 x 7 x 7 cm Max.veľkosť potlače 60 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 59,80 

AUDIO
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ANC slúchadlá

Ďalší technologický krok v inovácii bezdrôtových slúchadiel. Technológia ANC 
tlmí prejavy okolitého zvuku, čím obstaráva ničím nerušený hudobný zážitok. 
Prispôsobené náušníky perfektne padnú okolo uší pre komfortné dlhšie 
trvajúce nosenie. 400 mAh batéria umožňuje počúvanie až po dobu 14 hodín 
na jedno nabitie. Plné nabitie už za 1,5 hodiny. Perfektné pre dlhšie cesty, prácu 
alebo čokoľvek medzi tým. BT 4.2 zabezpečuje bezproblémové spojenie až na 
vzdialenosť 10m. S mikrofónom a funkciou pre príjem hovoru. Vrátane kapsičky 
na zips. Stupeň ANC: 23 DB.

Rozmer 19,4 x 17,7 x 8,7 cm Max.veľkosť potlače 30 x 50 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

* Cena: na vyžiadanie 

Bezdrôtové slúchadlá V2

Bezdrôtové stereo slúchadlá s vysoko kvalitnou 3W membránou a 105dB 
citlivosťou zaisťujúci dokonalý zvukový zážitok. Batéria s kapacitou 350 mAh 
umožňuje až 8 hodín počúvania na jedno nabitie. Plné nabitie už za 1,5 hodiny. 
Prevádzková vzdialenosť až 10 metrov. Slúchadlá je možno zložiť a uložiť do 
cestovného puzdra Swiss Peak (súčasťou balenia). Pevné hliníkové telo a 
pohodlné PU náušníky aj pre niekoľkohodinové počúvanie.

Rozmer 19,3 x 19,3 x 3,5 cm Max.veľkosť potlače 40 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 65,80 
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Bezdrôtové slúchadlá Vogue

Slúchadlá Vogue sú trendové textilné slúchadlá na uši. Keďže vám kompletne zakrývajú 
uši, zabezpečujú optimálny zážitok z reprodukcie a absolútne pohodlné nosenie. Vďaka 
trendovej tkanine na vonkajšej strane a pohodlnému PU na náušníkoch a hlavovom moste 
sú ideálne na dlhodobé používanie. Tieto slúchadlá sa dajú poskladať, aby ste si ich mohli 
vziať so sebou na cesty. Slúchadlá Vogue využívajú rozhranie BT 4.0 na zabezpečenie 
optimálneho pripojenia do 10 metrov. So vstavanou 200 mAh batériou, ktorá umožňuje 
počúvať vaše obľúbené rytmy až 6 hodín. S handsfree funkciou na prijímanie hovorov. 
Vrátane mikro USB kábla. Registrovaný dizajn®

Rozmer 20,3 x 18,3 x 7,2 cm Max.veľkosť potlače 25 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 46,80 

Komfortné  
bezdrôtové slúchadlá Aria

Škandinávsky dizajn snúbiaci sa s prepracovanou technológiou. Slúchadlá 
sú vyrobené z luxusného hliníka a PU. Využívajú moderné BT 4.2 pre hladké 
bezdrôtové spojenie. Batéria s kapacitou 250 mAh umožňuje počúvanie po dobu 
až 8 hodín. Zabudovaný mikrofón pre telefonovanie. Vďaka kĺbom sú skladné a 
v priloženom obale prenosné kamkoľvek na cesty. Balené v luxusnej darčekovej 
krabičke.

Rozmer 19 x 18 x 4,5 cm Max.veľkosť potlače 30 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 57,40 

AUDIO



P326.621P326.871

Bezdrôtová 
schlúchadlá a reproduktor 2v1

Kombinácia bezdrôtových slúchadiel a bezdrôtového reproduktora v jedinečnej 
kombinácii 2 v 1. Slúchadlá je možné používať ako bežné slúchadlá a pripojením 
mobilného zariadenia prehrávať obľúbené skladby. Prekvapivým prvkom týchto 
slúchadiel je, že obrátením sa automaticky prepnú do režimu bezdrôtového 
reproduktora, vďaka čomu môžete hudbu počúvať spolu s priateľmi. So vstavanou 
300 mAh batériou, ktorá zaručuje až 4 hodiny používania na jedno nabitie. Vrátane 
mikrofónu a funkcie prijímania hovorov. S rozhraním Bluetooth 3.0 s dosahom až 10 
metrov. Vrátane mikro USB kábla. ABS materiál a skladací mechanizmus.

Rozmer 18,5 x 18,5 x 7,5 cm Max.veľkosť potlače 40 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 41,80 

Bezdrôtová slúchadlá

Super tenké a ľahké bezdrôtová slúchadlá. Možno ich ľahko zložiť do priloženého 
vrecka. Vrátane moderného dotykového ovládania hlasitosti a prepínania ďalšej/
predchádzajúcej skladby.

Rozmer 5 x 18 x 15 cm Max.veľkosť potlače 35 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač.

 Cena: € 35,80 



P329.232

Bambusové 
bezdrôtové slúchadlá Dakota
Prémiové bezdrôtové slúchadlá cez uši so skvelým zvukom. Skladacie prevedenie 
s dekorom z bambusu. Batéria s kapacitou 300 mAh s dlhou výdržou až po dobu 
22h na jedno nabitie (2h). Komfortné polstrovanie náušníkov. BT 5.0 zaisťuje 
jednoduché a stabilné bezdrôtové pripojenie na vzdialenosť až 10m. Mikrofón pre 
príjem hovorov. Vrátane nabíjacieho micro USB káblu z TPE (bez PVC).

Rozmer 19,1 x 17,2 x 7,8 cm Max.veľkosť potlače 35 x 35 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 45,40 

AUDIO
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Stereo bezdrôtová slúchadlá

Počúvanie hudby s týmito bezdrôtovými slúchadlami sa skutočne stane zážitkom. 
Mäkké vystuženie vám umožní nosiť slúchadlá po dlhú dobu a integrované 
ovládanie uľahčuje zmeniť vašu hudbu alebo upraviť si hlasitosť. Integrovaný 
mikrofón vám umožní použiť ich aj na volania.

Rozmer 15,5 x 5,5 x 17 cm Max.veľkosť potlače 20 x 35 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 51,20 

Skladacie  
bezdrôtová slúchadlá

Komfortné bezdrôtová slúchadlá vyrobené z ABS plastu s pogumovaným 
povrchom, zabalené v puzdre z etylén-vinylacetátu (EVA). Možnosť slúchadlá 
poskladať uľahčuje ich prenášanie v batohu alebo v kufri. Možno použiť aj s 
pripojeným audio jack káblom.

Rozmer 17 x 8 x 19 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 47,80 



P329.131P329.169

Bambusové  
bezdrôtové slúchadlá

EKO bezdrôtové slúchadlá vyrobené zo starostlivo vybraných udržateľných 
materiálov. Vlastné slúchadlá vyrobené z bambusu, čelenka z recyklovaných 
PET (rPET). Skladací mechanizmus, bezdrôtová technológia BT 5.0 pre hladké 
pripojenie na vzdialenosť až 10m. Batéria s kapacitou 200 mAh umožňuje 
počúvanie po dobu až 4 hodín na jedno nabitie (2 hodiny). Vrátane mikrofónu 
pre príjem hovorov.

Rozmer 17 x 7 x 18 cm Max.veľkosť potlače 35 x 35 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 32,65 

Skladacie  
bezdrôtové slúchadlá Elite

Komfortné skladacie bezdrôtové slúchadlá vyrobená z ľahkého ABS s mäkkými 
pohodlnými PU náušníky a čelenkou. Náušníky prekrývajúce uši zaisťujú 
optimálny zvukový zážitok bez okolitého ruchu. Zabudovaná batéria s kapacitou 
200 mAh pre počúvanie po dobu až 5 hodín na jedno nabitie (2 hodiny). BT 5.0 
pre hladké bezdrôtové pripojenie na vzdialenosť až 10m. Vrátane mikrofónu pre 
príjem hovorov.

Rozmer 17,5 x 4,5 x 18,5 cm Max.veľkosť potlače 30 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 27,40 

AUDIO
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Bezdrôtové náhlavne slúchadla

Moderná bezdrôtová náhlavná slúchadlá. BT 4.2 pre jednoduché a spoľahlivé 
bezdrôtové pripojenie až na vzdialenosť 10m. Batéria s kapacitou 200 mAh 
umožňujúca prehrávanie po dobu až 4 hodín. S mikrofónom umožňujúcim 
telefonovanie. Náušníky z PU, telo z ABS.

Rozmer 18 x 7,6 x 18 cm Max.veľkosť potlače 30 x 50 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 21,30 

Bezdrôtové  
slúchadlá s funkciou twist

Bezdrôtové slúchadlá s komfortnými polstrovanými náušníky a čelenkou. 
Náušníky možno otáčať, vďaka čomu sedí vždy dokonale každému užívateľovi. 
Slúchadlá je možné zložiť do taštičky so šnúrkou (súčasťou balenia), a tak vziať 
kamkoľvek so sebou. 250 mAh batéria umožňuje na jedno nabitie počúvanie po 
dobu až 4 hodín. Rozhranie BT 4.2 pre hladké pripojenie a prevádzkový dosah až 
10 metrov. Vrátane funkcie hands-free pre prijímanie hovorov.

Rozmer 20,3 x 17,5 x 7,2 cm Max.veľkosť potlače 25 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 29,85 
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Light up bezdrôtové slúchadlá

Prispôsobte si bezdrôtové slúchadlá originálnym gravírom, ktorého vzor sa po 
zapnutí rozsvieti a vaše logo tak štýlovo zvýrazní. Slúchadlá využívajú BT 4.2 
pre hladké bezdrôtové pripojenie na vzdialenosť až 10m. Zabudovaná 400 mAh 
batéria umožňuje počúvanie až po dobu 4 hodín na jedno nabitie (2 hodiny). S 
mikrofónom a funkciou prijatie hovoru.

Rozmer 18,5 x 16,5 x 6,5 cm Max.veľkosť potlače 26 x 26 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 25,00 

Skladacie bezdrôtová slúchadlá

Bezdrôtové skladacie slúchadlá. Slúchadlá sú vyrobené z ABS s predĺžiteľnou 
polyesterovou hlavovou časťou univerzálnej veľkosti. S pohodlnými PU podložkami 
na uši, aby ste mohli počúvať svoje obľúbené skladby až 4 hodiny pri jednom 
nabití. Slúchadlá používajú na pripojenie BT 2.1 a ich prevádzková vzdialenosť je 
až 10 m. Vrátane mikrofónu na prijímanie a uskutočňovanie hovorov, s tlačidlom 
prehrávania/pozastavenia a s tlačidlom na zvýšenie/zníženie hlasitosti. Môže sa tiež 
používať s dodávaným 1 m zvukovým káblom s konektorom. Vrátane mikro USB 
kábla na nabíjanie slúchadiel.

Rozmer 14,5 x 7 x 17,5 cm Max.veľkosť potlače 20 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 24,25 

AUDIO



 P326.901  3 P326.471

Bezdrôtové slúchadlá Fusion

Bezdrôtové slúchadlá vyrobená z ABS s prispôsobiteľnou čelenkou. S pohodlnými 
PU náušníky. 200 mAh batéria umožňuje nepretržité počúvanie hudby až po 
dobu 4 hodín na jedno nabitie. K bezdrôtovému pripojeniu je využívané BT 4.1 
pre jednoduché prepojenie a prevádzkovou vzdialenosť až 10m. Vrátane USB 
micro kábla pre nabíjanie slúchadiel.

Rozmer 19 x 16,5 x 6,5 cm Max.veľkosť potlače 30 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 16,30 

Základné slúchadlá

Sklopné a ľahké slúchadlá s audiokonektorom, ktoré môžete použiť s akýmkoľvek 
mobilným telefónom, počítačom alebo notebookom s 3,5 mm audiokonektorom.  
Vyrobené z plastu APS a zabalené vo farebnom darčekovom obale.

Rozmer 5,9 x 15,5 x 19 x ø 5,5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 25 mm Technika 
potlače Tampónová tlač. 

Cena: € 6,38 
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Bezdrôtové slúchadlá Jam

Moderné bezdrôtové slúchadlá vyrobené z ľahkého ABS s mäkkými pohodlnými 
PU náušníky a čelenkou. Náušníky prekrývajúce uši zaisťujú optimálny zvukový 
zážitok bez okolitého ruchu. Zabudovaná batéria s kapacitou 200 mAh pre 
počúvanie po dobu až 5 hodín na jedno nabitie (1,5 hodiny). BT 5.0 pre hladké 
bezdrôtové pripojenie na vzdialenosť až 10m. Vrátane mikrofónu pre príjem 
hovorov.

Rozmer 19 x 7,8 x 18,5 cm Max.veľkosť potlače 20 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 19,55 

AUDIO
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ANC slúchadlá do uší

Prelomová technológia ANC spočívajúca v aktívnom tlmeniu okolitého zvuku. 
Integrovaná objímka na krk pre pohodlné nosenie a rozloženie záťaže. Batéria s 
kapacitou 250 mAh umožňuje počúvanie až po dobu 8 hodín v aktívnom ANC režime. 
V bežnom režime až 10 hodín. Doba nabíjania iba 1 hodina. Bezdrôtová technológia BT 
4.2 zaisťuje to najkvalitnejšie pripojenie až na vzdialenosť 10m. S mikrofónom a funkciou 
prijatie hovoru. Vrátane vrecúšku na zips. Stupeň ANC: 25 DB.

Rozmer 17 x 12,5 x 1,6 cm Max.veľkosť potlače 40 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

* Cena: na vyžiadanie 

Basové slúchadlá do uší

Užívajte si bohatý akustický zvuk s týmito mimoriadne pohodlnými, vyváženými 
slúchadlami v modernom dizajne. Bezproblémové bezdrôtové prepojenie 
zabezpečuje rozhrania BT 4.2. Sú vyrobené z kvalitného ABS s magnetky pre 
praktické zopnutie okolo krku, keď ich práve nepoužívate. 80 mAh batéria 
umožňuje dobu prehrávania až 6 hodín na jedno nabitie. Dodávané s luxusným 
cestovným puzdrom.

Rozmer 14 x 1,2 x 16,5 cm Max.veľkosť potlače 50 x 6 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 34,65 



P326.390

Bezdrôtové slúchadlá
Bezdrôtové slúchadlá s technológiou BT 4.0 optimalizované pre outdoorové aktivity 
a šport. Vďaka odolnému slúchadlu ABS a káblu TPE odolnému voči potu dokážu 
odolať aj náročným podmienkam. Čas prehrávania je až 4 hodiny na jedno nabitie a 
opätovné nabitie trvá menej ako 1 hodinu. Slúchadlá sú dodávané s vysokokvalitným 
puzdrom Swiss Peak a sú zabalené v darčekovom balení. Vďaka dvom ďalším 
nadstavcom do uší máte istotu, že sa prispôsobia každému používateľovi.

Rozmer 2,3 x 65 cm Max.veľkosť potlače 
70 x 30 mm Technika potlače Transferová tlač. 

Cena: € 35,85 

AUDIO
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Slúchadlá na  
behanie s LED svietidlom

Bezdrôtové slúchadlá na behanie s integrovaným LED svetlom pre optimálnu 
bezpečnosť. Tieto športové slúchadlá majú optimálne rozloženú hmotnosť pre 
dokonale pohodlný zážitok z tréningu. Integrované červené LED svetlo vám 
umožňuje bezpečne trénovať aj po tme, keďže sa stará o to, aby vás bolo vidieť. 
So 180 mAh vstavanou batériou sa dajú používať 2 až 4 hodiny (v závislosti od 
používania LED svetla). S moderným rozhraním BT 4.2 na optimálne spojenie 
s prevádzkovou vzdialenosťou do 10 metrov. Vrátane vrecka s motúzikom, v 
ktorom si tieto slúchadlá môžete nosiť na tréning.

Rozmer 13 x 15,4 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 30 x 4 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 23,85 

Bambusové  
bezdrôtové slúchadlá do uší

Ekologické bezdrôtové slúchadlá vyrobená z bambusu a balená v EKO vrecúšku. 
Batéria s kapacitou 55 mAh umožňuje počúvanie po dobu až 3 hodín na jedno 
nabitie (1 hodina). BT 5.0 zaisťuje hladké pripojenie na vzdialenosť až 10m. 
Slúchadlá majú magnetické konce pre možnosť zopnutie. Vrátane 3 veľkostí 
nadstavcov do uší.

Rozmer 75 x 13 x 0,8 cm Max.veľkosť potlače 50 x 70 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 15,50 
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Bezdrôtové slúchadlá do uší Klik

Bezdrôtové slúchadlá s rozhraním BT 4.1 pre dokonalé pripojenie a optimálnu 
kvalitu zvuku. Magnetky na slúchadlách umožňujú zopnutie okolo krku, čím 
zamedzíte strate či padaniu. S 55mAh batériou, ktorá umožňuje počúvanie hudby 
po dobu až 3 hodín na jedno nabitie. Prevádzková vzdialenosť až 10 metrov. 
Praktické cestovné puzdro EVA. Súčasťou balenia sú 2 náhradné páry ušných 
nástavcov v rôznych veľkostiach. Vrátane micro USB kábla.

Rozmer 65 x 1 x 0,5 cm Max.veľkosť potlače 40 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 12,60 

Bezdrôtové slúchadlá do uší

Bezdrôtové slúchadlá so 60 cm káblom TPE. Tieto slúchadlá sú vďaka 
pohodlnému noseniu vhodné tak na  ako aj na každodenné používanie.  Vrátane 
mikrofónu na prijímanie a uskutočňovanie hovorov a tlačidlami na ovládanie 
hlasitosti. Zariadenie používa technológiu BT 4.0 na hladšie pripojenie k 
mobilnému telefónu. 55 mAh batéria vám umožní prehrávať vašu obľúbenú 
hudbu až 3 hodiny. Prevádzková vzdialenosť až 10 m. Vrátane puzdra EVA so 
zipsom.

Rozmer 1,2 x 70 x ø 1,1 cm Max.veľkosť potlače 40 x 40 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 11,40 

AUDIO
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Bezdrôtové  
slúchadlá do uší na cvičenie

Bezdrôtové športové slúchadlá do uší so 60 cm káblom TPE. Tieto slúchadlá 
sú vďaka pohodlnému noseniu vhodné na športovanie, ako aj na každodenné 
používanie. Vrátane mikrofónu na prijímanie a uskutočňovanie hovorov a 
tlačidlami na ovládanie hlasitosti. Zariadenie používa technológiu BT 4.0 na 
hladšie pripojenie k mobilnému telefónu. 55 mAh batéria vám umožní prehrávať 
vašu obľúbenú hudbu až 3 hodiny. Prevádzková vzdialenosť až 10 metrov. 
Vrátane puzdra EVA so zipsom. Vrátane mikro USB kábla

Rozmer 73 x 1 x 3,5 cm Max.veľkosť potlače 45 x 4 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,90 

Bezdrôtové  
slúchadlá do uší so svorkou

Bezdrôtové slúchadlá so 60 cm káblom TPE. Tieto slúchadlá do uší sa dodávajú 
so svorkou na uchytenie na odev pre optimálne dosadnutie. S tlačidlami na 
spustenie/pozastavenie prehrávania a ovládanie hlasitosti. Zariadenie používa 
technológiu BT 4.0 na hladšie pripojenie k mobilnému telefónu. 60 mAh batéria 
vám umožní prehrávať vašu obľúbenú hudbu až 3,5 hodiny. Prevádzková 
vzdialenosť až 10 m. Balené v trendovom priehľadnom balení s EVA vložkou.

Rozmer 1,5 x 6,5 x 7,2 cm Max.veľkosť potlače 25 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 7,06 



P326.661P328.041

Light up bezdrôtové  
slúchadlá do uší

Prispôsobte si bezdrôtové slúchadlá do uší originálnym gravírom, ktorého vzor 
sa po zapnutí rozsvieti a vaše logo tak štýlovo zvýrazní. Slúchadlá využívajú BT 
4.2 pre hladké bezdrôtové pripojenie na vzdialenosť až 10m. Zabudovaná 55 mAh 
batéria umožňuje počúvanie až po dobu 3 hodín na jedno nabitie (1,5 hodiny). S 
mikrofónom a funkciou prijatie hovoru.

Rozmer 83 x 1,3 x 1 cm Max.veľkosť potlače 10 x 8 mm Technika potlače Gravír.

Cena: € 13,15 

Bezdrôtové  
štupľové slúchadlá basic

Bezdrôtová štupľové slúchadlá s TPE káblom pre počúvanie hudby bez káblov. S 
55mAh batériou, ktorá umožňuje prehrávanie až po dobu 3 hodín. S rozhraním 
BT 4.0 pre hladké pripojenie na vzdialenosť až 10 metrov. Dodávané s 3 ušnými 
nástavcami: malé, stredné a veľké. Vrátane micro USB kábla.

Rozmer 60 x 1,3 x 0,8 cm Max.veľkosť potlače 25 x 5 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 7,36 

AUDIO



P329.121P329.111

TWS slúchadlá

Maximálna voľnosť pohybu pri počúvaní vďaka kompletne bezdrôtovému 
prevedeniu slúchadiel. Jednoduché automatické párovanie vďaka najnovšej 
bezdrôtovej technológii BT 5.0 zaisťujúcej stabilné a čisté stereo počúvanie 
či stereo telefonovanie. Dosah až 10m od zdrojového zariadenia. Batéria s 
kapacitou 50 mAh umožňuje počúvanie po dobu až 3 hodín na jedno nabitie (2 
hodiny) skrze nabíjacie puzdro s kapacitou 500 mAh. Vrátane rôznych veľkostí 
nadstavcov do uší.

Rozmer 7 x 3,2 x 3,3 cm Max.veľkosť potlače 40 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 32,65 

TWS slúchadlá do uší v  
bezdrôtovo nabíjacej krabičke

Skutočná bezdrôtová sloboda vďaka týmto skutočne bezdrôtovým slúchadlám. 
Samotná slúchadlá je možné používať bez akýchkoľvek káblov po dobu až 3 hodín na 
jedno nabitie (2 hodiny; 50 mAh batéria). Po vybití jednoducho vložte do krabičky, 
položte na bezdrôtovú nabíjačku a pohodlne nabíjajte. 5W bezdrôtová nabíjačka 
je súčasťou balenia a je kompatibilná so všetkými zariadeniami podporujúcimi QI, 
ako sú telefóny najnovšej generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Hladké bezdrôtové 
pripojenie na vzdialenosť až 10m od spárovaného zariadenia zabezpečuje BT 5.0. 
Vrátane rôznych veľkostí nadstavcov do uší. Vstup: 5V/1A, bezdrôtový výstup: 5V/1A.

Rozmer 6 x 6 x 3,1 cm Max.veľkosť potlače 45 x 45 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 40,15 
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P326.281

P329.181

Skutočne bezdrôtové slúchadlá  
Liberty v nabíjacej krabičke
Vychutnajte si skutočne bezdrôtovú slobodu pri počúvaní vašej obľúbenej 
hudby. Slúchadlá s kapacitou 35 mAh ponúkajú bezdrôtové počúvanie na 
strednú hlasitosť po dobu až 2 hodín na jedno nabitie. Plné nabitie slúchadiel je 
možné prostredníctvom nabíjacej krabičky s kapacitou 400 mAh už za 1 hodinu. 
Hladké bezdrôtové pripojenie na vzdialenosť až 10m od spárovaného zariadenia 
zabezpečuje BT 5.0. Vrátane 3 veľkostí nadstavcov do uší. Vyrobené z ABS.

Rozmer 5,9 x 2,6 x 7,2 cm Max.veľkosť potlače 30 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 19,55 

Light up TWS 
slúchadlá v nabíjacej krabičke
Maximálna voľnosť pri počúvaní vďaka kompletne bezdrôtovému prevedení 
slúchadiel. Nabíjací krabička s kapacitou 300 mAh s unikátnou možnosťou 
brandingu gravírom, ktorého vzor sa pri používaní rozsvieti a logo tak efektne 
zvýrazní. Výdrž batérie slúchadiel až 3h na jedno nabitie trvajúce 1,5h. BT 5.0 
zaisťuje automatické párovanie slúchadiel medzi sebou a s telefónom s dosahom 
až 10m. S mikrofónom pre príjem hovorov. Vrátane 3 veľkostí nadstavcov do uší a 
micro USB nabíjacieho kábla z TPE (PVC free).

Rozmer 8,3 x 8,3 x 5,3 x ø 3 cm Max.veľkosť potlače 20 x 10 mm Technika 
potlače CO₂ laserové gravírovanie. 

Cena: € 34,65 

Skutočne bezdrôtové  
športové slúchadlá do uší
Ľahké a pohodlné úplne bezdrôtové slúchadlá ideálne pre outdoorové aktivity 
a šport. Slúchadlá sú tvarovo optimalizované na zaručenie dokonalého 
zvukového zážitku. Slúchadlá sa dodávajú v malom nabíjacom puzdre, ktoré si 
so sebou ľahko kamkoľvek vezmete. Párovanie slúchadiel je ľahké vďaka funkcii 
automatického párovania. Rýchle pripojenie Bluetooth 4.2 zaručuje stabilné 
spojenie (do 10 metrov) a čistý zvuk. S 55 mAh batériou, ktorá umožňuje 
používať slúchadlá až 2 hodiny.

Rozmer 2,7 x ø 8,3 cm Max.veľkosť potlače 10 x 5 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 41,85 

AUDIO
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TECHNOLÓGIA

Produkty s tvrdeným sklom
Bezdrôtový reproduktor 3W s tvrdeným sklom

Celá kolekcia produktov s tvrdeným sklom na ďalšej strane.

Skutočné tvrdené sklo

Vysoká kvalita plnofarebnej tlače

Pevné a odolné sklo

DIGITÁLNA TLAČ



P322.101 P322.091

Powerbanka 
5 000 mAh s tvrdeným sklom

Moderná powerbanka s možnosťou plnofarebného brandingu pod tvrdeným 
sklom. Obsahuje vysoko kvalitnú lítium polymérovú batériu radu A s kapacitou 5 
000 mAh. 2 USB nabíjací výstupy. Vrátane indikátorov stavu nabitia. Micro USB 
vstup: 5V/2A. 2x USB výstup: 5V/2A. Vrátane nabíjacieho Micro USB káblu z TPE 
(PVC free). Telo z ABS, predná strana z tvrdeného skla.

Rozmer 14 x 6,9 x 1 cm Max.veľkosť potlače 136 x 65 mm Technika potlače 
Digitálna tlač. 

Cena: € 22,65 

Bezdrôtová powerbanka 
5 000 mAh s tvrdeným sklom

Moderná bezdrôtová powerbanka s možnosťou plnofarebného brandingu pod 
tvrdeným sklom. Obsahuje vysoko kvalitnú lítium polymérovú batériu radu A s 
kapacitou 5 000 mAh. Podporuje 5W bezdrôtové aj drôtové nabíjanie cez 2 USB 
A a USB C. Vrátane indikátorov stavu nabitia. USB C vstup: 5V/2A; Micro USB 
vstup: 5V/2A. USB A výstup: 5V/2A; USB C výstup: 5V/2A; bezdrôtový výstup: 
5V/1A 5W. Vrátane nabíjacieho Micro USB káblu z TPE (PVC free). Telo z ABS, 
predná strana z tvrdeného skla.

Rozmer 9 x 6,3 x 2,2 cm Max.veľkosť potlače 88 x 61 mm Technika potlače 
Digitálna tlač. 

Cena: € 29,85 

DIGITÁLNA TLAČ



P329.221P308.711

Bezdrôtová nabíjačka  
5W s tvrdeným sklom

Moderná bezdrôtová nabíjačka s možnosťou plnofarebného brandingu pod 
tvrdeným sklom. Kompatibilné so všetkými telefónmi podporujúcimi QI, ako 
sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Micro USB vstup: 5V/1A. 
Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W. Vrátane nabíjacieho Micro USB káblu z TPE (PVC 
free). Telo z ABS, predná strana z tvrdeného skla.

Rozmer 1 x ø 7,5 cm Max.veľkosť potlače 65 x 65 mm Technika potlače Digitálna 
tlač. 

Cena: € 11,90 

Bezdrôtový reproduktor  
3W s tvrdeným sklom

Moderný bezdrôtový reproduktor 3W s možnosťou plnofarebného brandingu pod 
tvrdeným sklom. Batéria s kapacitou 500 mAh umožňuje počúvanie po dobu až 
5h na jedno nabitie (1,5h). BT 5.0 pre kvalitné bezdrôtové pripojenie až na 10m.
Tělo z ABS, textilná mriežka a zadná strana z tvrdeného skla. Vrátane micro USB 
nabíjacieho kábla z TPE (PVC free).

Rozmer 9 x 6 x 2 cm Max.veľkosť potlače 87 x 57 mm Technika potlače 
Digitálna tlač. 

Cena: € 20,25 

TECHNOLÓGIA



P308.571

P324.591

P308.591

Bezdrôtovo  
nabíjací stojanček Encore 10W
"Moderný štýlový doplnok s priehľadným dizajnom. Stojanček je navrhnutý tak, 
aby po prispôsobení nabíjacej časti pasoval na telefón akejkoľvek veľkosti. S 
výkonom 10W nabíja až 2x rýchlejšie ako väčšina bezdrôtových nabíjačiek na 
trhu. Kompatibilné so všetkými telefónmi podporujúcimi QI, ako sú najnovšie 
generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vstup 5V/2A; Bezdrôtový výstup: 9V/1,1A 
10W. Vrátane 1,5m dlhého micro USB kábla. Registrovaný dizajn®"

Rozmer 7 x 7,5 x 9,1 cm Max.veľkosť potlače 40 x 6 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 28,70 

Bezdrôtová powerbanka  
Encore 8 000 mAh
"Moderná powerbanka vyrobená z ABS so štýlovým priehľadným dizajnom. 
Kvalitná lítium polymérová batéria radu A s kapacitou 8 000 mAh plne nabije 
mobilný telefón 3-4x. Svetelné indikátory stupňa nabitie. Powerbanka podporuje 
5W bezdrôtové nabíjanie aj klasické nabíjanie cez USB port. Bezdrôtové 
nabíjanie je kompatibilné so všetkými telefónmi podporujúcimi QI, ako sú 
najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vstup 5V/2A. USB výstup: 5V/2A; 
Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W. Registrovaný dizajn®"

Rozmer 12,7 x 7,2 x 1,9 cm Max.veľkosť potlače 40 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 38,10 

Stolný organizér s 10W  
bezdrôtovým nabíjaním Encore
"Moderný štýlový doplnok s priehľadným dizajnom pre udržanie čistého a 
organizovaného pracovného stola či iných odkladacích miest. Bezdrôtová 
nabíjačka s výkonom 10W nabíja až 2x rýchlejšie ako väčšina klasických 
nabíjačiek na trhu. Kompatibilné so všetkými telefónmi podporujúcimi QI, ako sú 
najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vstup 5V/2A; Bezdrôtový výstup: 
9V/1,1A 10W. Vrátane 1,5m dlhého micro USB kábla. Registrovaný dizajn®"

Rozmer 28,5 x 11 x 1,2 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 28,30 



P328.591P308.701

Bezdrôtová nabíjačka Encore 10W

Výnimočný priehľadný dizajn odhaľujúci komponenty rady A+, vysoko kvalitnú 
nabíjaciu cievku a modré indikačné LED svetlo. Dvakrát rýchlejšie nabíjanie ako 
u bežných bezdrôtových nabíjačiek vďaka výkonu 10 W. Bezdrôtové nabíjanie 
je kompatibilné s najnovšími generáciami telefónov s Android a iPhone rady 8 
a vyššie. Vstup: 5V / 2A, bezdrôtový výstup: 9V / 1.1 10W. Vrátane 1,5m dlhého 
USB-USB typ C kábla pre rýchle nabíjanie. Registrovaný dizajn®

Rozmer 1,1 x ø 10 cm Max.veľkosť potlače 30 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 27,40 

Bezdrôtový reproduktor Encore 5W

Výkonný 5W bezdrôtový reproduktor v štýlovom transparentnom dizajne. Batéria 
s kapacitou 1 200 mAh umožňuje nepretržité počúvanie po dobu až 5 hodín na 
jedno nabitie. BT 5.0 pre hladké bezdrôtové pripojenie na vzdialenosť až 10m. 
Vrátane mikrofónu pre príjem hovorov. Registrovaný dizajn®

Rozmer 12 x ø 8 cm Max.veľkosť potlače 25 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 23,85 

TECHNOLÓGIA
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Bezdrôtová powerbanka  
Aria 8 000 mAh 5W

Škandinávsky dizajn snúbiaci sa s najnovšími technológiami. Powerbanka s 
bezdrôtovým nabíjaním je vyrobená z prvotriedneho hliníka a ABS doplnenými o 
prvky s úpravou soft touch a PU pútkom. Powerbanka podporuje ako bezdrôtové, 
tak aj konvenčné nabíjanie cez USB. Kompatibilné so všetkými telefónmi 
podporujúcimi QI, ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vstup 
5V/2A. Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W; USB výstup: 5V/2A. Balené v luxusnej 
darčekovej krabičke. Registrovaný dizajn®

Rozmer 14 x 7,1 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 50 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 40,95 

5W bezdrôtovo 
nabíjací digitálny budík Aria

Škandinávsky dizajn snúbiaci sa s prepracovanou technológiou. Bezdrôtová 
nabíjačka s integrovaným digitálnym budíkom je ideálna na umiestnenie na váš 
pracovný stôl alebo nočný stolík. Vyrobené z luxusného hliníka s PU detailmi. 
Vrátane 1,5m dlhého micro USB kábla. Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné s 
najnovšou Android generáciou a s iPhone 8 a vyššie. Vstup: 5V/2A. Bezdrôtový 
výstup: 5V/1A 5W. Balené v luxusnej darčekovej krabičke. Registrovaný dizajn®

Rozmer 8,1 x 8,1 x 4,4 cm Max.veľkosť potlače 50 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 27,45 
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P328.681

P328.673

Bezdrôtová powerbanka 
Aria 8 000 mAh 5W

Komfortné 
bezdrôtové slúchadlá Aria

5W bezdrôtový 
reproduktor Aria
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digitálny budík Aria
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Luxusná 
bezdrôtová nabíjačka 5W

Štýlová 5W bezdrôtová nabíjačka vyrobená z vysoko kvalitného PU a ABS. 
Pre nabíjanie jednoducho položte zariadenie na PU podložku. Kompatibilné 
so všetkými telefónmi podporujúcimi QI, ako sú najnovšie generácie Android, 
iPhone 8 a vyššie. Zariadenia ktoré nepodporujú bezdrôtové nabíjanie je 
možné nabíjať pomocou dodatočných výstupov USB A a USB C. Vstup 5V/2A; 
bezdrôtový výstup: 5V/1A; USB A/USB C výstup: 5V/1A. Balené v luxusnej 
krabičke vrátane nylonového 1,5m dlhého micro USB nabíjacieho kábla.

Rozmer 12,2 x 12,2 x 1,7 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 27,20 

Stolný organizér 
s bezdrôtovým nabíjaním 5W

Moderný stolný organizér z vysoko kvalitného PU a ABS, vybavený 5W 
bezdrôtovým nabíjaním, ktorý udrží váš stôl čistý a prehľadný. Pre nabíjanie 
jednoducho položte zariadenie na PU podložku. Kompatibilné so všetkými 
telefónmi podporujúcimi QI, ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 
a vyššie. Zariadenie nepodporujúce bezdrôtové nabíjanie je možné nabíjať 
pomocou dodatočných výstupov USB A a USB C. Vstup 5V/2A; bezdrôtový 
výstup: 5V/1A; USB A/USB C výstup: 5V/1A. Balené v luxusnej krabičke vrátane 
nylonového 1,5m dlhého micro USB nabíjacieho kábla.

Rozmer 28 x 20,5 x 1,8 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 35,85 



P322.051 P322.061

Vrecková 
powerbanka 5 000 mAh

Kompaktná powerbanka vyrobená z vysoko kvalitného hliníka s batériou rady 
A s kapacitou 5 000 mAh, ktorá plne nabije váš telefón až dvakrát. Indikátory 
nabitia, vďaka ktorým budete vždy vedieť kedy powerbanku dobiť. Micro USB 
vstup: 5V/2A; USB C vstup: 5V/2A; USB výstup: 5V/2,1A. Balené v luxusnej 
krabičke vrátane nylonového micro USB nabíjacieho kábla.

Rozmer 12,3 x 6,6 x 1 cm Max.veľkosť potlače 45 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 29,25 

Luxusná bezdrôtová  
powerbanka 10 000 mAh

Luxusná powerbanka vyrobená z vysoko kvalitného PU a ABS s použitím lítium 
polymérové batérie radu A s kapacitou 10 000 mAh, čím poskytuje dostatok 
energie pre plné nabitie telefónu až štyrikrát. S 2 USB výstupy a 5W bezdrôtovým 
nabíjaním pre súčasné nabíjanie viacerých zariadení. Indikátory nabitia, vďaka 
ktorým budete vždy vedieť, kedy powerbanku dobiť. Kompatibilné so všetkými 
telefónmi podporujúcimi QI, ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 
a vyššie. Micro USB vstup: 5V/2A; USB C vstup: 5V/2A. USB výstup: 5V/2,1A; 
bezdrôtový výstup: 5V/1A. Balené v luxusnej krabičke vrátane nylonového micro 
USB nabíjacieho kábla.

Rozmer 14,5 x 7,3 x 1,7 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 47,80 

TECHNOLÓGIA



P308.242 P324.522

Bezdrôtová  
nabíjačka Vogue 5W

Módna textilná podložka pre bezdrôtové nabíjanie, ktorá skvele padne do 
každého interiéru. Stačí ju pripojiť k zdroju napájania a jednoduchým položením 
telefónu začať nabíjať. Kompatibilné so všetkými zariadeniami podporujúcimi QI, 
ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vstup 5V/2A, bezdrôtový 
výstup: 5V/1A 5W. Vrátane 1,5m dlhého micro USB kábla. Registrovaný dizajn®

Rozmer 0,9 x ø 8,2 cm Max.veľkosť potlače 40 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,50 

Bezdrôtová powerbanka  
Vogue 5 000 mAh 5W

Už žiadne káble! Telefón iba položte a nabíjajte. Praktická vychytávka v trendy 
textilnom dizajne, ktorou zaručene vyniknete! Kapacita 5 000 mAh plne nabije 
vaše zariadenie až 2x. V prípade, že zariadenie nepodporuje QI, je možné využiť 
aj klasický USB port. Vstup: 5V/1A, výstup: 5V/2.1A. Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W. 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 13,1 x 7,1 x 1,4 cm Max.veľkosť potlače 40 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 27,85 
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Powerbanka  
s USB C 20 000 mAh

Mimoriadne výkonná prenosná powerbanka s lítiovou batériou s kapacitou 
20 000 mAh so 4 USB porty a jedným portom typu C 3.0 (vstup aj výstup). 
Powerbanku je tak možné dobíjať cez klasický micro USB port (2A), ale aj 
cez ultra rýchly USB port typu C (2,4A). Powerbanka je vhodná pre rýchle 
nabíjanie telefónov, tabletov, ale aj notebookov (s USB C). Vyrobená z odolného 
ohňovzdorného ABS s UV povrchovou úpravou. Vrátane kábla USB micro a USB 
C. Výstup: 4x 5V/2A, 1x 5V/9V/14,5V/2,4A.

Rozmer 9 x 3,2 x 10,8 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

* Cena: na vyžiadanie 

Powerbanka 
s MFi licenciou 10 000 mAh

Hliníková 10 000 mAh powerbanka s MFi (Made For iPhone, iPad, iPod) licenciou. 
Súčasťou balenia sú 3 vysoko kvalitné káble - Apple Lightning, micro USB a 
USB typu C. Jeden kábel je možné uschovať v powerbance, čím tak bude vždy 
dostupný a po ruke. 2 USB výstupy pre nabíjanie dvoch zariadení súčasne a ultra 
rýchlym vstupom pre rýchle nabitie powerbanky. Výstup: DC 5V/3.1A. Vstup 
5V/2A.

Rozmer 14 x 7,3 x 1,7 cm Max.veľkosť potlače 40 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 56,65 



P324.514

P324.233

 P324.161  2

Powerbanka  
10 000 mAh s 2 vstupmi
Hliníková powerbanka s odolnou lítium-polymérovou batériou s kapacitou 10 000 mAh. 
Obsahuje 2 výstupné USB porty a dva vstupné porty (mikro USB a Lightning). Praktické 
pre používateľov zariadení so systémom iOS, ktorí môžu používať jeden kábel (nie je 
súčasťou dodávky) na nabíjanie zariadenia aj powerbanky. Vhodná na nabíjanie tabletov 
a mobilných telefónov. S indikátorom zobrazujúcim zostávajúcu úroveň nabitia. Výstup: 
5 V DC/2,4 A, vstup: 5 V/2 A

Rozmer 13,5 x 7 x 1 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače Tampónová 
tlač. 

Cena: € 34,60 

Powerbanka 8 000 mAh
Hliníková powerbanka s dvoma USB porty pre nabíjanie dvoch mobilných zariadení 
súčasne. Dostatočná kapacita pre 3-4 dobitie priemerného telefónu alebo dobitie 
tabletu. Kapacita 8 000 mAh, celkový výstup: 5 V / 2.1 A, vstup: 5 V / 1 A. Vrátane micro 
USB kábla.

Rozmer 1 x 15,3 x 7,6 cm Max.veľkosť potlače 40 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 24,45 

Powerbanka  
10 000 mAh so svietidlom
Powerbanka s lítiovou batériou s kapacitou 10 000 mAh a integrovaným LED svietidlom, 
ktorú si môžete vziať so sebou kamkoľvek, kde budete potrebovať dobiť svoje mobilné 
zariadenia. LED možno využiť pri hľadaní rôznych vecí, napríklad v kabelke alebo batohu, čo 
na cestách príde často vhod. Vyrobená z ABS, ktorý sa vyznačuje odolnosťou proti oderu. 
Vhodný pre dobíjanie tabletov a väčších mobilných zariadení. Rýchlonabíjací port 1,5 A pre 
rýchlejšie dobitie batérie. Výstup 5 V / 2,1 A, vstup 5 V / 1,5 A. Vrátane micro USB kábla.

Rozmer 2,3 x 6,1 x 14,8 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače Tampónová 
tlač. 

Cena: € 30,35 

TECHNOLÓGIA
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Powerbanka  
10 000 mAh typu C

Powerbanka s kapacitou 10 000mAh vyrobená z eloxovaného hliníka. Výstup 
zaisťuje ako klasické USB tak i typ C, ktorý sa stáva novým štandardom pre 
moderné mobilné zariadenia. Nabíjanie tak môžete vykonať akýmkoľvek 
dostupným káblom. Výstup 5 V / 2 A, vstup 1 A.

Rozmer 1,4 x 6,9 x 14,1 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 31,00 

Vrecková powerbanka  
s vysokou hustotou  
batérie 10 000 mAh

Mimoriadne kompaktná, napriek tomu výkonná powerbanka vyrobená z 
ľahkého ABS je vďaka svojej vreckovej veľkosti ideálna na cesty. Kvalitná lítium 
polymérová batéria radu A s vysokou hustotou a kapacitou 10 000 mAh plne 
nabije mobilný telefón 4-5x. Svetelné indikátory stupňa nabitie. 2 USB výstupy 
pre súčasné nabíjanie dvoch zariadení. Vstup: 5V/2A. Výstup USB 1: 5V/2A; 
Výstup USB 2: 5V/1A.

Rozmer 13,6 x 1,5 x ø 6,8 cm Max.veľkosť potlače 40 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 21,45 

DIGITÁLNA TLAČ
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P324.363

Rýchlonabíjací powerbanka  
10 000 mAh s displejom
Hliníková powerbanka s odolnou lítium-polymérovou batériou s kapacitou 
10 000 mAh a LCD obrazovkou na zobrazenie zostávajúcej úrovne nabitia. 
Obsahuje 2 výstupné USB porty vrátane jedného portu Quick Charge 3.0 na 
rýchle a efektívne nabíjanie. Výstup: 5 V DC/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, vstup 
5 V/3 A. Vrátane mikro USB kábla.

Rozmer 13,8 x 6,8 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 40 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 41,25 

Powerbanka 
s displejom 10 000 mAh
Powerbanka s lítiovou batériou s kapacitou 10 000 mAh a indikátorom 
zobrazujúcim zostávajúcu úroveň nabitia (25 %, 50 %, 75 %, 100 %). Môžete si ju 
vziať kamkoľvek a nabíjať mobilné zariadenie. S dvomi USB výstupnými portmi 
(max. 2 1A) na nabíjanie dvoch zariadení naraz. Výstup: 5V/2,6A, vstup 5V/2A. 
Vrátane mikro USB kábla.

Rozmer 13,9 x 8 x 2,2 cm Max.veľkosť potlače 40 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač.

Cena: € 29,05 

Powerbanka 
s displejom 20 000 mAh
Powerbanka s lítiovou batériou s kapacitou 20 000 mAh a indikátorom 
zobrazujúcim zostávajúcu úroveň nabitia (25 %, 50 %, 75 %, 100 %). S dvomi 
USB výstupnými portmi (max. 2 1A) na nabíjanie dvoch zariadení naraz. Výstup: 
5V/2,6A, vstup 5V/2A. Vrátane mikro USB kábla.

Rozmer 16,1 x 8,2 x 2,2 cm Max.veľkosť potlače 40 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 47,80 

TECHNOLÓGIA
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Super rýchla 
powerbanka 5 000 mAh
Nabíjajte rýchlosťou blesku. Powerbanka o kapacite 5 000 mAh ponúkajúca 
aktuálne najrýchlejší možnosti nabíjania. S klasickým USB portom a USB typu C. 
Micro USB vstup: 5V/2A. USB výstup: 5V/2.4A. USB Typu C: vstup: 5V/2A, výstup: 
5V/3A.

Rozmer 13,4 x 6,8 x 1 cm Max.veľkosť potlače 40 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 22,75 

Super rýchla PD 
powerbanka 10 000 mAh
Nabíjajte rýchlosťou blesku. Powerbanka s kapacitou 10 000 mAh ponúkajúca 
aktuálne najrýchlejší možnosti nabíjania. S klasickým USB portom a USB typu C, 
podporujúcim PD (Power Delivery) pre mimoriadne rýchle nabíjanie vybraných 
zariadení. Micro USB vstup: 5V/2A. USB výstup: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A. USB Typu 
C: vstup: 5V/2A 9V/2A, výstup: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A.

Rozmer 13,7 x 6,8 x 1,6 cm Max.veľkosť potlače 40 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 35,85 

Super rýchla PD 
powerbanka 20 000 mAh
Nabíjajte rýchlosťou blesku. Powerbanka s kapacitou 20 000 mAh ponúkajúca 
aktuálne najrýchlejší možnosti nabíjania. S klasickým USB portom a USB typu C, 
podporujúcim PD (Power Delivery) pre mimoriadne rýchle nabíjanie vybraných 
zariadení. Micro USB vstup: 5V/2A. USB výstup: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A. USB Typu 
C: vstup: 5V/2A 9V/2A, výstup: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A.

Rozmer 16,2 x 8 x 2,2 cm Max.veľkosť potlače 40 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 57,35 



P322.033

P324.781
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Vrecková powerbanka  
s 3 vstupmi 10 000 mAh
Kompaktná, napriek tomu výkonná powerbanka vyrobená z ľahkého ABS. 
Unikátnou výhodou je možnosť jej nabíjania cez akýkoľvek z dostupných 
konektorov: Micro USB, USB C alebo Apple Lightning. Na výstupe disponuje 
dvoma USB porty. Kvalitná lítium polymérová batéria radu A s kapacitou 10 
000 mAh plne nabije mobilný telefón 4-5x. LED displej indikujúci zostávajúce 
množstvo energie. Micro USB a USB C vstup: 5V / 2A; Lightning vstup 5V / 1,5A. 
Výstup USB 1: 5V / 2A; Výstup USB 2: 5V / 1A.

Rozmer 9,2 x 6,3 x 2,2 cm Max.veľkosť potlače 40 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 33,45 

Powerbanka 10 000 mAh  
s integrovaným káblom
Mimoriadne tenká powerbanka vyrobená z odolného ABS s integrovaným 
káblom 3 v 1, pomocou ktorého nabijete akýkoľvek telefón na trhu. Obsahuje 
vysoko kvalitnú lítium polymérovú batériu radu A s kapacitou 10 000 mAh. 
Poskytuje tak dostatok energie pre plné nabitie vášho telefónu až 4x. Vrátane 
indikátorov stavu nabitia. Vstup 5V/2A; Výstup 5V/2A.

Rozmer 14,5 x 7,6 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 40 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 38,95 

Powerbanka 8 000 mAh
Odolná powerbanka s kapacitou 8 000 mAh z pevného hliníka a kvalitnou lítium 
polymérovou batériou. Digitálny displej značiaci presnú hodnotu zostávajúcej 
kapacity. S klasickým USB portom a USB typu C, obaja podporujúce rýchly 
spôsob nabíjania. Micro USB vstup: 5V / 2A. USB výstup: 5V / 2.1A. USB typu C: 
vstup: 5V / 2A, výstup: 5V / 2.1A.

Rozmer 13,7 x 6,6 x 1,4 cm Max.veľkosť potlače 40 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 38,00 

TECHNOLÓGIA
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Hliníková vrecková 
powerbanka 10 000 mAh

Pevná a kompaktná powerbanka vyrobená z odolného hliníka, ktorá sa ľahko 
zmestí aj do vášho vrecka. Obsahuje vysoko kvalitnú lítium polymérovú batériu 
radu A s kapacitou 10 000 mAh, čím tak poskytuje dostatok energie pre plné 
nabitie vášho telefónu až 4x. Vrátane indikátorov stavu nabitia. Vstup 5V/2A; 
Výstup 5V/2A.

Rozmer 9 x 5,9 x 2,2 cm Max.veľkosť potlače 40 x 70 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 22,65 

Vrecková  
powerbanka 10 000 mAh

Powerbanka z ABS v kompaktnom dizajne, ktorá jednoducho padne aj do vášho 
vrecka. Obsahuje vysoko kvalitnú lithium polymérovú batériu s kapacitou 10 000 
mAh. Svoj telefón tak môžete plne nabiť až 4x. Vrátane indikátora stavu nabitia. 
Vstup 5V/2.1A, Výstup 5V/2.1A.

Rozmer 9,3 x 6,4 x 2,3 cm Max.veľkosť potlače 35 x 55 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 29,45 
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Vrecková powerbanka 
s vysokou hustotou batérie 5 000 mAh

Mimoriadne kompaktná powerbanka vyrobená z ľahkého ABS je vďaka svojej 
vreckovej veľkosti ideálna na cesty. Kvalitná lítium polymérová batéria radu A 
s vysokou hustotou a kapacitou 5 000 mAh plne nabije mobilný telefón 2-3x. 
Svetelné indikátory stupňa nabitie. 2 USB výstupy pre súčasné nabíjanie dvoch 
zariadení. Vstup: 5V/2A. Výstup USB 1: 5V/2A; Výstup USB 2: 5V/1A.

Rozmer 8,8 x 6,2 x 1,3 cm Max.veľkosť potlače 40 x 65 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 15,50 

TECHNOLÓGIA
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Vrecková powerbanka 
5 000 mAh z pšeničnej slamy

Mimoriadne kompaktná powerbanka vyrobená z kombinácie pšeničných vlákien 
(35%) a ABS, ktorá sa ľahko zmestí aj do vrecka. Kvalitná lítium polymérová 
batéria radu A s kapacitou 5 000 mAh plne nabije mobilný telefón až 3x. 
Svetelné indikátory stupňa nabitie. Micro USB vstup: 5V/2A. Duálny USB výstup: 
USB 1: 5V/2A, USB 2: 5V/1A.

Rozmer 9,4 x 6,4 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 35 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 17,90 

Hliníková vrecková 
powerbanka 5 000 mAh

Mimoriadne tenká 5 000 mAh powerbanka vyrobená z vysoko kvalitnej zliatiny 
hliníka. Vďaka vreckovej veľkosti je ideálna na cesty. Aj napriek jej kompaktnej 
veľkosti však uchováva dostatok energie pre až 2x plné nabitie mobilného 
telefónu. Svetelné indikátory zobrazujú úroveň nabitia. Lítium polymérová 
batéria vyznačujúca sa dlhou životnosťou. Vstup: Micro USB: 5V/2A, USB typu C: 
5V/2A. Výstup: USB: 5V/2.1A.

Rozmer 10,1 x 6,2 x 1,1 cm Max.veľkosť potlače 40 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 20,55 
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Hliníková vrecková 
poweranka 5 000 mAh

Ultra tenká powerbanka vyrobená z hliníka v praktickej vreckovej veľkosti. 
Kvalitná lítium polymérová batéria radu A s kapacitou 5 000 mAh plne nabije 
mobilný telefón 2-3x. Svetelné indikátory stupňa nabitie. Vstup: 5V/1,5A. Výstup: 
5V/2,1 A.

Rozmer 8,9 x 6,3 x 1,2 cm Max.veľkosť potlače 40 x 70 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 18,05 

Vrecková powerbanka 5 000  
mAh s integrovaným káblom

Kompaktná tenká powerbanka vyrobená z odolného ABS s integrovaným TPE 
káblom 3 v 1, pomocou ktorého nabijete akýkoľvek telefón na trhu. Obsahuje 
vysoko kvalitnú lítium polymérovú batériu radu A s kapacitou 5 000 mAh. 
Poskytuje tak dostatok energie pre plné nabitie vášho telefónu až 2x. Vrátane 
indikátorov stavu nabitia. Vstup 5V/2A; Výstup 5V/2A.

Rozmer 10,5 x 6,4 x 1,3 cm Max.veľkosť potlače 40 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 20,25 

TECHNOLÓGIA
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6 000 mAh tenká powerbanka  
s digitálnym displejom

Mimoriadne tenká powerbanka s kvalitnou lítium polymérovou batériou s 
kapacitou 6 000 mAh. Odolné hliníkové telo vybavené digitálnym displejom 
indikujúce presný stav nabitia. So štandardným portom USB a moderným USB C, 
podporujúci ultra rýchle nabíjanie. Micro USB vstup: 5V/2.1A, USB C vstup: 5V/3A. 
USB výstup: 5V/2.4A, USB C výstup: 5V/3A.

Rozmer 12,3 x 6,8 x 1,2 cm Max.veľkosť potlače 40 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 32,15 

Powerbanka  
5 000 mAh so svietidlom

Powerbanka s lítiovou batériou s kapacitou 5 000 mAh a integrovaným LED 
svietidlom, ktorú si môžete vziať so sebou kamkoľvek, kde budete potrebovať 
dobiť svoje mobilné zariadenia. LED možno využiť pri hľadaní rôznych vecí, 
napríklad v kabelke alebo batohu, čo na cestách príde často vhod. Vyrobená z 
ABS, ktorý sa vyznačuje odolnosťou proti oderu. Výstup 5 V / 2,1 A, vstup 5 V / 1,5 
A. Vrátane micro USB kábla.

Rozmer 2,3 x 4,4 x 10,5 cm Max.veľkosť potlače 80 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 17,95 



P324.442P324.461

Light up powerbanka 4 000 mAh

Tenká odolná powerbanka vybavená kvalitnou lítium polymérovou batériou s 
kapacitou 4 000 mAh. Na prednú stranu je možné aplikovať originálny gravír, 
ktorého vzor sa pri používaní powerbanky rozsvieti a logo tak efektne zvýrazní. 
Výstup: 5V/2,1A. Vstup: 5V/1,5A.

Rozmer 12,9 x 6,8 x 1 cm Max.veľkosť potlače 88 x 49 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 20,65 

4000 mAh powerbanka  
s digitálnym displejom

Kompaktná a robustná hliníková powerbanka s lítiovou 4 000 mAh batériou a 
integrovaným digitálnym LED displejom, zobrazujúci presný stav batérie. Vďaka 
dvom USB portom je možné nabíjať dve mobilné zariadenia súčasne. Výstup 2,1 
A ponúka mimoriadne rýchlejšie nabíjanie ako u väčšiny powerbanek. Výstup: 5 
V/2 A. Vstup: 5 V/1 A.

Rozmer 10 x 4,8 x 2,2 cm Max.veľkosť potlače 25 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 19,80 

TECHNOLÓGIA
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Powerbanka 4 000 mAh typu C
Powerbanka 4 000 mAh vyrobená z eloxovaného hliníka. Powerbanka má 
výstup USB a zároveň výstup 2.0 typu C. Vďaka tomu môžete pre dobíjanie vášho 
mobilného zariadenia použiť akýkoľvek kábel. Výstup 5 V / 2,1 A, vstup 1 A.

Rozmer 1 x 6,8 x 12 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 20,20 

Tenká powerbanka 4 600 mAh
Hliníková powerbanka s vysoko kvalitnou lítium-iónovou polymérovou batériou 
s kapacitou 4 000 mAh. Vrátane indikátora zostávajúcej kapacity. Balené v 
priehľadnej darčekovej krabičke. Výstup 5 V / 1 A, vstup 5 V / 800 mAh. Vrátane 
micro USB kábla.

Rozmer 0,8 x 7 x 12,5 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 21,65 

Powerbanka s vreckami na karty
Dômyselnosť s funkčnosťou sa stretáva v prevedení tejto powerbanky Swiss Peak, 
ktorá disponuje dodatočnými praktickými vreckami na karty. Umožňuje dobíjať 
vaše zariadenie kdekoľvek na cestách. Až pre 6 kariet. Vo vkusné PU koži s logom 
Swiss Peak. Vstup: DC 5 V / 1 A Výstup: DC 5 V / 1 A.

Rozmer 2,4 x 8,1 x 11,2 cm Max.veľkosť potlače 50 x 40 mm Technika potlače 
Sieťotlač. 

Cena: € 23,85 
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Tenká powerbanka 4 000 mAh
Tenká hliníková powerbanka s vysoko kvalitnou lítium-iónovou polymérovou 
batériou s kapacitou 4 000 mAh. Vrátane zapínania a indikátora zostávajúcej 
kapacity. Zabalené v priehľadnej darčekovej krabičke. Výstup 5V/1A, vstup 5V/1A. 
Vrátane micro USB kábla.

Rozmer 1 x 6,8 x 11 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 12,00 

TECHNOLÓGIA
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P324.853

 P324.881  3

Solárna powerbanka 2 200 mAh
Kompaktná, ale výkonná solárna powerbanka s kapacitou 2 200 mAh a 
integrovaným solárnym panelom. Možno ju dobíjať solárnou energiou alebo 
klasicky pomocou rozhrania USB. Výstup 5 V / 1 A, vstup 5 V / 0,8 A.

Rozmer 2,4 x 3,8 x 9,7 cm Max.veľkosť potlače 90 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 20,25 

Powerbanka 2 500 mAh 
s integrovaným káblom
Ultratenká powerbanka z ABS, kapacitou 2 500 mAh a integrovaným micro USB 
káblom. Dodatočný USB port na strane pre nabíjanie iných zariadení pomocou 
vlastného nabíjacieho kábla. Výstup 5 V / 1 A a vstup 5 V / 1 A.

Rozmer 6,3 x 0,8 x 9,6 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,95 

Powerbanka 2 500 mAh
Plochá a kompaktná powerbanka z ABS s lítiovou batériou s kapacitou 2 500 
mAh. Výstup 5 V / 1 A a vstup 5 V / 800mA. Vrátane micro USB kábla.

Rozmer 1,2 x 3,6 x 10,7 cm Max.veľkosť potlače 80 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 9,50 
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Powerbanka 2 200 mAh 
s integrovaným káblom
Powerbanka s vyhradeným oddielom pre uloženie micro USB kábla. Vďaka tomu 
ho pre dobíjanie powerbanky alebo zariadenie už nikdy nezabudnete. Kapacita: 2 
200 mAh, výstup: 5 V / 1 A, vstup: 5 V / 1 A. Vrátane micro USB kábla.

Rozmer 2,8 x 3,5 x 11,3 cm Max.veľkosť potlače 70 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 9,49 

Powerbanka 2 200 mAh
Kompaktná a prenosná powerbanka z ABS s lítiovou batériou s kapacitou 2 200 
mAh. Výstup 5 V / 1 A a vstup 5 V / 800 mA. Premyslený dizajn umožňuje batériu 
v prípade potreby výmeny vysunúť. Batéria je potom recyklovateľná.

Rozmer 10 x ø 2,5 cm Max.veľkosť potlače 6 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,29 

Powerbanka 2 200 mAh
Kompaktná lítiová poweranka s kapacitou 2 200 mAh. Batérie uložená v 
ľahkom hliníkovom puzdre. USB výstup 5 V / 1 A umožňuje použitie ľubovoľným 
mobilnom zariadením.

Rozmer 9,5 x 2,2 x 2,2 cm Max.veľkosť potlače 65 x 14 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 6,49 

TECHNOLÓGIA
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Klíčenka 
s powerbankou 1 000 mAh

Kompaktná lítiová batéria 1 000 mAh uložená v ľahkom hliníkovom puzdre s 
kľúčenkou. Pohotovostná záložná batéria na nabitie telefónu až na 50 %. USB 
výstup na 5 V/1 A umožňuje použitie s ktorýmkoľvek mobilným zariadením. 
Výkon 5 V/1A, príkon 5 V/1 A.

Rozmer 1,2 x 3,6 x 5,4 cm Max.veľkosť potlače 50 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,40 

Powerbanka na kľúčenke s inte-
grovanými káblami 1 200 mAh

Prenosná powerbanka z ABS s kapacitou 1 200 mAh pre núdzové dobitie 
telefónu kdekoľvek na cestách. Integrované káble z TPE 3 v 1 (iOS, micro USB, 
USB C) umožňujú jednoduché dobitie akéhokoľvek telefónu na trhu. Karabína pre 
prichytenie ku kľúčom, batohu alebo taške. Vrátane LED svetlá. Obsahuje vysoko 
kvalitnú lítium polymérovú batériu radu A s kapacitou 1 200 mAh. Vstup 5V/1A. 
Výstup 5V/1A. Vrátane micro USB nabíjacieho kábla z TPE (bez PVC).

Rozmer 6,6 x 4,5 x 1,8 cm Max.veľkosť potlače 40 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 15,55 



P323.233P323.113

 P323.140  5 P323.833

Solárna powerbanka Port 1 000 mAh
Port je ideálna solárna powerbanka pre nabíjanie vašich mobilných zariadení. Vďaka 
prísavke ju možno pripevniť k oknu, či už doma, v aute alebo lietadle. Vždy máte po 
ruke dobíjaciu lítiovú batériu s kapacitou 1 000 mAh, ktorá vám vyrobí alebo dodá 
solárnu energiu v prípade potreby. Ochranný vzor®.

Rozmer 2,6 x ø 10 cm Max.veľkosť potlače 70 x 56 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 19,95 

Solárna 
powerbanka Notos 2 200 mAh
Notos je kompaktná solárna powerbanka s pevným hliníkovým prstencom. Možno 
ju otvoriť a upevniť na akékoľvek okno jednoduchým otočením a využívať solárnu 
energiu pre napájanie mobilných zariadení. Záložný zdroj ponúka kapacitu 2 200 
mAh, výstup 5 V / 1 A a vstup 5 V / 1 A. Vrátane micro USB kábla. Ochranný vzor®

Rozmer 9,3 x 9,7 x 4,8 cm Max.veľkosť potlače 40 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 32,90 

Solárna 
powerbanka Ginkgo 4 000 mAh
Powerbanka Ginkgo je vybavená integrovanou nabíjateľnou lítiovou batériou 4 000 
mAh pre uchovanie slnečnej energie. Kapacita sa zobrazuje na malom LED displeji. 
Je vyrobena z ekologických materiálov Resound a bambusu. USB výstup umožňuje 
pripojenie telefónu, tabletu alebo iného mobilného zariadenia. Ochranný vzor®.

Rozmer 22 x 19 x 19,2 cm Max.veľkosť potlače 27 x 27 mm Technika potlače Doming. 

* Cena: na vyžiadanie 

Solárna 
powerbanka Sunflower 2 500 mAh
Sunflower vám prináša solárnu energiu na stôl s úsmevom. Dobíjacia batéria 2 500 
mAh je dostatočne výkonná na dobitie mobilného telefónu alebo iného zariadenia. 
Solárna nabíjačka má USB výstup a mini USB vstup. Vrátane mini USB kábla. Ochranný 
vzor®

Rozmer 23 x 10 x 10 cm Max.veľkosť potlače 25 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

* Cena: na vyžiadanie 

TECHNOLÓGIA
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Ultimátna bezdrôtová 
powerbanka 10 000 mAh
Powerbanka disponujúci najnovšími technológiami. Vrecková veľkosť, bezdrôtové 
nabíjanie powerbanky položením jej zadnej strany na inú bezdrôtovú nabíjačku, 
bezdrôtové nabíjanie telefóna položením na prednú stranu powerbanky, kvalitná 
lítium polymérová batéria radu A s kapacitou 10 000 mAh pre plné nabitie 
mobilného telefónu 4-5x. Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné so všetkými 
telefónmi podporujúcimi QI, ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a 
vyššie. Pre nabíjanie cez kábel je možné využiť 2 USB výstupy (5V/2A) a 3 vstupy: 
Micro USB/USB C (5V/2A), Apple Lightning (5V/1A). Bezdrôtový výstup: 5V/1A 
5W.

Rozmer 10 x 6,6 x 2,7 cm Max.veľkosť potlače 30 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 35,85 



P322.151

Ultimátna bezdrôtová 
powerbanka 5 000 mAh

Powerbanka disponujúci najnovšími technológiami. Vrecková veľkosť, bezdrôtové 
nabíjanie powerbanky položením jej zadnej strany na inú bezdrôtovú nabíjačku, 
bezdrôtové nabíjanie telefóna položením na prednú stranu powerbanky, kvalitná 
lítium polymérová batéria radu A s kapacitou 5 000 mAh pre plné nabitie mobilného 
telefónu až 3x. Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné so všetkými telefónmi 
podporujúcimi QI, ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Pre 
nabíjanie cez kábel je možné využiť USB výstup (5V/2A) a 3 vstupy: Micro USB/USB 
C (5V/2A), Apple Lightning (5V/1A). Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W.

Rozmer 9,6 x 6,3 x 1,7 cm Max.veľkosť potlače 30 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 23,85 

TECHNOLÓGIA
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PD rýchlo nabíjacia bezdrôtová 
powerbanka 10 000 mAh 10 W

Odolná 10 000 mAh powerbanka vyrobená z ABS. Podporuje rýchle 10W bezdrôtové 
aj drôtové nabíjanie cez klasické USB a ultra rýchle (PD) USB C pre nabíjanie i väčších 
zariadení (až 18W). Unikátny je aj rýchly vstup, cez ktorý je možné nabíjať až 2x rýchlejšie 
než bežné powerbanky na trhu. Obsahuje vysoko kvalitnú lítium polymérovú batériu radu 
A s kapacitou 10 000 mAh, čím tak poskytuje dostatok energie pre plné nabitie vášho 
telefónu až 5x. Vrátane indikátorov stavu nabitia. Micro USB/USB C vstup 5V/2A; Micro 
USB/USB C rýchly vstup: 9V/2A. USB A/USB C výstup 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W max 
(PD 3.0). Vrátane USB C nabíjacieho kábla z TPE (PVC free).

Rozmer 14,4 x 7,1 x 1,7 cm Max.veľkosť potlače 35 x 35 mm Technika potlače Tampónová 
tlač. 

Cena: € 47,80 

Bezdrôtová powerbanka 
s PD 10 000 mAh 10W

Ultimátna powerbanka kombinujúca všetky moderné nabíjacie technológie v jednom 
zariadení. Disponuje 10W bezdrôtovú nabíjačkou, ktorá je kompatibilná so všetkými 
zariadeniami podporujúce QI, ako sú najnovšie Android zariadenia a iPhone 8 a vyššie. 
Powerbanka má 3 výstupy: 1 bežný USB port (2.1A), 1 Quick charge 3.0 port pre rýchle 
nabíjanie a 1 PD USB typ C pre ultra rýchle nabíjanie zariadenie podporujúce typ C, 
napr.: Macbook, Nintendo Switch a ďalšie mobilné zariadenia. PD port umožňuje 
nabitie vášho iPhone 8 za menej ako 1 hodinu. Vyrobené z odolného hliníka. Micro 
USB vstupný port (max 2A), typ C vstupný port (max 3A). Výstup: USB port & typ C: 
5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A. Bezdrôtový výstup: 5V/1A, 9V/1.1A.

Rozmer 1,8 x 13,6 x 7 cm Max.veľkosť potlače 50 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 59,90 
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Hliníková bezdrôtová 
powerbanka 10 000 mAh 5W
Odolná powerbanka vyrobená z pevného hliníka. Kvalitná lítium polymérová batéria radu 
A s kapacitou 10 000 mAh plne nabije mobilný telefón 4-5x. Svetelné indikátory stupňa 
nabitie. Powerbanka podporuje 5W bezdrôtové nabíjanie aj klasické nabíjanie cez 2 USB 
porty. Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné so všetkými telefónmi podporujúcimi QI, ako 
sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Micro USB vstup 5V/1,5A. USB výstup: 
5V/2,1A; Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W.

Rozmer 12,5 x 6,7 x 1,7 cm Max.veľkosť potlače 45 x 30 mm Technika potlače Tampónová 
tlač. 

Cena: € 38,75 

Bezdrôtová powerbanka 
s USB C 8 000 mAh 5W
Powerbanka disponuje najnovšími nabíjacími technológiami: USB typu C a bezdrôtové 
nabíjanie. Kapacita lítiové batérie je 8 000mAh a je možno ju nabíjať pomocou USB 
micro alebo USB C. S prísavnou podložkou pre priloženie telefónu k zariadenia pre 
stabilné nabíjanie. Vrátane indikátora stavu batérie. Vyrobené z ABS, prísavná podložka 
zo silikónu. Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné s najnovšou Android generáciou, ďalej 
s iPhone 8 a vyššie. Vstup: 2A. Výstup 5V/2.1A. Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W.

Rozmer 2 x 7,3 x 13,5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 45 mm Technika potlače Tampónová 
tlač. 

Cena: € 35,90 

Bezdrôtová 
powerbanka 10 000 mAh 5W
Powerbanka disponujúci najmodernejšími technológiami: USB typu C, bezdrôtové 
nabíjanie a vysoko kvalitný digitálny displej indikujúci stav nabitia. Lítiová batéria s 
kapacitou 10 000 mAh môže byť nabíjaná ako cez klasické USB micro tak aj cez nový 
štandard USB C. Plocha pre bezdrôtové nabíjanie (5W) je v strednej časti a umožňuje 
tak nabíjanie zariadení bez akýchkoľvek káblov. Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné 
s najnovšou Android generáciou, ďalej s iPhone 8 a vyššie. Vstup: 2A. Výstup 5V/2.1A 
Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W.

Rozmer 15,3 x 7,5 x 1,8 cm Max.veľkosť potlače 50 x 35 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 48,10 

TECHNOLÓGIA
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Bezdrôtová powerbanka 
Tela 8 000 mAh 5W

Moderná powerbanka s luxusnou PU povrchovou úpravou. Kvalitná lítium 
polymérová batéria radu A s kapacitou 8 000 mAh plne nabije mobilný telefón 
až 4x. Svetelné indikátory stupňa nabitie. Powerbanka podporuje 5W bezdrôtové 
nabíjanie aj klasické káblové nabíjanie cez super rýchly USB alebo USB C port. 
Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné so všetkými telefónmi podporujúcimi QI, 
ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. USB C vstup 5V/3A; Micro 
USB vstup: 5V/2A. USB C výstup: 5V/3A; USB výstup: 5V/2A; Bezdrôtový výstup: 
5V/1A 5W.

Rozmer 13,8 x 7,2 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 45 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 40,60 

Set bezdrôtového 
nabíjania 8 000 mAh 5W

Luxusný darčekový set pre milovníkov modernej elegancie, obsahujúci duálnu 
bezdrôtovú powerbanku 8 000 mAh a 5W bezdrôtovo nabíjaciu podložku. Duálnost 
powerbanky spočíva v možnosti ako bezdrôtovo nabíjať iné zariadenia, tak po vyčerpaní 
vlastnej kapacity powerbanky bezdrôtovo dobiť aj ju samotnú. Bezdrôtovú podložku 
je potom možné využiť práve na dobitie powerbanky alebo k priamemu dobitie vášho 
telefónu. Zariadenie nepodporujúce QI je možno dobiť pomocou klasického USB alebo 
USB C portu. Bezdrôtová technológia QI je kompatibilná so všetkému modernými 
telefóny, ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Powerbanka: vstup: 
5V/2.1A, výstup 5V/2A, bezdrôtový vstup: 5V/1A, bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W. Nabíjací 
podložka: vstup: 5V/2A, výstup: 5V/1A 5W.

Rozmer 13,5 x 7,3 x 1,8 cm Max.veľkosť potlače 50 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 47,85 
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Light up bezdrôtová 
powerbanka 8 000 mAh

Tenká odolná powerbanka vybavená kvalitnou lítium polymérovou batériou s 
kapacitou 8 000 mAh. Jedna strana ponúka bezdrôtové nabíjanie s dodatočnými 
prísavkami pre stabilnou fixáciu telefónu na danej pozícii. Na stranu druhú je 
možné aplikovať originálny gravír, ktorého vzor sa pri používaní powerbanky 
rozsvieti a logo tak efektne zvýrazní. Okrem bezdrôtového nabíjania je možné 
nabíjať aj klasickým USB portom a USB typu C. Vstup: 5V/1.5A. Výstup: 5V/2.1A, 
bezdrôtový výstup 5V/1A 5W. Registrovaný dizajn®

Rozmer 14 x 7,2 x 1,6 cm Max.veľkosť potlače 55 x 40 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 39,85 

Bezdrôtová powerbanka 
4 000mAh s prísavkami

Tenká, napriek tomu odolná powerbanka s lítium polymérovou batériou s 
kapacitou 4 000mAh. Silné prísavky udrží váš telefón pevne priložený v blízkosti 
powerbanky pre pohodlné využívanie bezdrôtového nabíjania. Vedľa neho 
je samozrejmé aj káblové nabíjanie, a to pomocou štandardného USB alebo 
moderného USB typu C. USB: vstup: 5V / 2.1A, výstup: 5V / 2A. USB typu C: 
vstup: 5V / 2A, výstup: 5V / 2A. Bezdrôtový výstup: 5V / 1A 5W. Registrovaný 
dizajn®

Rozmer 12,7 x 7,2 x 1,3 cm Max.veľkosť potlače 60 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 22,65 

TECHNOLÓGIA
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Bezdrôtová powerbanka 
Bamboo X 5 000 mAh 5W

Ekologická, štýlová powerbanka s 3 možnosťami nabíjania: 5W bezdrôtové, USB 
typu C (2A) vstup / výstup a klasické USB (2A) výstup. Vyrobené z odolného 
bambusu s textilnými detailami z kombinácie prírodnej bavlny (30%), konope 
(40%) a recyklovaných PET. Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné so všetkými 
zariadeniami podporujúcimi QI, ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 
8, 8S a X. USB: vstup: 5V/2A, výstup: 5V/2A. USB typu C: vstup 5V/2A, výstup 
5V/2A. Bezdrôtový výstup: 5W (5V/1A). Balené ekologicky bez použitia plastov. 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 14,4 x 7,3 x 1,6 cm Max.veľkosť potlače 55 x 20 mm Technika potlače CO₂ 
laserové gravírovanie. 

Cena: € 47,80 

Bambusová bezdrôtová 
powerbanka 4 000 mAh 5W

Ekologická powerbanka vyrobená z odolného prírodného bambusu. Kvalitná 
lítium polymérová batéria radu A s kapacitou 4 000 mAh plne nabije mobilný 
telefón až 2x. Svetelné indikátory stupňa nabitie. Powerbanka podporuje 5W 
bezdrôtové nabíjanie aj klasické nabíjanie cez USB port. Bezdrôtové nabíjanie 
je kompatibilné so všetkými telefónmi podporujúcimi QI, ako sú najnovšie 
generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Micro USB vstup: 5V/2A. USB výstup: 
5V/2A; Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W.

Rozmer 13,2 x 7,2 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 50 x 35 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 28,30 



P322.119 P322.129

Bambusová bezdrôtová 
powerbanka 8 000 mAh 5W

Powerbanka vyrobená z ekologického prírodného bambusu a ABS s úpravou soft 
touch. Kvalitná lítium polymérová batéria radu A s kapacitou 8 000 mAh plne 
nabije mobilný telefón 3-4x. Svetelné indikátory stupňa nabitie. Powerbanka 
podporuje 5W bezdrôtové nabíjanie aj klasické nabíjanie cez USB port. 
Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné so všetkými telefónmi podporujúcimi QI, 
ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Micro USB vstup: 5V/2A, 
USB C vstup: 5V / 2A. USB výstup: 5V/2.4A; Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W.

Rozmer 13,1 x 7 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 50 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 34,60 

Bambusová vrecková 
powerbanka 5 000 mAh

Powerbanka vyrobená z ekologického prírodného bambusu a ABS s úpravou 
soft touch. Kvalitná lítium polymérová batéria radu A s kapacitou 5 000 mAh 
plne nabije mobilný telefón až 3x. Svetelné indikátory stupňa nabitie. Micro USB 
vstup: 5V/2A, USB C vstup: 5V/2A. USB výstup: 5V/2A.

Rozmer 10,1 x 6,5 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 40 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 19,10 

TECHNOLÓGIA
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Ultra tenká bezdrôtová 
powerbanka 4 000 mAh 5W
Ultra tenká powerbanka vyrobená z ABS je vďaka svojej malej veľkosti ideálnym 
spoločníkom na cesty. Kvalitná lítium polymérová batéria radu A s kapacitou 4 
000 mAh plne nabije mobilný telefón až 2x. Svetelné indikátory stupňa nabitie. 
Powerbanka podporuje 5W bezdrôtové nabíjanie aj klasické nabíjanie cez USB 
port. Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné so všetkými telefónmi podporujúcimi 
QI, ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Micro USB vstup: 
5V/2A. USB výstup: 5V/2A; Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W.

Rozmer 13,9 x 6,9 x 1,3 cm Max.veľkosť potlače 45 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 21,75 



P324.581P324.623

5 000 mAh 
bezdrôtová powerbanka 5 W

Powerbanka s lítium polymérovou batériou série A s kapacitou 5 000 mAh s 
dodatočnou funkciou bezdrôtového nabíjania a integrovaným nabíjacím káblom 
3 v 1 pre všetky zariadenia iOS a Android. Prísavky pre uchytenie zariadenia 
počas bezdrôtového nabíjania. Powerbanku je možno pohodlne nabíjať 
integrovaným USB A káblom. Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné so všetkými 
zariadeniami podporujúcimi QI, ako sú najnovšie rady Android či iPhone rady 8 
a vyššie. Vstup: USB: 5V / 2A; USB C: 5V / 2A. Výstup: bezdrôtový: 5V / 1A; USB: 
5V / 2.1A.

Rozmer 72 x 6 x 2,7 cm Max.veľkosť potlače 50 x 45 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 33,30 

Bezdrôtová powerbanka 
Soft Touch 5 000 mAh

Moderná powerbanka vyrobená z ABS s príjemnou soft touch povrchovou 
úpravou. Kvalitná lítium polymérová batéria série A s kapacitou 5 000 mAh plne 
nabije mobilný telefón 2-3x. Svetelné indikátory stupňa nabitie. Powerbanka 
podporuje 5W bezdrôtové nabíjanie aj klasické nabíjanie cez USB port. 
Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné so všetkými telefónmi podporujúcimi QI, 
ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. USB C vstup 5V/2A; Micro 
USB vstup: 5V/2A. USB výstup: 5V/2A; Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W.

Rozmer 13,3 x 6,8 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 50 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 32,65 

TECHNOLÓGIA
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4 000 mAh 5W 
bezdrôtová powerbanka

Tenká hliníková powerbanka s vysoko kvalitnou lítium polymérovou batériou s 
kapacitou 4 000 mAh so zabudovaným 5W bezdrôtovým nabíjaním. Vrátane 
indikátorov úrovne nabitia a tlačidlá on/off. Vstup: 5V/1.5A. Výstup: 5V/2.1A 5W.

Rozmer 12 x 6,7 x 1,4 cm Max.veľkosť potlače 45 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 23,85 

Hliníková vrecková bezdrôtová 
powerbanka 5 000 mAh 5W

Odolná vrecková powerbanka vyrobená z pevného hliníka. Kvalitná lítium 
polymérová batéria radu A s kapacitou 5 000 mAh plne nabije mobilný 
telefón 2-3x. Svetelné indikátory stupňa nabitie. Powerbanka podporuje 5W 
bezdrôtové nabíjanie aj klasické nabíjanie cez 2 USB porty. Bezdrôtové nabíjanie 
je kompatibilné so všetkými telefónmi podporujúcimi QI, ako sú najnovšie 
generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Micro USB vstup 5V/1,5A. USB výstup: 
5V/2,1A; Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W.

Rozmer 8,9 x 6,8 x 2,2 cm Max.veľkosť potlače 40 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 26,75 
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Vrecková bezdrôtová 
powerbanka 5 000 mAh 5W

Mimoriadne kompaktná powerbanka vyrobená z ABS je vďaka svojej vreckovej 
veľkosti ideálna na cesty. Kvalitná lítium polymérová batéria radu A s kapacitou 
5 000 mAh plne nabije mobilný telefón 2-3x. Svetelné indikátory stupňa nabitie. 
Powerbanka podporuje 5W bezdrôtové nabíjanie aj klasické nabíjanie cez USB 
port. Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné so všetkými telefónmi podporujúcimi 
QI, ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Micro USB vstup: 
5V/1,5A. USB výstup: 5V/2,1 A; Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W.

Rozmer 9,5 x 6,3 x 2,3 cm Max.veľkosť potlače 40 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 23,40 

TECHNOLÓGIA
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Bezdrôtovo nabíjací 
stojanček Ontario 5W
Doplňte váš pracovný stôl o túto skvelú vychytávku! Stojanček vyrobený z ABS a 100% 
prírodného bambusu umožňuje 5W bezdrôtové nabíjanie vášho telefónu vo vertikálnej aj 
horizontálnej polohe, čo uprednostníte najmä pri sledovaní videí či ďalšieho obsahu. 1,5m 
dlhý micro USB kábel prináša mimoriadny komfort. Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné 
so zariadeniami podporujúcimi QI, medzi než patrí najnovšie zariadenia Android a iPhone 
rady 8 a vyššie. Registrovaný dizajn®

Rozmer 11,6 x 10,2 x 8,8 cm Max.veľkosť potlače 70 x 7 mm Technika potlače Tampónová 
tlač. 

Cena: € 21,30 

Bezdrôtovo nabíjací stojanček 
s reproduktorom Ontario 5W
Skvostné prepojenie reproduktora a bezdrôtové nabíjačky do jedného mimoriadne štýlového 
technického unikátu. Ideálne do obývacích či pracovných priestorov, kde bude nielenže 
výnimočne praktický, ale svojim dizajnom bude taktiež skvele vyzerať. Vyrobené z kombinácie 
ABS a prírodného bambusu. 3W reproduktor podporuje hladké a stále prepojenie skrze BT 
4.1 na vzdialenosť až 10m. Rýchlosť nabíjania 5W. Kompatibilné so všetkými zariadeniami 
podporujúcimi QI, ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vrátane 2 USB 
nabíjacích portov (5V / 1A max) a 1,5 m dlhého micro USB kábla. Registrovaný dizajn®

Rozmer 16,8 x 9,5 x 11,8 cm Max.veľkosť potlače 70 x 15 mm Technika potlače Tampónová 
tlač. 

Cena: € 41,85 

Bezdrôtovo nabíjací stojanček 
na telefón a perá Ontario 5W
Štýlový stojanček na písacie potreby či iné drobnosti s bezdrôtovou nabíjačkou vyrobený 
z ABS a prírodného bambusu. Geniálna vychytávka, ktorá povýši praktickosť vášho 
pracovného stola na kompletne novú úroveň. Tie najčastejšie používané veci budete 
mať stále po ruke a na stole zaručene poriadok. Rýchlosť nabíjania 5W. Kompatibilné so 
všetkými zariadeniami podporujúcimi QI, ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 
a vyššie. Vrátane 2 USB nabíjacích portov (5V / 1A max) a 1,5 m dlhého micro USB kábla. 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 15 x 8,1 x 11,2 cm Max.veľkosť potlače 50 x 60 mm Technika potlače Tampónová 
tlač. 

Cena: € 23,95 
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Bambusový stolný organizér 
s bezdrôtovým nabíjaním 5W

Ideálny doplnok na váš pracovný stôl. Stolný organizér z ekologického bambusu 
umožňuje udržať stôl stále čistý a prehľadný. Vďaka zabudovanému nabíjaniu 
môžete nabíjať jednoduchým položením telefónu bez použitia káblov. Vstup 5V / 
1.5A, bezdrôtový výstup: 5V / 800mA 5W. Vrátane 1,5m dlhého micro USB kábla.

Rozmer 27 x 14,5 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 90 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 23,85 

Bambusová bezdrôtová 
nabíjačka 5W s 3 USB výstupmi

Ekologická nabíjacia stanica vyrobená z odolného prírodného bambusu. Ponúka 
ako bezdrôtové, tak klasické konvenčné nabíjanie cez 3 výkonné USB výstupy. 
Vrátane 1,5m dlhého európskeho AC adaptéra pre zisk dostatočnej energie. Vstup 
AC 100V-240V. USB výstup: 5V/2,4A; bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W.

Rozmer 17 x 3,1 x 8,9 cm Max.veľkosť potlače 40 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 22,85 

TECHNOLÓGIA
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Bambusová 
bezdrôtová nabíjačka 5W

Ekologická bezdrôtová nabíjačka 5W vyrobená z odolného prírodného bambusu. 
Jednoducho položte telefón na nabíjaciu podložku, notifikácia vás ihneď 
bude informovať o aktívnom nabíjaní. Kompatibilné so všetkými telefónmi 
podporujúcimi QI, ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vstup 
5V/2A, bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W. Vrátane 1,5m dlhého micro USB kábla.

Rozmer 0,8 x ø 9 cm Max.veľkosť potlače 70 x 70 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 13,10 

Drevená 
bezdrôtová nabíjačka 5W

Nabíjajte svoje mobilné zariadenia bez akýchkoľvek káblov. Jednoducho položte 
telefón na nabíjací podložku, oznámenia vás ihneď bude informovať o priebehu 
nabíjania. Vyrobené z prírodného brezového dreva. Bezdrôtové nabíjanie je 
kompatibilné s najnovšou Android generáciou, ďalej s iPhone 8 a vyššie. Vstup: 
5V / 2A. Bezdrôtový výstup: 5V / 0.8A.

Rozmer 1,3 x ø 8,1 cm Max.veľkosť potlače 40 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 17,05 
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Bezdrôtová 
nabíjačka Bamboo X 5W

Ekologická, štýlová nabíjačka, ktorá perfektne zapadne do vašej domácnosti alebo 
kancelárskeho prostredia. Jednoducho zapojte nabíjačku pomocou komfortne 1,5m 
dlhého kábla do zdroja energie (USB) a nabíjajte vaše zariadenie jednoduchým 
položením mobilného telefónu na podložku. Vyrobené z odolného bambusu 
s textilnými detailami z kombinácie prírodnej bavlny (30%), konope (40%) a 
recyklovaných PET. Kompatibilné so všetkými zariadeniami podporujúcimi QI, ako sú 
najnovšie generácie Android, iPhone 8, 8S a X. Vstup 5V / 2A, bezdrôtový výstup: 5V / 
1A 5W. Vrátane 1,5m dlhého micro USB kábla. Balené ekologicky bez použitia plastov. 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 9,2 x ø 1,7 cm Max.veľkosť potlače 60 x 60 mm Technika potlače Tampónová 
tlač. 

Cena: € 21,45 

Bezdrôtová 
nabíjačka 5W z pšeničnej slamy

Mimoriadne tenká 5W bezdrôtová nabíjačka vyrobená z kombinácie pšeničných 
vlákien (35%) a ABS. Jednoducho položte telefón na nabíjaciu podložku, 
notifikácia vás ihneď bude informovať o aktívnom nabíjaní. Kompatibilné so 
všetkými telefónmi podporujúcimi QI, ako sú najnovšie generácie Android, 
iPhone 8 a vyššie. Vstup 5V/1,2A, bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W. Vrátane 1,5m 
dlhého micro USB káblu z TPE (PVC free).

Rozmer 1 x ø 10 cm Max.veľkosť potlače 60 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 9,52 

TECHNOLÓGIA
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Rýchla 
bezdrôtová nabíjačka 15W

Nabíjajte svoje mobilné zariadenia bez akýchkoľvek káblov. Jednoducho položte 
telefón na nabíjacu podložku a počkajte na svetelné oznámenie informujúce o 
začiatku nabíjania. Podložka podporuje 15W nabíjanie, ktoré je až 3x rýchlejšie 
ako väčšina bezdrôtových nabíjačiek na trhu. Kompatibilné so všetkými telefónmi 
podporujúcimi QI, ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vstup: 
5V/2A. Výstup: 5V/1A. Quick charge vstup: 9V/2A, Quick charge výstup: 9V/1.6A.

Rozmer 0,6 x ø 9,9 cm Max.veľkosť potlače 70 x 70 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 21,45 

Bezdrôtová nabíjačka 10W

Nabíjajte svoje mobilné zariadenia bez akýchkoľvek káblov. Jednoducho položte 
telefón na podložku a vyčkajte na notifikáciu oznamujúce aktívne nabíjanie. 
Nabíjací podložka podporuje 10W nabíjanie, čím nabíja až 2x rýchlejšie ako 
ostatné zariadenia tohto typu na trhu. Zvršok z mäkkého protišmykového 
materiálu. Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné s najnovšou Android generáciou, 
ďalej s iPhone 8 a vyššie. Vstup: 5V/2A. Bezdrôtový výstup: 9V/1.1A 10W.

Rozmer 7,7 x 7,7 x 2,6 cm Max.veľkosť potlače 35 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 35,85 
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10W bezdrôtovo 
nabíjací stojanček
Bezdrôtová nabíjačka s výkonom 10W, až dvakrát vyšším ako bežné nabíjačky na trhu. 
Vyrobené z vysoko kvalitného ABS, stredová časť z hliníka. Vybavené dvoma cievkami 
ponúkajúcami komfortné nabíjanie akejkoľvek veľkosti telefónu vo zvislej aj vodorovnej 
polohe. Vrátane 1,5m dlhého micro USB kábla. Kompatibilné so všetkými zariadeniami 
podporujúcimi QI, ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vstup 5V/2A; 
Výstup 5V/1A. Quick charge vstup: 9V/1,67; Výstup: 9V/1,1A.

Rozmer 7,2 x 7,7 x 10,5 cm Max.veľkosť potlače 50 x 10 mm Technika potlače Tampónová 
tlač. 

Cena: € 29,80 

Rýchla bezdrôtová nabíjačka 10W
Nabíjajte svoje mobilné zažízení bez akýchkoľvek káblov. Jednoducho položte 
telefón na nabíjací podložku, oznámenie vás ihneď bude informovať o priebehu 
nabíjania. Podložka podporuje 10W nabíjanie, ktoré je až 2x rýchlejší ako 
väčšina bezdrôtových nabíjačiek na trhu. Vetracie otvory na spodnej časti 
zabraňujú prehriatiu a gumové prúžky zaisťujú stabilitu. Bezdrôtové nabíjanie je 
kompatibilné s najnovšou Android generáciou, ďalej s iPhone 8 a vyššie. Vstup: 
5V/2A. Bezdrôtový výstup: 9V/1.1A 10W.

Rozmer 0,9 x ø 9 cm Max.veľkosť potlače 70 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 18,35 

USB a bezdrôtová nabíjačka 10W
Nabíjačka 2 v 1, ktorá podporuje ako bezdrôtové tak bežné drôtové nabíjanie 
cez USB/USB C porty. Pre bezdrôtové nabíjanie jednoducho položte mobilné 
zariadenie na vyhradené miesto. Nabíjanie cez USB ponúka celkový 6A výstup 
a podporuje aj super rýchle nabíjanie novej generácie USB typu C (3A). Vrátane 
1,5m dlhého napájacieho kábla s EU zástrčkou. Kompatibilné so všetkými 
zariadeniami podporujúcimi QI, ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a 
vyššie. Vstup AC: 100-240V/50-60Hz. Výstup: 5V/6A, bezdrôtový výstup: 10W.

Rozmer 8,8 x 8,8 x 13,9 cm Max.veľkosť potlače 60 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 41,35 

TECHNOLÓGIA
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Light up bezdrôtovo nabíjací 
stojanček na telefón a perá 5W

Ideálny doplnok na váš pracovný stôl vo forme stojančeka na telefón a na písacie 
potreby. Vďaka integrovanej bezdrôtovej nabíjačke je možné telefón bezdrôtovo 
nabíjať. Konvenčné nabíjanie umožňujú 2 USB nabíjacie porty. Na vyhradenom 
mieste je možné brandovať originálnym gravírom, ktorého vzor sa po pripojení 
stojančeka k elektrickej energii rozsvieti a logo tak štýlovo zvýrazní. Bezdrôtové 
nabíjanie je kompatibilné so všetkými telefónmi podporujúcimi QI, ako sú 
najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vstup 5V/3A; Výstup USB: 5V/1A; 
Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W. Vrátane 1,5m dlhého micro USB kábla.

Rozmer 11,8 x 7,6 x 10,9 cm Max.veľkosť potlače 40 x 10 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 21,95 

Bezdrôtovo 
nabíjací stojanček 5W

Nabíjajte bez použitia akýchkoľvek káblov jednoduchým položením telefónu 
do nabíjacieho stojančeka. Stojanček jednoducho pripojte micro USB káblom 
k zdroju napájania, čím je tak kedykoľvek pripravený na použitie. Vyrobené z 
ABS. Kompatibilné so všetkými zariadeniami podporujúcimi QI, ako sú najnovšie 
generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vstup 5V/1.5A, bezdrôtový výstup: 5V/1A 
5W. Vrátane micro USB kábla.

Rozmer 7,5 x 8 x 10 cm Max.veľkosť potlače 50 x 12 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 14,10 
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Bezdrôtová 
nabíjačka 10W s USB výstupmi

Bezdrôtová nabíjačka s hladkým ABS povrchom prispôsobeným pre celoplošnú 
digitálnu potlač. Podporuje rýchle 10W bezdrôtové aj drôtové nabíjanie cez 2 USB 
výstupy. USB výstupy nepodporujú synchronizáciu dát, len nabíjanie. Bezdrôtové 
nabíjanie je kompatibilné so zariadeniami podporujúcimi QI, medzi než patrí 
najnovšie zariadenia Android a iPhone radu 8 a vyššie. Micro USB/USB C vstup: 
5V/2A a 9V/1.67. USB výstup: 5V/1A, bezdrôtový výstup: 9V/1.1A (10W) a 5V/1A 
(5W). Vrátane 120cm dlhého micro USB nabíjacieho kábla z TPE (PVC free).

Rozmer 8,6 x 8,6 x 0,8 cm Max.veľkosť potlače 60 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 15,55 

Bezdrôtová nabíjačka 5W

Bezdrôtová nabíjačka s hladkým ABS povrchom prispôsobeným pre celoplošnú 
digitálnu tlač. LED indikátor značiaci aktívne nabíjanie. Bezdrôtové nabíjanie 
je kompatibilné so zariadeniami podporujúcimi QI, medzi než patrí najnovšie 
zariadenia Android a iPhone radu 8 a vyššie. Vstup: 5V/1A. Výstup: 5V/1A 5W. 
Vrátane 50cm dlhého micro USB nabíjacieho kábla z TPE (PVC free).

Rozmer 6,2 x 6,2 x 0,8 cm Max.veľkosť potlače 45 x 45 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,77 

TECHNOLÓGIA

DIGITÁLNA TLAČ
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P308.633
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Stick 'n Hold držiak a 
stojanček na telefón
Multifunkčný držiak a stojan na telefón s dodatočným priestorom na uchovanie 
kábla. Jednoduchá inštalácia pomocou lepiacej plochy na zadnú stranu telefónu. 
Pre telefóny so skleneným telom je pribalená dodatočná páska 
zaisťujúca adhéziu. Ideálne k selfies, sledovaniu videa či k video 
hovorom s vašimi priateľmi. Vyrobené z recyklovateľného PP. 
Registrovaný dizajn.

Rozmer 0,8 x ø 4 cm Max.veľkosť potlače 35 x 35 mm 
Technika potlače Doming. 

Cena: € 1,07 

5W bezdrôtová nabíjačka 
Stick 'n Watch
Nenechajte si vybiť telefón pri sledovaní vašej obľúbenej zábavy na telefóne. Táto 5W 
bezdrôtová nabíjačka má chytro navrhnuté prísavky, vďaka ktorým nabíjačka zostane pevne 
prichytená na svojom mieste. Toto prevedenie umožňuje vodorovné držanie telefónu bez 
toho, aby vás obťažoval nabíjací kábel v konektore telefónu pri konvenčnom nabíjaní. K 
použitiu kdekoľvek na cestách či v domácnosti. Vrátane 1,2m dlhého micro USB kábla na 
pripojenie k zdroju napájania zo siete či powerbanky. Vyrobené z ABS. Kompatibilné so 
všetkými zariadeniami podporujúcimi QI, ako sú najnovšie rady Android či iPhone radu 8 a 
vyššie. Vstup: 5V / 1.5A. Bezdrôtový výstup: 5V / 1A, 5W. 

Rozmer 14,7 x 5,5 x 0,9 cm Max.veľkosť potl. 45 x 45 mm Technika potl. Tampónová tlač.           

Cena: € 15,50 

Bezdrôtová nabíjačka Vibe  5W
Dizajnová bezdrôtová nabíjačka, ktorá bude vyzerať skvele na každom stole či nočnom 
stolíku. Jednoduchšie to byť nemôže! Pripojte Vibe k zdroju energie a položte telefón 
na vyhradené miesto. Nabíjačka začne automaticky odovzdávať energiu a vaše 
zariadenie nabíjať. Vyrobené z hliníka a ABS. Kompatibilné so všetkými zariadeniami 
podporujúcimi QI, ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vstup 5V/2A, 
bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W. Vrátane 1,5m dlhého micro USB kábla. Registrovaný 
dizajn®

Rozmer 9 x 9 x 1,2 cm Max.veľkosť potlače 25 x 10 mm Technika potlače Tampónová 
tlač. 

Cena: € 12,15 

Umožní akúkoľvek powerbanku nabíjať bezdrôtovo



 P308.841  3  4  5 P308.921  3

Bezdrôtová 
nabíjačka 5W s 2 USB

Bezdrôtová nabíjačka s výkonom 5W vhodná pre nabíjanie telefónov 
podporujúcich QI ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vďaka 2 
USB výstupom je možné nabíjať aj akákoľvek iná zariadenia nepodporujúcich QI. 
Vyrobené z ABS. Vhodná len pre nabíjanie, nie pre dátový prenos. Vstup: 5V/1A. 
Výstup USB: 5V/1A. Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W.

Rozmer 9 x 9 x 1 cm Max.veľkosť potlače 70 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 9,10 

Základná 
bezdrôtová nabíjačka 5W

Bezdrôtová nabíjačka pre nabíjanie všetkých vašich zariadení podporujúcich QI. 
Silikónový krúžok zabraňujúci skĺznutiu telefónu. LED indikátor značiaci aktívne 
bezdrôtové nabíjanie. Kompatibilné s najnovšou Android generáciou, ďalej s 
iPhone 8 a vyššie. Vstup: 5V/1,5A. Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W.

Rozmer 1 x ø 7 cm Max.veľkosť potlače 45 x 45 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,77 

TECHNOLÓGIA



P308.821 P308.803

Light up 
bezdrôtová nabíjačka 5W

Nabíjajte svoje mobilné zariadenia bez akýchkoľvek káblov. Jednoducho položte 
telefón na nabíjaciu podložku, oznámenia vás ihneď bude informovať o priebehu 
nabíjania. Nabíjacia podložka umožňuje dekoráciu vlastným logom, ktoré sa po 
pripojení rozsvieti. Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné s najnovšou Android 
generáciou, ďalej s iPhone 8 a vyššie. Vstup: 5V / 2A. Bezdrôtový výstup: 5W

Rozmer 1,3 x 8,8 x 8,8 cm Max.veľkosť potlače 50 x 50 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 15,50 

Dvojitá 
bezdrôtová nabíjačka 5W

Dvojitá 5W bezdrôtová nabíjačka, ktorá podporuje nabíjanie dvoch zariadení 
súčasne. Jednoducho pripojte podložku k zdroju napájania a nabíjajte 
jednoduchým položením vášho telefónu na vyhradené miesto. Pri nabíjaní dvoch 
zariadení je pre zachovanie optimálneho príkonu odporučené použitie aspoň 2.1A 
USB zdroja. Kompatibilné so všetkými zariadeniami podporujúcimi QI, ako sú 
najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vstup 5V/1A, bezdrôtový výstup: 
5V/1A 5W. Vrátane 1,5 m dlhého micro USB kábla. Vyrobené z ABS.

Rozmer 19,1 x 10,4 x 0,9 cm Max.veľkosť potlače 50 x 50 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 32,20 



P308.251P308.941

Podložka pod myš s 
bezdrôtovou nabíjačkou 5W

PU podložka pod myš s integrovanou bezdrôtovou nabíjacou podložkou. Časť pre 
bezdrôtové nabíjanie možno použiť aj ako stojan pre telefón. Vrátane 40cm micro 
USB kábla na pripojenie k USB počítača. Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné 
s najnovšou Android generáciou, ďalej s iPhone 8 a vyššie. Vstup: 5V/1A. 
Bezdrôtový výstup 5V/1A 5W.

Rozmer 30 x 22 x 0,7 cm Max.veľkosť potlače 70 x 30 mm Technika potlače 
Sieťotlač. 

Cena: € 17,90 

Air podložka pod myš s 
bezdrôtovým nabíjaním a USB

Praktická vychytávka pre váš pracovný stôl. Moderne navrhnutá podložka pod 
myš disponujúca integrovanou USB a bezdrôtovou nabíjačkou pre pohodlné 
dobíjanie telefónu stále po ruke, stojanom na telefón a 4 perá. Protišmyková 
spodná časť. Vrátane komfortného 1,5m dlhého kábla. Vstup: 5V/1A. Výstup: 
5V/1A, bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W.

Rozmer 27 x 25 x 3 cm Max.veľkosť potlače 100 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 27,45 

TECHNOLÓGIA



P308.913 P308.902

USB nabíjačka 
s držiakom na perá

Táto moderná stolová nabíjačka vám pomôže udržiavať poriadok na pracovnom 
stole a mať svoje zariadenia vždy nabité. Dodáva sa so 4 USB (4.8A)portmi a 
jedným portom 2.0 typu C na nabíjanie mobilných zariadení novej generácie. S 
modrým indikátorom, ktorý signalizuje, že zariadenie sa nabíja. Držiak na perá 
je vyrobený z PC a nabíjačka z ohňovzdorného ABS. S 1-metrovým európskym 
káblom na nabíjanie.

Rozmer 12 x 8,2 x 8,2 cm Max.veľkosť potlače 40 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 25,90 

USB nabíjačka Vogue

Móda a nabíjanie vytvárajú jeden harmonický celok v podobe tejto trendy 
textilnej USB nabíjačky. S tromi portami USB a jedným portom USB C. Celkový 
výstup 4,1A. S 1m dlhým európskym káblom. Registrovaný dizajn®

Rozmer 3,5 x ø 8 cm Max.veľkosť potlače 30 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 21,70 



P513.913P308.783

Stolná lampa s 5W 
bezdrôtovým nabíjaním

Moderná stolná lampa vyrobená z ABS s integrovaným bezdrôtovým nabíjaním 
skutočne pozdvihne váš pracovný stôl na ďalšiu úroveň. Pre bezdrôtové nabíjanie 
jednoducho položte váš telefón na podstavec lampy. Zariadenie nepodporujúce 
QI je možné nabíjať aj klasicky cez dodatočný USB port. Dotykové tlačidlo pre 
zapnutie svetla s životnosťou až 50 000 hodín. Vrátane 1,5m dlhého micro 
USB kábla. Kompatibilné so všetkými telefónmi podporujúcimi QI, ako sú 
najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vstup 5V/2A. USB výstup: 5V/1A; 
Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W.

Rozmer 25 x 12 x 38,6 cm Max.veľkosť potlače 60 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 29,85 

Stolná lampa s 
bezdrôtovým 5W nabíjaním

Stolná lampa so 40 vysoko svietivými LED diódami a bezdrôtovú nabíjacou 
podložkou. Svetlo je možné prispôsobiť podľa situácie a vašich preferenciách 
v 3 režimoch: prírodné svetlo, žlté svetlo a biele svetlo. S funkciou časovača 
pre prípad, že by ste chceli pre úsporu energie svetlo automaticky vypnúť. 250 
lumenov. Dodávané s nabíjačkou s EÚ zástrčkou a 1,5 metra dlhým káblom. 
Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné s najnovšou Android generáciou, ďalej s 
iPhone 8 a vyššie. Vstup: 1A. Výstup 5V/1A. Bezdrôtový výstup 5W.

Rozmer 24 x 15 x 54 cm Max.veľkosť potlače 25 x 50 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 53,80 

TECHNOLÓGIA



P302.873 P302.311

Zvinovací kábel 3 v 1 Ontario

Kompaktný zvinovací EKO nabíjací kábel s 3 konektormi: USB C a obojstranný 
konektor pre zariadenia s iOS alebo Android vyžadujúce micro USB. Zvinovací 
mechanizmus zabraňujúci zamotanie. Kryt z ABS a prírodného bambusu, 1m dlhý 
kábel z TPU. Balené v EKO papierovom vrecúšku.

Rozmer 5 x 5 x 2 cm Max.veľkosť potlače 35 x 35 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,93 

Nabíjací kábel 3 v 1

Luxusný opletený nabíjací kábel 3 v 1 s konektormi USB C a obojstranným 
konektorom pre zariadenia s iOS alebo Android vyžadujúce micro USB. Kábel 
vyrobený z pleteného nylonu a konektory z odolného hliníka zaručujú dlhú 
životnosť. Vhodné iba pre nabíjanie. Dĺžka 80 cm. Balené v darčekovej krabičke s 
PU vrecúškom na kábel.

Rozmer 120 x ø 0,5 cm Max.veľkosť potlače 20 x 8 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 8,12 



P302.432

P302.295

P302.333

Opletený kábel 4 v 1
Luxusný opletený kábel 4 v 1 s USB A a USB C na vstupe a tromi konektormi na 
výstupe zahŕňajúcí micro USB, USB C a dvojitý konektor pre zariadenia s iOS a s 
micro USB. Konektory sú vyrobené z pevného hliníka. Dĺžka 20cm. Vhodný pre 
nabíjanie.

Rozmer 20 x 1 x 1 cm Max.veľkosť potlače 20 x 8 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 7,17 

Kľúčenka s káblom 4 v 1
Kľúčenka s káblikom s 3 konektormi: USB typu C a obojstranný konektor pre iOS 
a Android zariadenia. Pripojenie k zdroju napájania je možné cez USB alebo USB 
C. Vhodné ako pre nabíjanie tak prenos dát. Konce môžu byť magneticky spojené 
pre jednoduché prenášanie.

Rozmer 13 x 1,5 x 1,1 cm Max.veľkosť potlače 13 x 9 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,96 

Nabíjací kábel 3 v 1 s efektom 
pretekajúceho svetla
Moderný nabíjací kábel 3 v 1 s efektom pretekajúceho svetla pri používaní. S 
konektory USB C a obojstranným konektorom pre zariadenia s iOS alebo Android 
vyžadujúce micro USB. Kábel vyrobený z TPE a konektory z odolného hliníka. 
Vhodné iba pre nabíjanie. Dĺžka 30cm.

Rozmer 20 x 1,5 x 1,1 cm Max.veľkosť potlače 10 x 23 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 6,32 

TECHNOLÓGIA
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P302.232

Light up kábel 3 v 1
Luxusný nylonom opletený nabíjací kábel 3 v 1 s konektormi: USB typ C, micro 
USB a obojstranný konektor pre iOS. Stredná časť určená pre gravírovanie loga, 
ktoré sa tak pri používaní kábla osvetlí pre jeho výnimočné zvýraznenie. Vhodné 
iba pre nabíjanie. Dĺžka 120cm.

Rozmer 120 x 1 x ø 0,5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 25 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 9,99 

Zvinovací nabíjací kábel 3 v 1
Kompaktný nabíjací kábel 3 v 1 s konektormi USB typu C a dvojitým pre 
zariadenia s iOS alebo Android využívajúce micro USB. Vďaka svinovacímu 
mechanizmu je 1m dlhý kábel skladný a vhodný na cesty. Puzdro z ABS, bužírka 
kábla z TPU. Pre nabíjanie aj synchronizáciu dát.

Rozmer 13 x 4 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,72 

Opletený kábel 3 v 1
Luxusný opletený kábel 3 v 1 s konektormi USB typu C a dvojitým pre zariadenia s 
iOS alebo Android využívajúce micro USB. Odolné hliníkové konektory a nylonový 
oplet. Vhodné pre nabíjanie. Dĺžka: 120cm.

Rozmer 124 x ø 0,5 cm Max.veľkosť potlače 23 x 8 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,72 
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Moderný kábel 3 v 1
Moderný kábel 3 v 1 s konektormi USB typu C a dvojitým pre zariadenia s iOS 
alebo Android využívajúce micro USB. Odolné kovové telo s konektormi z hliníka, 
bužírka kábla z TPU. S kľúčenkou. Pre nabíjanie aj synchronizáciu dát. Dĺžka: 15cm

Rozmer 17,5 x 1,7 x 1,3 cm Max.veľkosť potlače 40 x 12 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,63 

Kľúčenka s káblom 3 v 1
Kľúčenka s káblikom s 3 konektormi: USB typu C a obojstranný konektor pre iOS 
a Android zariadenia. Vhodné ako pre nabíjanie tak prenos dát. Konce môžu byť 
magneticky spojené pre jednoduché prenášanie.

Rozmer 11 x 3,1 x 0,8 cm Max.veľkosť potlače 5 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 2,38 

Nabíjací kábel 3 v 1
Kľúčenka s káblikom s 3 konektormi: USB typu C a obojstranný konektor pre iOS 
a Android zariadenia. Vhodné ako pre nabíjanie tak prenos dát. Konce môžu byť 
magneticky spojené pre jednoduché prenášanie.

Rozmer 8 x 4 x 1 cm Max.veľkosť potlače 22 x 22 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 3,45 

TECHNOLÓGIA



P308.753

P308.305

 P327.101  2

Cestovný USB rozbočovač
Prenosný USB rozbočovač so 4 portmi USB 2.0, ktoré rozširujú počet USB portov 
na vašom prenosnom alebo stolovom počítači.

Rozmer 5,1 x 4 x 1 cm Max.veľkosť potlače 45 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 2,38 

Rozbočovač v tvare oblaku
USB rozbočovač so 4 portmi USB 2.0, ktoré rozširujú počet USB portov na 
vašom počítači. S integrovaným káblom v spodnej časti, ktorý sa dá vysunúť. 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 1,8 x 16,5 x 6 cm Max.veľkosť potlače 80 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 6,05 

Pero 4 v 1
Mosadzné pero s dotykovým hrotom, laserovým  a s baterkou, všetko v jednom 
pre jednoduchšiu prezentáciu.

Rozmer 12 x ø 0,8 cm Max.veľkosť potlače 50 x 6 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 3,58 



P314.342P327.882

Prezentačné pero 4 v 1

Prezentačné pero 4 v 1 s laserovým ukazovátkom, perom s čiernym atramentom 
a stylusom. Vrátane prijímača, kľúčenky a 6ks článkových batérií.

Rozmer 14,5 x ø 1,1 cm Max.veľkosť potlače 50 x 5 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 23,85 

Flat laserové 
ukazovátko a prezentér

Plochý laserový ukazovateľ (triedy 2) a prezentačná pomôcka s integrovaným 
prijímačom. Pohodlne sa drží a je vybavený tlačidlami na jednoduché prepínanie. 
S tlačidlom nahor a nadol a tlačidlom na aktiváciu lasera. Zariadenie sa používa 
tak, že prijímač jednoducho zapojíte do USB portu na počítači a prezentačná 
pomôcka sa automaticky pripojí. Prevádzková vzdialenosť do max. 10 metrov od 
prijímača. Laser do max. 50 metrov. Registrovaný dizajn®

Rozmer 3,2 x 10 x 1,4 cm Max.veľkosť potlače 20 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 35,50 

TECHNOLÓGIA



P314.103 P314.134

Beam laserové 
ukazovátko a prezentér

Profesionálne rádiofrekvenčné ukazovadlo, s ktorým môžete prechádzať cez 
svoju prezentáciu s použitím tlačidiel posunu o stranu vpred/vzad, a ktorý vám 
pomocou laserového tlačidla poskytne možnosť vykonať zvýraznenie. Vrátane 
čierneho cestovného puzdra XD Design. Registrovaný dizajn®

Rozmer 3,5 x 1 x 10 cm Max.veľkosť potlače 40 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 35,85 

USB dobíjací prezentér

Staňte sa majstrom prezentácií s týmto špičkovým zariadením na prezentovanie 
s prenosom v pásme 2,4 GHz. Ľahký a hladký hliníkový dizajn vám poskytuje 
neustálu kontrolu počas prezentácie. Stačí zapojiť integrovaný USB prijímač a 
začať prezentovať v priebehu pár sekúnd. Nabíjateľná batéria umožňuje nabíjať 
zariadenie prostredníctvom USB portu počítača a poskytuje až 10 hodín používania 
na jedno nabitie (2 hodiny). S tlačidlom prechodu na ďalšiu a predchádzajúcu 
snímku a červeným laserom. Kompatibilné s najnovšími verziami systému Windows 
a so systémom MacOS 10.7 a novším. Prevádzková vzdialenosť až 30 metrov.

Rozmer 13,7 x 2,2 x 1,2 cm Max.veľkosť potlače 10 x 50 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 42,25 



P300.603P300.122

USB typu C Pivot

8GB USB 3.0 flash disk s USB konektorem z jedné a konektorem typu C z druhé 
strany, který je používán na novějších zařízeních. Tělo z hliníku a otočný díl 
umožňující výběr požadovaného konektrou. Vyrobeno z ABS. Ochranný vzor®

Rozmer 6,1 x 2 x 1 cm Max.veľkosť potlače 50 x 15 mm Technika potlače Gravír. 

Cena: € 16,30 

USB 2.0 Tag 8 GB

USB kľúč Tag je pamäťový flash disk 2.0 s hladkým dizajnom, navyše sa dá ľahko 
na čokoľvek pripnúť, vďaka čomu ho nikdy nestratíte. Registrovaný dizajn®

Rozmer 4,5 x 1,2 x 0,7 cm Max.veľkosť potlače 35 x 8 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 10,41 

TECHNOLÓGIA



P301.811

Spona s fish eye objektívom
Fish eye (rybie oko) objektív je možné jednoducho pripevniť k mobilnému 
zariadeniu pomocou prispôsobiteľné ABS spony k prednej alebo zadnej kamere. 
Vybavené akrylátovými šošovkami. Vhodné pre väčšinu mobilných telefónov a 
tabletov.

Rozmer 2,3 x 2 x 6,4 cm Max.veľkosť potlače 10 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 2,01 



P330.151P330.401

VR 3D okuliare

Nová generácia okuliarov na virtuálnu realitu, vďaka ktorým zažijete pravú virtuálnu 
realitu. Okuliare sú vyrobené z ľahkého materiálu ABS a majú luxusný magnetický 
systém uzatvárania, ktorý udrží váš telefón na mieste. Netoxická hlavová časť je 
vyrobená z pohodlného a odolného materiálu a možno ju prispôsobiť každej veľkosti 
hlavy. Polstrovanie vám zaručí pohodlie aj pri dlhodobom používaní. Šošovky sú 
vyrobené z vysokokvalitnej optickej živice, ktorú možno prispôsobiť a zabezpečiť tak 
ten najlepší zážitok pri sledovaní. Na bočnej strane sa nachádza tlačidlo, ktorým sa 
upravuje vzdialenosť od displeja vášho telefónu tak, aby bol dosiahnutý správny uhol 
pohľadu.  Vhodné pre všetky mobilné telefóny s veľkosťou do 6”.

Rozmer 19,5 x 14 x 10 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 13,70 

VR okuliare 
s integrovanými slúchadlami

Okuliare pre virtuálnu realitu s integrovanými bluetooth slúchadlami pre 
maximálny pôžitok z virtuálnej reality. Slúchadlá ponukajú jedinečnú podporu 
zvuku vo videách a hrách. Telo z ABS a PC s vysoko kvalitnými šošovkami z 
optickej živice. S netoxickým hlavovým popruhom a pohodlnými PU slúchadlami. 
Vhodné pre všetky telefóny so systémom iOS a Android až do veľkosti 6”. 
Dodávané s čistiacim handričkou na šošovky.

Rozmer 21 x 22 x 10 cm Max.veľkosť potlače 60 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 23,85 

TECHNOLÓGIA
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RFID púzdro 
na karty 3 v 1 na telefón
RFID puzdro na karty s pútkom pre komfortnejšie držanie telefónu či k 
využitiu ako stojanček. Priestor pre 2 karty je opatrený RFID 
ochranou, čím zabraňuje skimmingu. Lepiaca plocha na 
zadnej strane pre pevné pripevnenie na rovnú plochu 
telefónu. Vyrobené z PU.

Rozmer 10,4 x 6,4 x 0,4 cm Max.veľkosť potlače  
45 x 10 mm Technika potlače Tampónová tlač. 

Cena: € 2,74 

Lokátor kľúčov 2.0
Nájdite stratené predmety takmer okamžite s týmto drobným hlavným hľadáčikom s 
BT 4.0. S ľahkosťou nájde mobil aj peňaženku alebo aj kľúče. Bezplatná aplikácia, ktorá 
sa ľahko používa, určí miesto strateného predmetu. Používa vymeniteľné batérie a má 
nízku spotrebu so životnosťou až 3 mesiace v pohotovostnom režime. S funkciou selfie. Je 
kompatibilný so systémami iOS 10 a vyššími a Android 4.3.

Rozmer 0,8 x 3,3 x 4,6 cm Max.veľkosť potlače 20 x 13 mm Technika potlače Tampónová 
tlač. 

Cena: € 9,60 

IPX8 vodotesné  
plávajúce puzdro na telefón
Vysoko kvalitné vodotesné (IPX8) puzdro, ktoré váš telefón pri vodných aktivitách či v 
daždi udrží zaručene v suchu. V prípade upustenia do vody zostane puzdro s telefonom 
na hladine, vďaka čomu nehrozí jeho strata. Puzdro je vybavené priehľadnými prvky 
umožňujúcimi ovládanie telefónu a robení fotografií či videí.

Rozmer 21,5 x 10,5 x 1,6 cm Max.veľkosť potlače 50 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 10,69 
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Vreckové cloudové úložisko

Osloboďte sa vďaka tomuto 16 Gb bezdrôtovému flash úložisku všetkých káblov, 
USB diskov či platených externých úložísk. Pristupujte k svojim dátam vzdialene 
skrze wifi, ktoré cloudové úložisko vysiela. Súbory ukladajte, sťahujte a zdieľajte 
pomocou aplikácie. Cloudové úložisko je zabezpečené heslom, čím tak uchováva 
vaše súbory v bezpečí. Zdieľanie je možné až s 6ti užívateľmi. Vrátane micro USB 
kábla pre nabíjanie vreckového cloudu.

Rozmer 8,7 x 5,5 x 1,3 cm Max.veľkosť potlače 55 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

* Cena: na vyžiadanie 

Stojan na tablet Chef 
s dotykovým perom

Chef je stojan na tablet pre všetkých moderných a kreatívnych kuchárov. Odolné 
dotykové pero umožňuje jednoduché použitie tabletu v podmienkach zaparenej 
kuchyne bez toho, aby potraviny zanechali na vašom tablete akékoľvek stopy. 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 3 x ø 12 cm Max.veľkosť potlače 40 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 9,13 

DIGITÁLNA TLAČ

TECHNOLÓGIA
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4K akčná kamera

Super moderné HD športová kamera s 4K rozlíšením. 1,5" TFT LCD displej na zadnej 
strane pre okamžité prezeranie fotiek / videí vo vysokej kvalite. Pamäť pomocou micro 
SD karty (nie je súčasťou balenia) rozšíriteľná až na 32 GB. Batéria s kapacitou 650 mAh 
umožňuje natáčanie po dobu až 70 minút. 11 dielne príslušenstvo: vodeodolné puzdro 
(až do 30m), držiak na helmu, držiak na bicykel, klip, konektor, kĺb, 2 popruhy, 2 lepiace 
pásky, nabíjací kábel micro USB.

Rozmer 4,1 x 5,9 x 3 cm Max.veľkosť potlače 40 x 10 mm Technika potlače Tampónová 
tlač. 

* Cena: na vyžiadanie 

Akčná kamera 
s 11-dielnym príslušenstvom

Najmodernejšia športová HD kamera s rozlíšením 720p. Na zadnej strane má 
1,5-palcový TFT LCD displej, na ktorom si môžete priamo prehrávať filmy. Pamäť 
možno pomocou mikro SD karty rozšíriť až na 32 GB. Vrátane vodeodolného 
puzdra a 11-dielneho príslušenstva. Doba nahrávania približne 70 minút.

Rozmer 4,1 x 5,9 x 3 cm Max.veľkosť potlače 40 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

* Cena: na vyžiadanie 
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Súprava akčnej kamery

Širokouhlá Full HD akčná kamera (1280 x 720 P) s funkciou 120 stupňov pre 
dokonalé filmovanie a fotografovanie vašich outdoorových aktivít. Obsahuje 
650 mAh batériu na použitie až do jednej hodiny na jedno nabitie. Obsahuje 
super silnú ABS selfie  na ešte lepšie filmovanie a fotografovanie. Je zabalená v 
cestovnom puzdre Swiss Peak, aby ste si mohli vziať kameru kamkoľvek. Vrátane 
11 doplnkov.

Rozmer 7 x 17 x 22 cm Max.veľkosť potlače 100 x 60 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

* Cena: na vyžiadanie 

360° kamera 
s dvojitým objektívom

Vytvárajte ohromujúce 360-stupňové fotografie a videá v HD kvalite pomocou tejto 
kamery 360, ktorá sa dá jednoducho pripojiť ku každému tabletu alebo telefónu s 
OS Android. Bezplatná APLIKÁCIA umožňuje kontinuálny prenos 360-stupňového 
obsahu naživo na sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Twitter, Instagram alebo 
YouTube.  Môžete tiež upravovať svoje fotografie a videá a môžete dokonca vytvárať 
aj vlastné VR filmy. Súčasťou dodávky je konektor micro-USB, ktorý sa dá nahradiť 
konektorom typu C pre najnovšiu generáciu zariadení s OS Android. Rozlíšenie: 
video 2K (2048 x 1024) Fotografie: 3K (3508 x 1504).

Rozmer 4,1 x 4,2 x 4,1 cm Max.veľkosť potlače 7 x 7 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

* Cena: na vyžiadanie 

TECHNOLÓGIA
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Chytré hodinky Fit
Moderné chytré hodinky s 1,3" farebným dotykovým displejom pre sledovanie 
každodenných aktivít. Mäkký pohodlný silikónový pásik so štýlovými detailmi. 
Funkcie zahŕňajú: počítanie krokov, kalórií, vzdialenosti, multišportový časovač, 
monitor spánku a srdcového tepu, telefonovanie, kalendár, notifikácie (SMS , 
Facebook, Skype, WhatsApp a ďalšie). Kompatibilné so systémami iOS 8.0 a 
Android 4.4 a vyšší. Vode a prachu odolné (IPX 67). Pohotovostná doba až 15 dní, 
prevádzková doba až 5 dní. Vrátane nabíjacieho klipu.

Rozmer 25,5 x 3,1 x 1,1 cm Max.veľkosť potlače 17 x 7 mm Technika potlače 
Gravír. 

* Cena: na vyžiadanie 

Vodeodolnosť (IPX 67)
Dynamický monitor srdcového tepu 
Multisport 
Sledovanie aktivít/spánku
Všetky upozornenia
1,35" displej
Point dotykovy displej
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Športové chytré hodinky

Chytré hodinky s farebným 1,54" displejom pre sledovanie celodenných aktivít 
moderného životného štýlu. Pohodlný remienok zo silikónu so štýlovými 
dvojfarebnými detailmi. Medzi podporované funkcie patrí: krokomer, meranie 
kalórií a vzdialenosti, budík, monitor spánku a srdcového tepu, kalendár, 
odchádzajúce/prichádzajúce hovory, notifikácie (SMS, Facebook, Skype, 
WhatsApp atď.). Kompatibilné s Android 4.3, iOS 8.0 a vyššie. Vodeodolnosť IPX 
54. Prevádzková doba až 36 hodín v závislosti na užívaniu. Jednoduché nabíjanie 
cez micro USB.

Rozmer 26 x 4,1 x 1,1 cm Max.veľkosť potlače 15 x 50 mm Technika potlače CO₂ 
laserové gravírovanie. 

* Cena: na vyžiadanie 

TECHNOLÓGIA

Vodeodolnosť IPX 54
Dynamický monitor srdcového tepu 
Sledovanie aktivít/spánku
Všetky upozornenia
1,54" displej
Dotykovy displej
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Multišportové hodinky E-ink

Najmodernejšie športové hodinky s elektronickým atramentom, ktoré dokážu 
sledovať 24 druhov športu: chôdzu, tenis, jazdu na bicykli, basketbal a mnoho 
ďalších.  S 1,28“ displejom z tvrdeného skla a dotykovou obrazovkou, ktorá sa 
nemusí prepínať do pohotovostného režimu vďaka nízkej spotrebe energie. 
Displej je výborne čitateľný aj pri silnom slnečnom svetle. Vrátane dynamického 
merania tepovej frekvencie. BT 4.0 pre super plynulé pripojenie a odolnosť voči 
vode IP67. Podporuje prichádzajúce správy cez SMS, Skype, WhatsApp a Twitter. 
Bezplatná aplikácia je kompatibilná so systémami iOS 8.1 a novším a Android 4.4 
a novším.

Rozmer 0,7 x 3,1 x 3,9 cm Max.veľkosť potlače 20 x 20 mm Technika potlače 
CO₂ laserové gravírovanie. *

 Cena: na vyžiadanie 

Fitness náramok Colour Fit

Vodotesný (IP67) fitness náramok s vysoko kvalitným farebným dotykovým TFT 
LCD displejom 0,96". Umožňuje sledovanie prejdenej vzdialenosti, počtu krokov, 
množstvo spálených kalórií a vášho spánku. Taktiež ponúka dynamické merania 
srdcovej frekvencie a monitorovanie krvného tlaku a hladiny kyslíka v krvi. Pre 
ľahké párovanie je využívané BT 4.0 a vďaka 105 mAh batérie je pohotovostná 
doba na jedno nabitie až 5-7 dní (v závislosti na frekvencii používania). Bezplatná 
aplikácia je kompatibilná so systémami iOS 8.0, Android 4.4 a ich vyššími 
verziami.

Rozmer 4,2 x 2,2 x 1,1 cm Max.veľkosť potlače 40 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

* Cena: na vyžiadanie 

Vodeodolnosť (IPX 67)
Dynamický monitor srdcového tepu 
Multisport 
Všetky upozornenia
1,28" e-ink displej
Dotykovy displej
Nízka spotreba energie

Vodeodolnosť (IPX 67)
Dynamický monitor srdcového tepu 
Monitor krvného tlaku 
Monitor kyslíka v krvi
0,96" displej
Point dotykovy displej
Plnofarebný displej
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Fitness náramok Stay Fit 
s monitorom srdcového tepu

Ľahký vodeodolný (IP67) fitness náramok s pohodlným TPE pásikom vhodným 
pre celodenné nosenie. Ľahko ovládateľný 0,96" OLED farebný displej. Vrátane 
aplikácie v 10 jazykoch pre podrobné sledovanie dosiahnutých výkonov (pre iOS 
8.1 a Android 4.4 alebo vyšší). Funkcie zahŕňajú: monitor spánku, srdcového tepu, 
krvného tlaku, kyslíka v krvi, počítanie kalórií, prejdenej vzdialenosti, stopky. 
Pohotovostná doba až 7 dní, prevádzková doba až 3 dni.

Rozmer 22 x 3,5 x 1,1 cm Max.veľkosť potlače 50 x 10 mm Technika potlače CO₂ 
laserové gravírovanie. 

* Cena: na vyžiadanie 

Fitness náramok Pulse Fit

Ľahký, vodeodolný (IP67) fitness náramok s pohodlným remienkom pre nosenie 
vo dne v noci. Ľahko ovládateľný 0,91" OLED displej pomocou dotyku po strane. 
Voľne stiahnuteľná aplikácia pre prehľadné sledovanie aktivít a výsledkov 
(Android 4.4 a vyššie, iOS 8.1 a vyššie). Funkcie zahŕňajú napríklad: krokomer, 
sledovanie spánku, meranie prejdenej vzdialenosti, kalórií, srdcového tepu 
a ďalšie. Jednoduchý nástroj, pomocou ktorého vstúpite do sveta zdravého 
životného štýlu.

Rozmer 20,4 x 1,6 x 1 cm Max.veľkosť potlače 10 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

* Cena: na vyžiadanie 

TECHNOLÓGIA

Vodeodolnosť (IPX 67)
Dynamický monitor srdcového tepu
Monitor krvného tlaku
Sledovanie aktivít/spánku
0,96" displej
Point dotykovy displej

Vodeodolnosť (IPX 67)
Dynamický monitor srdcového tepu
Sledovanie aktivít/spánku
Všetky upozornenia
0,91" displej
Point dotykovy displej
Diaľkové ovládanie fotoaparátu
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Fitness náramok Move Fit

Ľahký, vodeodolný (IP67) fitness náramok s pohodlným remienkom pre nosenie 
vo dne v noci. Ľahko ovládateľný 0,91" OLED displej pomocou dotyku po strane. 
Voľne stiahnuteľná aplikácia pre prehľadné sledovanie aktivít a výsledkov 
(Android 4.4 a vyššie, iOS 8.1 a vyššie). Funkcie zahŕňajú napríklad: krokomer, 
meranie prejdenej vzdialenosti a kalórií, sledovanie spánku a ďalšie . Jednoduchý 
nástroj, pomocou ktorého vstúpite do sveta zdravého životného štýlu.

Rozmer 20,4 x 1,6 x 1 cm Max.veľkosť potlače 10 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

* Cena: na vyžiadanie 

Vodeodolnosť (IPX 67)
Sledovanie aktivít/spánku
Všetky upozornenia
0,91" displej
Point Dotykovy displej
Diaľkové ovládanie fotoaparátu
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Fitness náramok Keep fit

S týmto fitness náramkom môžete sledovať svoju aktivitu, spálené kalórie a 
spánkový profil. Získajte prehľad o svojich úspechoch pomocou bezplatnej 
aplikácie, ktorá je kompatibilná so systémami iOS 8.1 a Android 4.4 alebo 
novšími. Náramok má OLED displej na zobrazenie vašich pokrokov priamo na 
náramku. Ideálny spoločník pre zdravší a aktívnejší životný štýl. Pohotovostná 
doba na jedno nabitie je až 5 dní.

Rozmer 26,5 x 2 x 1 cm Max.veľkosť potlače 15 x 12 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

* Cena: na vyžiadanie 

Športové 
hodinky s krokomerom

Krokomer na náramku z ABS s akrylátovým displejom. Popruh je vyrobený 
z pohodlného silikónového materiálu. Dĺžku náramku je možné nastaviť pre 
veľkosť každého zápästia. Náramok počíta kroky, spálené kalórie a prejdenú 
vzdialenosť. Funkcia hodín. Vrátane batérií pre priame použitie. Životnosť batérie 
pri obvyklom použití je 1 rok.

Rozmer 1,4 x 2,7 x 25 cm Max.veľkosť potlače 4 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,19 

TECHNOLÓGIA

Sledovanie aktivít/spánku
0,49" displej
Diaľkové ovládanie fotoaparátu

Sledovanie aktivít
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PORTFÓLIÁ A ZÁPISNÍKY
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Portfólio A4 z RPET s 
bezdrôtovou nabíjačkou 5W Air
Portfólio vyrobené z recyklovaného PET je vybavené tou najnovšou technológiou. 
V prednom obale je zabudovaná 5 000 mAh powerbanka, ktorú je možné 
zariadenie nabíjať cez klasické 2 USB výstupy alebo bezdrôtovo cez bezdrôtovú 
nabíjačku umiestnenú na vonkajšej strane obalu. Vstup: 5V/2.1A. Výstupy USB: 
5V/2.1A; bezdrôtový výstup 5W. Vrátane zápisníka s 20 linkovaným krémovými 
stranami o gramáži 70g/m2. Registrovaný dizajn®

Rozmer 33,5 x 26 x 2,5 cm Max.veľkosť potlače 100 x 40 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 53,75 

PORTFÓLIÁ A ZÁPISNÍKY
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Portfólio A5 z RPET s 
bezdrôtovou nabíjačkou 5W Air

Portfólio vyrobené z recyklovaného PET je vybavené tou najnovšou technológiou. 
V prednom obale je zabudovaná 5 000 mAh powerbanka, ktorú je možné 
zariadenie nabíjať cez klasické 2 USB výstupy alebo bezdrôtovo cez bezdrôtovú 
nabíjačku umiestnenú na vonkajšej strane obalu. Vstup: 5V/2.1A. Výstupy USB: 
5V/2.1A; bezdrôtový výstup 5W. Registrovaný dizajn®

Rozmer 22,5 x 17,5 x 3,2 cm Max.veľkosť potlače 80 x 25 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 47,80 

Obal na zápisník A5 z RPET 
s bezdrôtovou nabíjačkou 5W Air

Opätovne doplniteľný obal na zápisník vyrobený z recyklovaného PET s 
integrovanou bezdrôtovou nabíjačkou v prednom obale. Jednoducho nabíjačku 
pripojte k zdroju napájania (napr. externej powerbance) a položte telefón 
pre bezdrôtové nabíjanie. 1m dlhý micro USB kábel je súčasťou balenia. Obal 
vyrobený z RPET s elastickou gumičkou, vnútorná časť z čierneho soft PU. A5 
zápisník s 80 listami/160 stranami linkovaného krémového papiera o gramáži 
70g/m2. Vstup: 5,0 V/2,0 A. Výstup: 5,0 V/1 A Registrovaný vzor®

Rozmer 22,3 x 15 x 2 cm Max.veľkosť potlače 80 x 25 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 15,55 
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Portfólio A4 s 
bezdrôtovou nabíjačkou Air

Portfólio so zápisníkom o 20 listoch je vybavené tou najnovšou technológiou. Na 
prednej strane portfólia je zabudovaná podložka pre bezdrôtové nabíjanie, ktoré 
podporujú najnovšej generácie systému Android, iPhone 8 a vyššie. Ostatné 
zariadenia nepodporujúce bezdrôtové nabíjanie je možné nabíjať cez USB porty z 
4 000 mAh powerbanky. USB porty sú schované, vysunúť je možné jednoducho 
po stlačení tlačidla. Vstup: 5,0 V/1,0 A. Výstup: 5,0 V/2,1 A. Bezdrôtový výstup: 5 
W. Registrovaný dizajn®

Rozmer 33,9 x 25,9 x 2,9 cm Max.veľkosť potlače 100 x 40 mm Technika 
potlače Transferová tlač. 

Cena: € 59,80 

Obal na zápisník A5 
s bezdrôtovou nabíjačkou Air

Obal na vyberateľný poznámkový blok (128 linajkových listov, s gramážou 80 g / 
m²) je vybavený tou najnovšou technológiou. Na prednej strane je zabudovaná 
podložka pre bezdrôtové nabíjanie, ktoré podporujú najnovšie generácie systému 
Android, iPhone 8 a vyššie. Ostatné zariadenia nepodporujúce bezdrôtové 
nabíjanie je možné nabíjať cez USB porty z 4 000 mAh powerbanky. USB porty 
sú schované, vysunúť sa dajú jednoducho po stlačení tlačidla. Vstup: 5,0 V/1,0 A. 
Výstup: 5,0 V/2,1 A. Bezdrôtový výstup: 5 W. Registrovaný dizajn®

Rozmer 22,9 x 17,4 x 2,4 cm Max.veľkosť potlače 90 x 15 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 54,45 

PORTFÓLIÁ A ZÁPISNÍKY
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Kyoto obal na 10" tablet 
s bezdrôtovým nabíjaním

Kyoto je unikátne navrhnutý obal, ktorý poskytuje priestor pre všetky potreby 
na vaše rokovania či každodenné pracovné fungovanie. Úschovný priestor pre 
kancelárske potreby, ale aj tablet vrátane stojanu. Zabudovaná 4 000 mAh 
powerbanka umožňuje bezdrôtovo nabíjať vaše zariadenie Android posledných 
generácií, iPhone 8 a vyššie. Vstup: 5.0V/1.0A. Výstup 5.0V/2.1A. Bezdrôtový 
výstup: 5W. Vyrobené z materiálu rPET (recyklované PET fľaše). Vrátane 
vymeniteľného zápisníku so 128 linkovaným krémovými stranami (80g/m2). 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 30 x 23 x 3 cm Max.veľkosť potlače 50 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 53,80 

Seattle 
portfólio na 9-10“ tablet

Portfólio, do ktorého vmestnáte celú vašu kanceláriu. Vďaka mnohým oddielom a 
vreckám uschováte všetky potrebné drobnosti. Portfólio je možno prakticky zložiť 
ako stojan, do ktorého postavíte váš tabliet či telefón pre prezentáciu. Vyrobené z 
ekologického materiálu rPET (recyklované PET fľaše). Vrátane zápisníka.

Rozmer 3,6 x 24,5 x 31 cm Max.veľkosť potlače 180 x 90 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 29,40 



P772.621 P773.621

Základné 
technické portfólio na zips

Technické portfólio veľkosti A4 s obalom z polyuretánu, so zapínaním na zips 
obsahujúce: stojan na telefón/tablet, držiak na telefón s priehľadným oknom, vďaka 
ktorému môžete mať prístup k vášmu zariadeniu. Vhodné pre iPhone 6, Samsung S6 
atď. S držiakmi na prístroje, napríklad na USB, nabíjací kábel alebo záložný zdroj. S 
5 puzdrami na karty a 1 puzdrom na občiansky preukaz. S roztiahnuteľným puzdrom 
na dokumenty alebo tablet. Vrátane 1 poznámkového bloku formátu A4 s 20 listami. 
Kompatibilné so všetkými tabletmi: iPad, Android a Microsoft Windows.

Rozmer 2,5 x 25,5 x 34 cm Max.veľkosť potlače 150 x 280 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 22,40 

Konferenčné 
portfólio so zipsom

Portfólio so zapínaním na zips, vo vnútri priehradka na zips, priesvitné puzdro, 
priehradky na vizitky, puzdro na USB kľúč, pútka na perá, vrátane poznámkového 
bloku s krémovým obalom, 20 listami z recyklovaného materiálu a recyklačným 
symbolom.

Rozmer 34,1 x 25,6 x 3 cm Max.veľkosť potlače 150 x 200 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 18,15 

PORTFÓLIÁ A ZÁPISNÍKY
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Portfólio se zipsom Heritage A4

Kolekcia Swiss Peak Heritage hovorí jazykom modernej elegancie. Je dodávaná 
s ikonickým talianskym obalom z PU a luxusným strieborným zipsom. Vnútorná 
časť ponúka stojan na telefón alebo tablet, držiaky na príslušenstvo, puzdrá na 
vizitky, priehradky na vaše poznámkové listy a dokumenty. S poznámkovým 
blokom A4.

Rozmer 32,5 x 24,5 x 2,5 cm Max.veľkosť potlače 180 x 100 mm Technika 
potlače Transferová tlač. 

Cena: € 25,00 

Portfólio se zipsom Heritage A5

Kolekcia Swiss Peak Heritage hovorí jazykom modernej elegancie. Je dodávaný 
s ikonickým talianskym obalom z PU a luxusným strieborným zipsom. Vnútorná 
časť ponúka stojan na telefón alebo tablet, držiaky na príslušenstvo, puzdrá na 
vizitky, priehradky na vaše poznámkové listy a dokumenty. S poznámkovým 
blokom A5.

Rozmer 24 x 18 x 2,5 cm Max.veľkosť potlače 130 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 21,75 
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Luxusné portfólio so zipsom

Technické portfólio formátu A4 s textilným prebalom a zipsom. Obsahuje 
zložiteľný stojan na telefón alebo tablet, vrecko na telefóne s priehľadom, 
pomocou ktorého je možno mobilné zariadenia skontrolovať aj ovládať a niekoľko 
pratických úchytov napríklad pre nabíjací kábel či powerbanku. Priehradky až pre 
5 kariet. Vrecko na zips na dokumenty alebo tabliet na vonkajšej strane. Vrátane 
poznámkového bloku vo formáte A4.

Rozmer 2,5 x 26,5 x 34 cm Max.veľkosť potlače 200 x 250 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 23,85 

Portfólio s powerbankou

Technické portfólio s powerbankou o kapacite 4 000 mAh. Obsahuje zložiteľný 
stojan na telefón alebo tablet, vrecko na telefóne s priehľadom, pomocou ktorého 
je možno mobilné zariadenia skontrolovať a ovládať a niekoľko pratických 
úchytov napríklad pre nabíjací kábel. Výstup 5V / 2,1 A, vstup 5V / 800 mAh.

Rozmer 2 x 26,5 x 34 cm Max.veľkosť potlače 45 x 15 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 46,80 

PORTFÓLIÁ A ZÁPISNÍKY
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Technické portfólio základné

Technické portfólio veľkosti A4 s luxusným magnetickým kovovým uzáverom. Vo 
vnútri: stojan na tablet/telefón, držiak na telefón s priehľadným oknom, vďaka 
ktorému môžete mať prístup k vášmu zariadeniu. Vhodné pre všetky bežné 
typy telefónov, napríklad iPhone 6 a Samsung S6. S puzdrom na dokumenty, s 2 
držiakmi na karty a pútkom na pero. Vrátane 1 poznámkového bloku formátu A4 
s listami z recyklovaného materiálu.

Rozmer 1,5 x 25 x 31 cm Max.veľkosť potlače 150 x 130 mm Technika potlače 
Sieťotlač. 

Cena: € 13,80 

Portfólio A4 s chytrým vreckom

Portfólio A4 s 2 užitočnými prednými vreckami a veľkým predným puzdrom. 
Vnútri s priehradkou na dokumenty 4 puzdrami na vizitky a očkom na pero. 
Vrátane poznámkového bloku A4 z recyklovaného papiera.

Rozmer 31 x 23,5 x 2 cm Max.veľkosť potlače 140 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 15,20 



 P772.611  2

Základné portfólio A4 z RPET
Elegantné portfólio vyrobené z recyklovaného PET ponúka priestor na 
uschovanie vizitiek, poznámok a listov, obsahuje 4 sloty na karty, 2 pútka na perá 
a poznámkový blok A4 s 20 recyklovanými stranami o gramáži 70g/m2.

Rozmer 31 x 23,5 x 1,2 cm Max.veľkosť potlače 150 x 70 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 14,35 

PORTFÓLIÁ A ZÁPISNÍKY
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Obal na zápisník Power

Zapisujte poznámky a nabíjajte vaše zariadenie v rovnaký okamih. Oboje 
poskytuje praktický obal so zabudovanou powerbankou s kapacitou 3 000 mAh. 
Telefón môžete jednoducho uschovať do priehľadnej kapsičky (15 x 8 cm), ktorá 
zároveň umožňuje dotykové ovládanie. Vrátane vymeniteľného zápisníka so 128 
krémovými stranami o gramáži 80g / m2. Výstup 5V / 1A.

Rozmer 2 x 17,8 x 22,8 cm Max.veľkosť potlače 100 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 32,65 

Light up obal na zápisník

Zobrazte svoje logo unikátnym spôsobom. Predná strana je osadená štítkom, na 
ktorom gravírované logo svieti. Vrátane dvoch CR 2032 batérií a vymeniteľného 
zápisníka so 128 linajkovými krémovými stranami o gramáži 80g/m2.

Rozmer 22,5 x 15 x 2,5 cm Max.veľkosť potlače 40 x 25 mm Technika potlače 
CO₂ laserové gravírovanie. 

Cena: € 16,20 



P772.511

Zápisník A5 s bezdrôtovou 
powerbankou 5 000 mAh
Moderný zápisník so zabudovanou powerbankou 5 000 mAh a 5W bezdrôtovým 
nabíjaním. Obsahuje 64 listov/128 strán krémového papiera o gramáži 80g/
m2, stojan a vrecko na telefón a ďalšie vrecká na kábel či SD karty. Bezdrôtové 
nabíjanie je kompatibilné so všetkými telefónmi podporujúcimi QI, ako sú 
najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vstup: 5V/2.1A. Výstup USB: 
5V/2.1A.

Rozmer 22,5 x 19 x 2,5 cm Max.veľkosť potlače 10 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 57,35 

PORTFÓLIÁ A ZÁPISNÍKY
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Kyoto obal na zápisník 
formátu A5 s organizérom

Dopĺňateľné puzdro na zápisník formátu A5 s inteligentným triediacim systémom 
pre vecičky vo vnútri. Uložte si pero do chrbtovej časti. Pogumované tkané 
elastické prvky dokážu pojať zariadenia s uhlopriečkou do 5,8 palca ako napr. 
iPhone 7 Plus alebo Galaxy S8. 128 strán 80 g/m2 vnútri. Krémovo sfarbené 
strany. Registrovaný dizajn®

Rozmer 22,5 x 15 x 2,5 cm Max.veľkosť potlače 110 x 60 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 12,60 

Kyoto obal na zápisník A5

Kyoto štýlovo chráni váš zápisník vo formáte A5. Má tiež miesto na uloženie 
vášho telefónu, malé poznámky a ďalšie príslušenstvo na vonkajšej časti ako 
aj zvnútra. Aby bol úplný, je v ňom 128 strán zo 70 g/m2 papiera, ktoré sa po 
zapísaní môžu nahradiť novými. Registrovaný dizajn®

Rozmer 2,5 x 16 x 22 cm Max.veľkosť potlače 80 x 30 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 16,50 



P773.062 P773.971

Kyoto zápisník A5 s 16GB USB

Zápisník A5 so 128 krémovými linajkovanými stránkami o gramáži 80 g / m2. 
Obsahuje stojan na telefón a ďalšie úchyty na vaše príslušenstvo. Magnetický klip 
vrátane 16GB USB 2.0. Registrovaný dizajn®

Rozmer 22,3 x 17,5 x 2 cm Max.veľkosť potlače 100 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 29,85 

Kyoto obal na zápisník 
s bezdrôtovým nabíjaním

Cestou necestou, zapisujte a bezdrôtovo nabíjajte. Zabudovaná 4 000 mAh 
powerbanka umožňuje bezdrôtovo nabíjať vaše zariadenie Android posledných 
generácií, iPhone 8 a vyššie. Vstup: 5.0V/1.0A. Výstup 5.0V/2.1A. Bezdrôtový 
výstup: 5W. Vymeniteľný zápisník so 128 linkovaným krémovými stranami 
(80g/m2). Vyrobené z ekologického materiálu rPET (recyklované PET fľaše). 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 22,5 x 16 x 3,5 cm Max.veľkosť potlače 150 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 46,40 

PORTFÓLIÁ A ZÁPISNÍKY
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Zápisník s 8 GB 
USB a dotykovým perom

8 GB USB zápisník A5 s tvrdým obalom a farebnými stranami. 160 strán 80 g/m2 
vnútri. Vrátane hliníkového dotykového pera zodpovedajúcej farby. Zabalené v 
darčekovej škatuli.

Rozmer 21,4 x 14,2 x 1,3 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 19,15 
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Dátový zápisník so 4 GB USB

Nevyhnutný zápisník A5 s tvrdým obalom vrátane 4 GB USB kľúča. S deličom 
strán a gumičkou okolo obalu. 160 strán 80 g/m2 vnútri.

Rozmer 1,3 x 21 x 14 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,95 

Manažérsky notes s 8GB USB 
kľúčom a dotykovým perom

Luxusný notes formátu A5 s koženými doskami a dotykovým perom. Vrátane 
USB kľúča s kapacitou 8GB, ktorý slúži aj ako uzáver.

Rozmer 4 x 25 x 21 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 19,55 

PORTFÓLIÁ A ZÁPISNÍKY
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Zápisník A5 
z recyklovanej kože
Prémiový vzhľad, napriek tomu ekologická povaha výroby zápisníka s obalom 
z recyklovanej (spájané) kože. Obsahuje 80 listov/160 strán krémového 
linkovaného papiera s gramážou 75 g/m2.

Rozmer 20,8 x 13,5 x 1,1 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,73 



P772.159 P772.119

Bambusový 
set zápisníka A5 a perá

Ekologický set zápisníka a perá. Zápisník s bambusovým obalom, 90 listy/180 
stranami recyklovaného papiera s gramážou 70g/m2. Bambusové guličkové pero 
s čiernym atramentom. Balené v kraftovej darčekovej krabičke.

Rozmer 18,8 x 13 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 10,71 

Kraftový zápisník 
A5 s krúžkovou väzbou a lepítkami

Praktický zápisník s krúžkovou väzbou a lepítkami v postrannej časti kraftového 
obalu. Obsahuje 100 listov/200 strán recyklovaného linkovaného papiera s 
gramážou 80g/m2 a 30 lepítok o 2 veľkostiach z každej farby.

Rozmer 16,5 x 21 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,93 

PORTFÓLIÁ A ZÁPISNÍKY
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Zápisník A5 a  
bambusové guľôčkové  
pero s dotykovým hrotom

Zápisník vyrobený z ekologického prírodného korku s 160 listami z papiera 
gramáže 80g, s čiernou stužkovou záložkou a čiernou gumičkou. Vrátane 
bambusového guľočkového pera s dotykovým hrotom.

Rozmer 21,3 x 14,2 x 1,2 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 10,41 

EKO kraftový zápisník A5

Ekologický zápisník s obalom z kraftového papiera a listy z recyklovaného 
papiera. 72 listov/144 strán papiera s gramážou 70 g/m2. Krémový odtieň listov. 
So záložkou a uzatváraním na gumičku v rovnakom farebnom prevedení.

Rozmer 21 x 14,4 x 1,1 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 3,32 



P773.943  P773.921  2  5  7

EKO zápisník A5 s obalom z juty

Ekologický zápisník s listami z bambusového papiera a obalom z juty. So 
záložkou a uzatváraním na gumičku.

Rozmer 21 x 14,4 x 1,1 cm Max.veľkosť potlače 100 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 5,18 

EKO korkový zápisník

Ekologický korkový zápisník s recyklovaným papierom. 80 listov/160 strán. 
Gramáž papiera: 80g/m2.

Rozmer 20 x 14 x 1 cm Max.veľkosť potlače 100 x 60 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 4,77 

PORTFÓLIA A ZÁPISNÍKY
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Dizajnový 
obal na zápisník A5 Deluxe

Obal A5 s magnetickým zatváraním a očkom na pero, vnútri s puzdrom na 3 
karty a 1 väčšie vrecko. Poznámkový blok sa 128 krémovými stranami o gramáži 
80 g / m2.

Rozmer 17 x 22 x 2 cm Max.veľkosť potlače 80 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 11,90 

Obal na zápisník 
s vreckom na telefón

Praktický PU obal na poznámkový blok s predným vreckom na telefón (14 
x 10 cm), priehradkou na pero a dodatočným vreckom napríklad pre tenkú 
powerbanku alebo vizitky. Vrátane vymeniteľného zápisníku s čiernou záložkou a 
160 linkovaným stranami o gramáži 80 g / m2.

Rozmer 2 x 14,8 x 21,8 cm Max.veľkosť potlače 60 x 60 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 11,90 
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Zápisník Deluxe A5 
s chytrými vreckami

Zápisník A5 so 160 krémovými liňajkovými stránkami s gramážou 80 g / m2. Na 
prednom kryte je flexibilné vrecko na telefón, vrecko na pero a väčšie puzdro na 
dokumenty. Vrecko na telefón má rozmer 8 cm. Šírka vhodná pre iphone 7 plus.

Rozmer 21,5 x 14,2 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 6,27 

Kvalitný zápisník 
A5 s vreckom na telefón

Kvalitný zápisník A5 s vreckom na telefón a kartu. 80 listov/160 strán v krémovej 
farbe a gramáži 78g/m2. Vrátane záložky.

Rozmer 21 x 14,6 x 2 cm Max.veľkosť potlače 40 x 50 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 6,16 

PORTFÓLIA A ZÁPISNÍKY
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Luxusný zápisník 170x200mm
Luxusný zápisník vo vysoko kvalitnom látkovom obale. 96 stránok/192 strán 
bieleho papiera 80g/m2. So záložkou.

Rozmer 20 x 17 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 120 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 5,88 

Luxusný zápisník 210x240mm
Luxusný zápisník vo vysoko kvalitnom látkovom obale. 96 listov/192 strán bieleho 
papiera 80g/m2. So záložkou.

Rozmer 24 x 21 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 150 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 7,12 

Zápisník deluxe 
s mäkkou väzbou B5 XL
Flexibilný zápisník s mäkkou väzbou o rozmere B5 (19x25cm). S gumičkou, 
záložkou a zadným vreckom. 144 krémových strán o gramáži 78g/m2.

Rozmer 25 x 19 x 1,2 cm Max.veľkosť potlače 120 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 6,05 



P772.025 P772.032

Denim zápisník A5

Liňajkový zápisník A5 s tvrdou väzbou v džínsovine. S gumičkou a záložkou. 160 
krémových strán o gramáži 80g/m2.

Rozmer 21,3 x 14,4 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 110 x 180 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 4,73 

Jersey zápisník A5

Linajkový zápisník A5 s tvrdou látkovú väzbou. S gumičkou a záložkou. 160 
krémových strán o gramáži 80g/m2.

Rozmer 21,3 x 14,4 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 110 x 180 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 4,63 

PORTFÓLIA A ZÁPISNÍKY
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Zápisník A5 v trdých doskách

Zápisník formátu A5 s gumičkou, doskami z najkvalitnejšieho tlač.materiálu 
art paper, s oblými rohmi, vo vnútri 160 listov z papiera smotanovej farby s 
gramážou 80g/m² a s čiernymi linajkami, stužková záložka.

Rozmer 21,3 x 14,5 x 1,6 cm Max.veľkosť potlače 70 x 56 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,96 

Štvorčekový zápisník
A5 s pevnými doskami

Zápisník formátu A5 s pevnou väzbou, 160 listov z papiera s gramážou 80g, so 
záložkou a gumičkou okolo dosiek. Všetky stránky majú štvorčekovú potlač 5mm 
x 5mm.

Rozmer 21,3 x 14,2 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 70 x 56 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,77 
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Zápisník A5

Zápisník formátu A5 s polyuretánovými doskami, ktoré sú ideálne na umiestnenie 
vášho loga, obsahuje 160 stránok z papiera gramáže 80g/m².

Rozmer 1,5 x 14,5 x 21,5 cm Max.veľkosť potlače 100 x 100 mm Technika potlače 
Razenie za horúca. 

Cena: € 5,92 

Zápisník A5 
s farebnými okrajmi

Moderný zápisník s pevnou väzbou, 160 listov z papiera gramáže 80g. Listy 
zápisníka sú zabezpečené farebne zladenou gumičkou.

Rozmer 1,5 x 14,2 x 21,3 cm Max.veľkosť potlače 120 x 180 mm Technika potlače 
Sieťotlač. 

Cena: € 4,85 

PORTFÓLIA A ZÁPISNÍKY
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Farebný krúžkový zápisník A5

Zápisník formátu A5 s farebnou krúžkovou väzbou a gumičkou. 80 listov/160 
strán bieleho linkovaného papiera o gramáži 70g/m2.

Rozmer 15,1 x 21 x 2 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 3,34 

Farebný krúžkový zápisník A5

Zápisník formátu A5 s farebnou krúžkovou väzbou a gumičkou. 80 listov/160 
strán bieleho linkovaného papiera o gramáži 70g/m2.

Rozmer 15,1 x 21 x 2 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 3,34 
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Kvalitný zápisník
 A5 s priestorom na pero

Kvalitný tmavosivý zápisník A5 s farebnými hranami, gumičkou, záložkou a 
unikátnym priestorom na pero. 80 listov/160 strán v krémovej farbe a gramáži 
78g/m2.

Rozmer 20,8 x 13,5 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 100 x 100 mm Technika 
potlače Transferová tlač. 

Cena: € 5,97 

Flexibilný zápisník 
A5 s farebnými hranami

Flexibilný zápisník A5 v mäkkej väzbe a štýlovým farebným detailom na chrbte. 
Farebné hrany a gumička. 90 listov/180 strán krémového linkovaného papiera o 
gramáži 70g/m2. Ideálny k doplňovaniu obalov.

Rozmer 14,8 x 21 x 1,1 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,31 

PORTFÓLIA A ZÁPISNÍKY
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Štadartný zápisník 
A5 v pevných doskách z PU
Klasický linajkovaný zápisník A5 v pevných doskách z PU s elastickou gumičkou 
a záložkou z čiernej stužky. So 144 listy papiera s gramážou 70 g / m². Stránky v 
krémovej farbe.

Rozmer 1,3 x 14,5 x 21 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 2,99 
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Základný 
zápisník A5 s tvrdým obalom

Linajkovaný základný zápisník A5 s tvrdým obalom, elastickým uzáverom a 
záložkovou stuhou. 144 strán 70 g/m2 vnútri. Krémovo sfarbené strany.

Rozmer 1,3 x 14,5 x 21 cm Max.veľkosť potlače 120 x 190 mm Technika potlače 
Sieťotlač. 

Cena: € 2,45 

Základný 
skicár A5 s tvrdým obalom

Čistý základný zápisník A5 s tvrdým obalom, elastickým uzáverom a záložkovou 
stuhou. 144 strán 70 g/m2 vnútri. Krémovo sfarbené strany. Ideálny pre náčrty, 
nápady a poznámky.

Rozmer 1,3 x 14,5 x 21 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 2,33 

PORTFÓLIA A ZÁPISNÍKY
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Zápisník formátu A5
Ľahký zápisník s polyuretánovými mäkkými doskami, s 192 linajkovými stránkami 
z 80g/m² papiera.

Rozmer 21,4 x 14,5 x 1,3 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,77 



P772.921

P773.320

P772.081

Set obalu na zápisník A5 a perá
Prémiový set zápisníka a perá v čiernom uhladenom dizajne. Zápisník so 
vzorovaným obalom z PU a kovovým logom obsahuje 80 listov/160 strán 
linkovaného krémového papiera o gramáži 80g/m2. Pero obsahuje nemecký 
atrament pre písanie až 1 200m textu. Balené v luxusnej darčekovej krabičke.

Rozmer 21 x 14 x 1,8 cm Max.veľkosť potlače 50 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 15,55 

Plniteľná súprava zápisníka a pera
Výkonný polyesterový obal na zápisník 1680D a 600D s perom. Vrátane 
vyberateľného zápisníka s 192 stranami 80 g/m2 vnútri. Do vrecka na obale 
môžete vložiť pero, karty, hotovosť, mobilný telefón atď. Zabalené v darčekovom 
balení Swiss Peak.

Rozmer 2 x 16,7 x 23,3 cm Max.veľkosť potlače 50 x 40 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 19,35 

Luxusný 
zápisník A5 s mäkkou väzbou
Luxusný flexibilný zápisník A5 s mäkkou väzbou. 80 listov/160 strán v krémovej 
farbe o gramáži 78g/m2. S unikátnou zvislou gumičkou a záložkou. Swiss Peak 
označenie na stránkach a zadnej strane.

Rozmer 20,7 x 13,5 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,73 

PORTFÓLIA A ZÁPISNÍKY
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P773.251

Slim zápisník A5 
s mäkkou väzbou
Prenosné slim prevedení zápisníka. Cez kompaktnú veľkosť poskytuje dostatok 
miesta pre zapísanie poznámok z rokovania či školských hodín. Ponúka 
60listů/120 strán krémového linkovaného papiera s gramážou 70g/m2. Mäkký 
obal v štýle modernej kamennej potlače.

Rozmer 14 x 21 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 1,13 

Luxusný zápisník formátu 
A5 s dotykovým perom
Ideálna kombinácia: zápisník formátu A5 s polyuretánovými doskami a puzdrom 
na perá + kovové pero s dotykovým hrotom. V darčekovom balení. Zápisník 
obsahuje 160 listov z papiera s gramážou 80g/m2.

Rozmer 1,6 x 20,3 x 16 cm Max.veľkosť potlače 40 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 6,49 

Základný zápisník A5 s tvrdým 
obalom a dotykovým perom
Súprava linajkovaného zápisníka A5 s tvrdým obalom a hliníkovým dotykovým 
perom. S elastickým uzáverom a záložkovou stuhou. 144 strán 70 g/m2 vnútri. 
Krémovo sfarbené strany. Zabalené v darčekovej škatuli.

Rozmer 21 x 14,5 x 1,3 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,85 
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Štandardný 
zápisník s mäkkou väzbou

Štandardný flexibilný zápisník s mäkkou väzbou (13x18cm). 80 listov/160 strán 
v krémovej farbe o gramáži 70g/m2. Vrátane záložky. Ideálny na doplňovanie 
obalov.

Rozmer 17,7 x 12,4 x 1 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 2,38 

PORTFÓLIA A ZÁPISNÍKY
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P610.430

Exkluzívna 
sada písacích potrieb
Exkluzívna sada písacích potrieb sa vyznačuje klasickým štýlom a vysokou 
kvalitou. Luxusná kombinácia plniaceho a guľôčkového pera z ťažkej mosadze je 
dodávaná s koženým PU puzdrom v darčekovej krabičke. S modrou náplňou.

Rozmer 14 x ø 1,1 cm Max.veľkosť potlače 45 x 6 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 16,30 

INDIVIDUÁLNA 
PERSONALIZÁCIA

PÍSACIE POTREBY



P610.781

Prémiová sada pier
Luxusná sada sada pier v štýlovom prevedení. Sada obsahuje guľôčkové pero 
a roller, balené v elegantnej darčekovej krabičke s vyrazeným logom. Obe perá 
sú vybavené nemeckým modrým atramentom Dokumental pre extra príjemné 
písanie priemerne 1 200m textu.

Rozmer 13,7 x ø 1,1 cm Max.veľkosť potlače 5 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 17,90 



P610.460

Sada pier Heritage
Kolekcia Swiss Peak Heritage hovorí jazykom modernej elegancie. Luxusné 
mosadzné atramentové a gélové guľôčkové pero v darčekovej krabičke Swiss 
Peak. Vrátane kovových kaziet s nemeckým atramentom pre minimálne 1 200m 
textu.

Rozmer 14,2 x ø 1 cm Max.veľkosť potlače 40 x 5 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 16,75 

PÍSACIE POTREBY
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Luxusná sada písacích potrieb
tylusové guľôčkové pero a stylusový roler v darčekovom balení. Exkluzívny dizajn 
s pruhovým vzorom a vyhradeným priestorom na potlač. Balené v darčekovej 
krabičke Swiss Peak

Rozmer 14 x ø 1 cm Max.veľkosť potlače 47 x 5 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 7,12 

Luxusné stylusové pero
Luxusné stylusové pero s pruhovým vzorom. Veľmi kvalitné guličkové pero s 
modrým atramentom je dodávané v darčekovej krabičke Swiss Peak, je teda 
ideálnym darčekom!

Rozmer 14 x ø 1 cm Max.veľkosť potlače 47 x 5 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 3,53 



P610.490 P610.480

Sada pier Luzern
Sada guľôčkového pera a mechanickej ceruzky kombinuje prvotriednu kvalitu s 
eleganciou. Dodávané s náplňou s nemeckým atramentom pre písanie viac ako 1 
200m textu a 3 tuhami 0,7mm. Dodávané v darčekovom balení Swiss Peak.

Rozmer 13,8 x ø 1 cm Max.veľkosť potlače 40 x 5 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 3,87 

Pero Luzern
Kvalitné elegantné guľôčkové pero. Nemecká atramentová kazeta pre viac ako 1 
200m textu. Dodávané v obale Swiss Peak.

Rozmer 13,8 x ø 1 cm Max.veľkosť potlače 40 x 5 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 1,69 

PÍSACIE POTREBY
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Tenké hliníkové stylusové pero

Otočné hliníkové pero so stylusom. Nemecká náplň modrého atramentu 
Dokumental® s TC guličkou pre mimoriadne pohodlné písanie až 1200m textu.

Rozmer 14 x ø 0,8 cm Max.veľkosť potlače 5 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač.

Cena: € 0,95 

Tenké kovové  
guľôčkové pero so stylusom
Hliníkové guľôčkové pero s dotykovým hrotom a jednoduchým otočným 
mechanizmom.

Rozmer 13,6 x ø 0,8 cm Max.veľkosť potlače 50 x 4 mm Technika potlače 
Tampónová tlač.

 Cena: € 0,59 



P610.761  P610.940  2  3  6

Stylusové pero s COB svetlom

Čierne hliníkové stylusové pero s COB LED svetlom. Nemecká náplň s modrým 
atramentom Dokumental® pre písanie až 400m textu. TC gulička pre príjemné 
písanie. Vrátane 3 gombíkových batérií AG3.

Rozmer 1,2 x 14,2 cm Max.veľkosť potlače 5 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 3,34 

Minimalistické kovové pero

Nadčasové kovové pero s dizajnom prepisovačky. Píšte a dotýkajte sa nových 
kreatívnych možností s týmto moderným perom. Vrátane cca 1 200 m písacej 
dĺžky s nemeckou modrou atramentovou náplňou Dokumental® s TC guľôčkou na 
ultra hladké písanie.

Rozmer 14,1 x ø 0,9 cm Max.veľkosť potlače 80 x 5 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 1,52 

Tenké kovové  
guľôčkové pero so stylusom

PÍSACIE POTREBY
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Pero z bambusu 
a pšeničnej slamy
Pero kombinujúce 2 ekologické materiály vedúce k jedinečnému dizajnu. Pero 
je vyrobené z bambusu, detaily z pšeničnej slamy. Nemecká náplň s modrým 
atramentom Dokumental® pre písanie až 1 200m textu. TC gulička pre príjemné 
písanie.

Rozmer 14,2 x ø 1,1 cm Max.veľkosť potlače 5 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 0,53 

Od

Pero z pšeničnej slamy
Výnimočné pero vyrobené zo zvyškov slamy pšenice. Tým je pero naozaj odolné 
a stáva sa ekologickou voľbou. Modrý atrament Dokumental s TC guličkou pre 
veľmi príjemné písanie priemerne 1 200m textu.

Rozmer 13,9 x ø 1,1 cm Max.veľkosť potlače 7 x 35 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 0,41 

Od
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Pero z korku 
a pšeničnej slamy
Píšte zodpovedne, buďte EKO! Guľôčkové pero z recyklovaného materiálu 
– kombinácia pšeničnej slamy a korku. S modrým nemeckým atramentom 
Dokumental® pre až 1 200m textu. TC gulôčka pre mimoriadne príjemné písanie.

Rozmer 14 x ø 1,1 cm Max.veľkosť potlače 7 x 35 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 0,59 

PÍSACIE POTREBY



P610.319P610.419

Set písacích 
potrieb z bambusu
Set písacích potrieb z bambusu v darčekovej krabičke. Bambusové pero s 
modrým atramentom a pentelka s 3ks 0,7mm tuhy.

Rozmer 13,8 x ø 1,1 cm Max.veľkosť potlače 80 x 5 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 3,43 

Bambusové 
guľôčkové pero v krabičke
Bambusové guľôčkové pero so striebornými detailami  v bambusovej krabičke.

Rozmer 17 x 5,3 x 2,3 cm Max.veľkosť potlače 80 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 6,49 



 P610.321  9 P610.509

Bambusové guľôčkové pero
Bambusové guľôčkové pero so strieborným kovovým krúžkom,  a kovovým 
hrotom.

Rozmer 13,5 x ø 1,1 cm Max.veľkosť potlače 80 x 6 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 0,75 

Bambusové 
guľôčkové pero se stylusom
Bambusové guľôčkové pero s integrovaným dotykovým hrotom, čierna náplň.

Rozmer 13,8 x ø 1,1 cm Max.veľkosť potlače 80 x 6 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 0,95 

PÍSACIE POTREBY
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Pero X1
Tenké plastové minimalistické gulôčkové pero. Obsahuje náplň modrého 
nemeckého atramentu Dokumental® pre približne 1 200 m textu, s TC guľôčkou 
pre plynulé písanie.

Rozmer 14,3 x ø 1,1 cm Max.veľkosť potlače 90 x 5 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 0,41 
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Pero X2
Praktické plastové dizajnové gulôčkové pero. Obsahuje náplň modrého 
nemeckého atramentu Dokumental® pre približne 1 200 m textu, s TC guľôčkou 
pre plynulé písanie.

Rozmer 14,5 x ø 1 cm Max.veľkosť potlače 55 x 6 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 0,48 

PÍSACIE POTREBY
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Pero X3
Gulôčkové pero s jedinečným diamantovým vzorom a priestranným klipom 
pre potlač. Obsahuje náplň modrého nemeckého atramentu Dokumental® pre 
približne 1 200 m textu, s guľôčkou z karbidu volfrámu pre plynulé písanie.

Rozmer 14 x ø 1,1 cm Max.veľkosť potlače 35 x 7 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 0,44 
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Pero X3 Smooth touch
Guľôčkové pero s jedinečným diamantovým vzorom. Nová verzia s povrchovou 
úpravou smooth touch pre mimoriadne komfortné písanie. Nemecká náplň s 
modrým atramentom Dokumental® pre písanie až 1 200m textu.

Rozmer 14 x ø 1 cm Max.veľkosť potlače 35 x 7 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 0,47 

Černé pero X3 Smooth touch
Jedinečné guľôčkové pero vyznačujúce sa fascinujúcim diamantovým vzorom. 
Nová verzia povrchovej úpravy smooth touch pre výnimočne pohodlné písanie. 
Vrátane cca 1 200 m písacej dĺžky s modrou atramentovou náplňou German 
Dokumental® s TC guľôčkou na ultra hladké písanie.

Rozmer 14 x ø 1 cm Max.veľkosť potlače 35 x 7 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 0,47 

PÍSACIE POTREBY
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Pero X7
Nová inovovaná verzia obľúbeného pera X3. Vylepšený klip a fascinujúci nový 
vzor. Ideálne pre komunikáciu vášho loga či iné marketingové správy. 
Nemecká náplň s modrým atramentom Dokumental® pre 
písanie až 1 200m textu. TC gulička pre naozaj 
príjemné písanie.

Rozmer 14 x ø 1,1 cm Max.veľkosť potlače
 7 x 40 mm Technika potlače Tampónová tlač. 

Cena: € 0,41 
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Pero X7 smooth touch
Nová inovovaná verzia obľúbeného pera X3. Vylepšený klip a fascinujúci nový 
vzor. S povrchovou úpravou smooth touch pre mimoriadne komfortné 
písanie. Nemecká náplň s modrým atramentom Dokumental® pre 
písanie až 1 200m textu. TC guľôčka.

Rozmer 14 x ø 1,1 cm Max.veľkosť potlače 
7 x 40 mm Technika potlače Tampónová tlač. 

Cena: € 0,47 

PÍSACIE POTREBY
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Pero X3.1
Unikátne guľôčkové pero s kovovou svorkou a fascinujúcim diamantovým 
vzorom. Vrátane cca 1 200 m písacej dĺžky s modrou atramentovou náplňou 
German Dokumental® s TC guľôčkou na ultra hladké písanie.

Rozmer 14 x ø 1 cm Max.veľkosť potlače 40 x 5 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 0,59 

Pero X3.2
Inovovaná verzia úspešného predchodca pera X3.1. Metalický klip a nový vzor. 
Nemecká náplň s modrým atramentom Dokumental® pre písanie až 1 200m 
textu. TC guľôčka pre príjemné písanie.

Rozmer 14,6 x ø 1 cm Max.veľkosť potlače 5 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 0,53 
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Pero X6
Guľôčkové pero v unikátnom metalickom prevedení s dizajnovým klipom. Kovová 
výplň pre perfektné vyváženie. S modrým nemeckým atramentom Dokumental® 
pre až 1200m textu. TC gulôčka pre mimoriadne príjemné písanie.

Rozmer 14,9 x ø 1,1 cm Max.veľkosť potlače 5 x 45 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 0,59 

PÍSACIE POTREBY



194

194

210-211

227204

TAŠKY A CESTOVANIE



 P705.541  2  P705.561  2

BOBBY ORIGINAL BOBBY XL

Nedobytný batoh Bobby

Každý deň po celom svete dochádza k viac než 400 000 vreckovým krádežiam. 
Zabudnite na obavy o bezpečnosť uchovaním vašich cenností do tohto svetovo 
rozšíreného batohu Bobby. Jeho unikátnosť spočíva v použití špeciálneho systému 
skrytých zipsov a vreciek, vďaka ktorým, v kombinácii s neprerezateľným materiálom, 
jednoducho nejde vykradnúť. Je vyrobený z vysoko kvalitného materiálu s radom 
reflexných prvkov, ktoré zaistia vašu bezpečnosť aj za tmy. Vnútorná časť ponúka 
polstrované priehradky pre až 15,6" notebook, až 10" tablet a mnoho ďalších 
praktických vreciek. Ďalší rad skrytých vreciek na vonkajšej časti uľahčuje každodenné 
cestovanie. Registrovaný dizajn®

Rozmer 28 x 13 x 43 cm Max.veľkosť potlače 120 x 70 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 70,80 

Nedobytný batoh Bobby XL

Každý deň po celom svete dochádza k viac než 400 000 vreckovým krádežiam. 
Zabudnite na obavy o bezpečnosť uchovaním vašich cenností do tohto svetovo 
rozšíreného batohu Bobby, teraz v rozmernejšie variante XL, ktorá je navrhnutá 
špeciálne pre až 17" notebook. Jeho unikátnosť spočíva v použití špeciálneho 
systému skrytých zipsov a vreciek, vďaka ktorým, v kombinácii s neprerezateľným 
materiálom, jednoducho nejde vykradnúť. Je vyrobený z vysoko kvalitného materiálu 
s radom reflexných prvkov, ktoré zaistí vašu bezpečnosť aj za tmy. Vnútorná časť 
ponúka polstrované priehradky pre až 17" notebook, až 12.9" tablet a mnoho ďalších 
praktických vreciek. Ďalší rad skrytých vreciek na vonkajšej časti uľahčuje každodenné 
cestovanie. Registrovaný dizajn®

Rozmer 31,5 x 13 x 46 cm Max.veľkosť potlače 150 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 83,90 

TAŠKY A CESTOVANIE



P730.062

URBAN BUMBAG
Ľadvinka Urban
Ľadvinka z radu Urban prináša maximálne bezpečie aj medzi bežný streetwear. 
Bezpečnosť zaisťuje neprerezateľný materiál, uzamykateľný zips a pevná 3 
bodová spona. Ľadvinku je možné nosiť okolo pása, cross-body alebo cez 
rameno. Registrovaný dizajn®

Rozmer 35,5 x 6 x 18 cm Max.veľkosť potlače 90 x 90 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 34,45 



 P705.571  5

BOBBY BIZZ
Nedobytný 
batoh & taška Bobby Bizz
Bobby Bizz je jedinečný štýlový batoh, ktorý je možné jednoducho premeniť v 
elegantnú tašku. Je naviac vybavený špeciálnym systémom skrytých zipsov a 
vreciek, vďaka ktorým v kombinácii s neprerezateľným materiálom jednoducho 
nejde vykradnúť. Je vyrobený z vysoko kvalitného polyesteru doplneného o reflexné 
prvky, ktoré zaista vašu bezpečnosť aj za tmy. Vnútorná časť ponúka polstrované 
priehradky pre až 15,6" notebook, až 10" tablet a ostatné zariadenia. Ďalšie množstvo 
skrytých vreciek na vonkajšej časti potom uľahčuje každodenné cestovanie. Vstavaný 
kovový rám chráni vaše veci a zároveň udržuje perfektný tvar batohu. Je vybavený 
bezpečnostnou karabínou pre uchytenie batohu k pevným predmetom pre prípad 
nepozornosti a popruhom pre pripevnenie ku kufru. Registrovaný dizajn®

Rozmer 28 x 10 x 41 cm Max.veľkosť potlače 140 x 90 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 86,05 

TAŠKY A CESTOVANIE
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ELLE FASHION

Nedobytný batoh Elle Fashion
Elle Fashion spája elegantnú módu a spoľahlivé bezpečie v jednom, 
bezkonkurenčne navrhnutom batohu. Skryté zipsy a vrecká chránia pred 
jednoduchým otvorením a odcudzením obsahu vreckármi, zatiaľ čo pre užívateľa 
poskytujú komfort v podobe ľahko prístupného úložného priestoru (vrecká na 
zadnej strane, vrecká v popruhoch) a pocit pokojného cestovania či pohybu v 
dave. Predná strana je podložená bezpečnostným panelom, ktorý batoh chráni 
proti prerezaniu a tým znemožňuje vniknutie touto cestou. Reflexné prvky 
zaisťujú zvýšenú viditeľnosť aj za tmy. Batoh Elle Fashion, elegantné spodobnenie 
bezpečnosti. Registrovaný dizajn®

Rozmer 22,5 x 12 x 29,5 cm Max.veľkosť potlače 100 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 74,85 



 P705.211  5 P330.731

ELLE ELLE CHARMPROTECTIVE

Bezpečnostný batoh Elle

Vedeli ste, že až 65 % žien zažilo obťažovanie v niektorých zo svojich podôb? 23 % 
zažilo sexuálne obťažovanie, 20 % stalking či nežiaduce sledovanie. A zoznam týmto 
nekončí. Elle od návrhárov nedobytného batohu Bobby neochraňuje len váš majetok, 
ochraňuje aj Vás. Dvojitým stlačením prvého tlačidla na popruhu aktivujete alarm, 
ktorým agresora vystrašíte a s veľkou pravdepodobnosťou odradíte. V prípade núdze 
potom dvojitým stlačením druhého tlačidla, Elle odošle tichý alarm skrze aplikáciu 
prepojenú s vaším telefónom. Prednastaviť je možno až 3 príjemcov, ktorým dorazí SOS 
správa spolu s vašou presnou lokalitou. Registrovaný dizajn®

Rozmer 27 x 10,5 x 35 cm Max.veľkosť potlače 100 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 98,05 

Bezpečnostný prívesok Elle

Vedeli ste, že až 65 % žien zažilo obťažovanie v niektorých zo svojich podôb? 23 % 
zažilo sexuálne obťažovanie, 20 % stalking či nežiaduce sledovanie. A zoznam týmto 
nekončí. Zmeňte vašu bežnú kabelku v osobného ochrancu, stačí mať prívesok Elle 
v kabelke či pomocou pútka na nej pripevnený. Dvojitým stlačením prvého tlačidla 
aktivujete alarm, ktorým agresora vystrašíte a s veľkou pravdepodobnosťou odradíte. 
V prípade núdze potom dvojitým stlačením druhého tlačidla, Elle odošle tichý alarm 
skrze aplikáciu prepojenú s vaším telefónom. Prednastaviť je možno až 3 príjemcov, 
ktorým dorazí SOS správa spolu s vašou presnou lokalitou. Registrovaný dizajn®

Rozmer 5,5 x 3,9 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 15 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 41,15 

TAŠKY A CESTOVANIE

Integrovaná technológia 
pre tichý alarm s mobilnou 
aplikáciou

Hlasný alarm 120 db



 P705.291  2  4  5  7  9

BOBBY HERO REGULAR
Nedobytný 
batoh Bobby Hero Regular
Rad Hero predstavuje novú generáciu nedobytných batohov Bobby, ktorá pomáha cestovať 
bezpečne, bezstarostne a organizovane. Hlavnými bezpečnostnými prednosťami sú 
neprerezateľný povrch spolu so skrytým zapínaním a vreckami, vrecká s RFID ochranou a 
reflexné prvky. Mimoriadna praktickosť spočíva vo vybaveniu ako sú integrovaný USB port 
pre nabíjanie, materiál repelentný vode či popruh na madlo kufra. Organizovanosť dodávajú 
polstrované oddiely vhodné pre 15,6" notebook a 12,9" tablet a dostatok ďalšieho priestoru 
pre každú z vašich cenností, ktoré už nikdy nebudete hľadať. Batoh je vyrobený z rPET 
(recyklované PET fľaše). Registrovaný dizajn®

Rozmer 29,5 x 16,5 x 45 cm Max.veľkosť potlače 90 x 90 mm Technika potlače Transferová 
tlač. 

Cena: € 82,55 
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BOBBY HERO SMALL BOBBY HERO XL

Nedobytný 
batoh Bobby Hero Small

Rad Hero predstavuje novú generáciu nedobytných batohov Bobby, ktorá pomáha 
cestovať bezpečne, bezstarostne a organizovane. Hlavnými bezpečnostnými 
prednosťami sú neprerezateľný povrch spolu so skrytým zapínaním a vreckami, 
vrecká s RFID ochranou a reflexné prvky. Mimoriadna praktickosť spočíva vo 
vybaveniu ako sú integrovaný USB port pre nabíjanie, materiál repelentný vode 
či popruh na madlo kufra. Organizovanosť dodávajú polstrované oddiely vhodné 
pre 13,3" notebook a 12,9" tablet a dostatok ďalšieho priestoru pre každú z vašich 
cenností, ktoré už nikdy nebudete hľadať. Batoh je vyrobený z rPET (recyklované 
PET fľaše). Registrovaný dizajn®

Rozmer 26,5 x 14 x 38 cm Max.veľkosť potlače 90 x 90 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 70,60 

Nedobytný 
batoh Bobby Hero XL

Rad Hero predstavuje novú generáciu nedobytných batohov Bobby, ktorá pomáha 
cestovať bezpečne, bezstarostne a organizovane. Hlavnými bezpečnostnými 
prednosťami sú neprerezateľný povrch spolu so skrytým zapínaním a vreckami, vrecká 
s RFID ochranou a reflexné prvky. Mimoriadna praktickosť spočíva vo vybaveniu ako 
sú integrovaný USB port pre nabíjanie, materiál repelentný vode či popruh na madlo 
kufra. Organizovanosť dodávajú polstrované oddiely vhodné pre 17" notebook a 
12,9" tablet a dostatok ďalšieho priestoru pre každú z vašich cenností, ktoré už nikdy 
nebudete hľadať. Batoh je vyrobený z rPET (recyklované PET fľaše). Registrovaný 
dizajn®

Rozmer 32,5 x 16,5 x 49 cm Max.veľkosť potlače 90 x 90 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 94,55 

TAŠKY A CESTOVANIE



P705.251

BOBBY TECH
Nedobytný batoh Bobby Tech
Bobby Tech je ultimátnym batohom pre milovníkov technológií. Kombinuje 
bezpečnosť, pohodlie, a najnovšie technológie. Integrovaný solárny panel zaisťuje 
bezodný prísun energie, ktorú potom ľahko a bez akýchkoľvek káblov vášmu 
zariadenia odovzdá bezdrôtová nabíjačka integrovaná v jednom z vreciek batohu. 
Vnútorné prispôsobiteľné oddiely umožňujú obsah rozdeliť mnohými spôsobmi. 
Vďaka patentovanému držiaku fidlock na ramennom popruhu máte telefón či fľašu/
hrnček stále po ruke. Samozrejmosťou sú ikonické nedobytné funkcie ako skryté 
vrecká, RFID vrecká a ochrana proti prerezaniu. Registrovaný dizajn®

Rozmer 29 x 15,5 x 44,5 cm Max.veľkosť potlače 50 x 70 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

* Cena: na vyžiadanie 

FIDLOCK SYSTÉM
Vrátane plug-in púzdra na telefón a 
držiaku na termohrnček alebo fľašu.

ORGANIZÁCIA VNÚTORNÝCH 
ODDIELOV
Vyberateľné oddiely (set 3 ks)

Bezdrôtové nabíjanie Uzamykateľné zipsyVodeodolný solárny panel



 P705.241  2  5

BOBBY PRO
Nedobytný batoh Bobby Pro
Vďaka batohu Bobby Pre zostanú vaše cennosti v bezpečí, organizovanej, napriek 
tomu jednoducho dostupné. Prémiový Bobby Pre vyrobený z udržateľných 
materiálov má veľa nových unikátnych funkcií. Prispôsobiteľné oddiely umožňujú 
vnútorný obsah rozdeliť mnohými spôsobmi. Vďaka patentovanému držiaku fidlock 
na ramennom popruhu máte telefón či fľašu/hrnček stále po ruke. Ďalej disponuje 
naťahovacou kľúčenkou, skrytými vreckami, RFID vreckami a ochranou proti 
prerezaniu. Registrovaný dizajn®

Rozmer 29 x 15,5 x 44,5 cm Max.veľkosť potlače 80 x 90 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 115,00 

TAŠKY A CESTOVANIE

USB & USB C nabíjací portFidlock systém Uzamykateľné zipsy



P705.642  P705.501  2  5

URBAN URBAN LITE

Nedobytný batoh Urban

Nástupca mimoriadne úspešného radu nedobytných batohov v novom prevedení Urban 
svojimi vlastnosťami utvára nové základy pre bezstarostný pohyb v metropolitnom svete 
plnom bezpečnostných nástrah zlodejov a vreckárov. Je vyrobený z plne neprerezateľného, 
vysoko kvalitného materiálu s moderným roll-top zatváraním, doplneným o vystužený 
kovový číselný zámok. Ten je možno využiť na uzamknutie batohu k pevným predmetom a 
brániť tak odcudzeniu. Ďalšie skryté vrecka umiestnené na zadnej strane batohu a vrecká 
pre karty na popruhoch s RFID ochranou. Vrátane bočného vrecká na fľašu a odnímateľnej 
sieťky na športové vybavenie (loptu, prilbu apod.). Vnútorná časť ponúka obsiahly priestor 
s polstrovaným oddielom až na 15,6"" notebook a 12,9"" tablet. Sieťové vrecká umožňujú 
úschovu drobných predmetov. Registrovaný dizajn®

Rozmer 31,5 x 14,5 x 46 cm Max.veľkosť potlače 180 x 80 mm Technika potlače Transferová 
tlač.

Cena: € 98,05 

Nedobytný batoh Urban Lite

Nástupca mimoriadne úspešného radu nedobytných batohov v novom prevedení 
Urban svojimi vlastnosťami utvára nové základy pre bezstarostný pohyb v 
metropolitnom svete plnom bezpečnostných nástrah zlodejov a vreckárov. Je vyrobený 
z ľahkého, vysoko kvalitného materiálu s moderným roll-top zatváraním, doplneným o 
vystužený kovový číselný zámok. Ten je možno využiť na uzamknutie batohu k pevným 
predmetom a brániť tak odcudzeniu. Ďalšie skryté vrecka umiestnené na zadnej strane 
batohu a vrecká pre karty na popruhoch s RFID ochranou. Vrátane bočného vrecká na 
fľašu a odnímateľnej sieťky na športové vybavenie (loptu, prilbu apod.). Vnútorná časť 
ponúka obsiahly priestor s polstrovaným oddielom až na 15,6" notebook a 12,9" tablet. 
Sieťové vrecká umožňujú úschovu drobných predmetov. Registrovaný dizajn®

Rozmer 31,5 x 14,5 x 46 cm Max.veľkosť potlače 180 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 65,35 



P705.271

BOBBY DUFFLE
Nedobytný 
cestovný batoh Bobby Duffle
Bobby Duffle je vašou najlepšou bezpečnou, praktickou a udržateľnou voľbou medzi 
cestovnými batohy. Objemný priestor 34l, schválená veľkosť na palubu, prepínacia 
možnosť popruhu (batoh/taška). Prostorný oddiel s vnútornými deličmi pre ideálne 
rozvrhnutie priestoru, polstrovaný oddiel na 17" notebook, vodeodolné vrecko na 
mokrý dáždnik a zvláštny priedušný oddiel na vaše topánky. Vďaka týmto vlastnostiam 
sa stáva ideálnou batožinou na vaše krátke výlety. Samozrejmosťou sú ikonické 
nedobytné funkcie ako skryté vrecká, RFID vrecká, uzamykateľné zipsy, ochrana proti 
prerezaniu. Materiál vyrobený z recyklovaného PET (rPET). Registrovaný dizajn®

Rozmer 31 x 19 x 57 cm Max.veľkosť potlače 80 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 137,60 

TAŠKY A CESTOVANIE



P762.172 P762.182

Batoh na 15” notebook Arata

Jedinečne navrhnutý batoh na 15-palcový notebook s jedným veľkým hlavným 
priečinkom na notebook a jedným predným priečinkom. Inovatívny handsfree 
prísavkový systém na popruhoch bude držať váš telefón počas cestovania. 
Pripojte svoj záložný zdroj jednoducho k integrovanému nabíjaciemu portu USB 
a nabíjajte svoj telefón alebo tablet na cestách. Registrovaný dizajn®

Rozmer 46 x 30 x 9 cm Max.veľkosť potlače 180 x 250 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 61,00 

Taška na 15” notebook Arata

Jedinečne navrhnutá taška na 15-palcový notebook s jedným veľkým hlavným 
priečinkom na notebook a jedným predným priečinkom. Pripojte svoj záložný 
zdroj jednoducho k integrovanému nabíjaciemu portu USB a nabíjajte svoj 
telefón alebo tablet na cestách. Registrovaný dizajn®

Rozmer 42 x 29,5 x 6,5 cm Max.veľkosť potlače 250 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 45,40 



 P705.601  2 P750.621

Mestský batoh Osaka

Batoh Osaka prináša ekologický štýl do každodenného života. Je vyrobený z 
recyklovaného materiálu rPet. Mestský batoh, ktorý je kompletne polstrovaný 
tak, aby zabezpečil všetky vaše veci. Na vonkajšej strane sa nachádza praktické, 
ľahko prístupné vrecko, ideálne pre drobnosti, ktoré potrebujete mať vždy po 
ruke. Registrovaný dizajn®

Rozmer 12 x 34 x 47 cm Max.veľkosť potlače 120 x 40 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 58,60 

Party batoh

Moderný batoh pre až 15” notebook s odnímateľným nepremokavým (IPX5) 
bezdrôtovým reproduktorom s LED meniacim sa osvetlením.Vaše zariadenie je 
možné nabíjať praktickým pripojením powerbanky cez integrovaný USB konektor. 
Reproduktor je možné odňať jednoduchým otočením. Čas prehrávania na jedno 
nabitie je až 5 hodín. Ochranný vzor®

Rozmer 47 x 33 x 13 cm Max.veľkosť potlače 120 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 57,35 

TAŠKY A CESTOVANIE



P762.531 P730.091

Soho business batoh 
na 15,6" notebook z RPET

Moderný batoh s minimálnou uhlíkovou stopou vďaka využitiu recyklovaných 
PET ako hlavného materiálu pri výrobe. Priestor pre prenos až 15,6" notebooku, 
predné vrecko na zips pre rýchly prístup. PVC free. Registrovaný dizajn®

Rozmer 29 x 10 x 41 cm Max.veľkosť potlače 80 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 39,40 

Soho business taška 
na 15,6" notebook z RPET

Moderná taška na notebook s minimálnou uhlíkovou stopou vďaka využitiu 
recyklovaných PET ako hlavného materiálu pri výrobe. Priestor pre prenos až 
15,6" notebooku, predné vrecko na zips pre rýchly prístup. PVC free. Registrovaný 
dizajn®

Rozmer 39,5 x 7,5 x 27 cm Max.veľkosť potlače 100 x 70 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 32,25 



P707.071

Soho business víkendová 
taška na 15,6" notebook z RPET
Moderná víkendová taška s minimálnou uhlíkovou stopou vďaka využitiu 
recyklovaných PET ako hlavného materiálu pri výrobe. Ideálna na krátke pracovné 
cesty či šport po práci. Ponúka stredne veľký hlavný oddiel, priestor pre až 15,6" 
notebook. Vrátane ramenného popruhu. PVC free. Registrovaný dizajn®

Rozmer 54 x 22 x 32 cm Max.veľkosť potlače 100 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 41,85 

TAŠKY A CESTOVANIE



 P703.041  2  5  P762.471  2  5

Canvas toaletná taštička

Odolná toaletná taštička z prírodného textilného plátna (canvas). Skvelým 
spoločníkom na cesty k uschovanie všetkých vašich toaletných potrieb. PVC free.

Rozmer 23 x 9 x 13 cm Max.veľkosť potlače 100 x 20 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 15,75 

Canvas víkendová taška

Textilné plátno (canvas) kombinuje praktickú odolnosť a štýlový dizajn. Ideálna 
veľkosť tašky na prenos všetkých potrieb na vaše víkendové či krátke služobné 
cesty. Mäkčený popruh na rameno k pohodlnému noseniu. PVC free.

Rozmer 46 x 22 x 26,5 cm Max.veľkosť potlače 100 x 70 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 51,20 



 P762.461  2  5  P729.351  2  5

Canvas batoh

Textilné plátno (canvas) kombinuje praktickú odolnosť a štýlový dizajn. Moderný 
batoh s polstrovaným oddielom až na 15" notebook. Zapínacia chlopňa s dvoma 
magnetickými sponami z koženky. PVC free.

Rozmer 44 x 32 x 16 cm Max.veľkosť potlače 80 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 50,10 

Canvas taška na notebook

Cestujte so svojim notebookom štýlovo. Odolné prírodné textilné plátno (canvas) 
v kombinácii s prvkami z koženky dodávajú taške unikátny dizajn. Polstrovaný 
oddiel pre bezpečné prenášanie až 15,6" notebooku, tabletu a dokumentov. 
Vrátane odnímateľného prispôsobiteľného ramenného popruhu. PVC free.

Rozmer 40 x 35 x 11,5 cm Max.veľkosť potlače 80 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 50,10 

TAŠKY A CESTOVANIE



P762.521 P732.071

USB & RFID taška Voyager
na 15,6" notebook z RPET

Elegantná skvele vybavená taška pre každodenné cestovanie. Vyrobená z 
pevného polyesteru 1680D z recyklovaného PET s bohatými detailmi z umelej 
kože a množstvom vreciek. Priestranný hlavný oddiel, vystlaný oddiel na 15,6" 
notebook, dodatočné menšie vrecko na zips. USB výstup pre nabíjanie telefónu 
na cestách, vrecká s RFID ochranou, pútka na perá, postranné vrecko na fľašu a 
odnímateľný kontaktné štítok.

Rozmer 38 x 3 x 11,5 cm Max.veľkosť potlače 180 x 70 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 47,80 

USB & RFID batoh Voyager 
na 15,6" notebook z RPET

Elegantný skvele vybavený batoh pre každodenné cestovanie. Vyrobený z 
pevného polyesteru 1680D z recyklovaného PET s bohatými detailmi z umelej 
kože. Prakticky navrhnutý dizajn s množstvom vreciek. Priestranný hlavný oddiel, 
polstrovaný oddiel na 15,6" notebook, dodatočné menšie vrecko na zips. USB 
výstup pre nabíjanie telefónu na cestách, vrecká s RFID ochranou, pútka na perá, 
postranné vrecko na fľašu a odnímateľný kontaktný štítok.

Rozmer 29 x 14 x 47 cm Max.veľkosť potlače 100 x 70 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 57,40 
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P762.391P707.361

P762.501 P732.351

RFID  
športová a pracovná taška
Športová taška s nádychom elegancie. Hlavný priestorný oddiel s RFID vreckami, 
chránený oddiel na až 15,6" notebook, bočné vrecko na topánky a predné vrecko na 
drobnosti. Dodatočná bočné vrecko pre jednoduchý prístup. Polstrovaný ramenný 
popruh. Bez PVC.

Rozmer 56 x 24,5 x 32 cm Max.veľkosť potlače 80 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 57,40 

XXL víkendový  
RFID USB batoh
Cestovný batoh ideálny na krátke víkendové pobyty. Využíva benefitov kapacity 
a spôsobu otvárania klasického kufríku, avšak bez zbytočnej záťaže koliesok a 
konštrukcie. Možnosť nosenia ako batoh, USB nabíjací port, popruh na upevnenie 
na madlo kufra, bočné vrecko na fľašu, vrecká pre rýchly prístup vrátane tých s RFID 
ochranou, vás zachovajú stále mobilných. Vrátane polstrovaného oddielu pre až 17” 
notebook. Jednoducho ideálny spoločník pre moderných cestovateľov.

Rozmer 28 x 17 x 41 cm Max.veľkosť potlače 120 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 59,75 

RFID USB batoh na notebook
Batoh navrhnutý do práce i na cesty. Polstrovaný oddiel na 15,6" notebook. 
Integrovaný USB výstup a zadný popruh na madlo kufra. Bočné vrecko pre rýchly 
prístup s RFID ochranou. Predná časť doplnená o reflexné prvky pre užívateľovu 
bezpečnosť. Bez PVC.

Rozmer 27,5 x 11 x 41 cm Max.veľkosť potlače 130 x 130 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 43,55 

RFID taška na notebook
Tenká, kompaktná taška s veľkým hlavným oddielom je perfektná pre prenášanie až 15,6" 
notebooku bez ďalšieho nepotrebného priestoru okolo neho. Zadná strana s veľkým vreckom 
na zips pre uchovanie myši, tabletu, telefónu a pier. Predné vrecko pre ďalšie potreby. 
Polstrovaný ramenný popruh, zadný popruh na madlo kufra, RFID ochrana a reflexné prvky 
pre užívateľovu bezpečnosť. Bez PVC.

Rozmer 39 x 6 x 28 cm Max.veľkosť potlače 200 x 100 mm Technika potlače Transferová 
tlač. 

Cena: € 32,65 



P788.071

P703.081

P820.641

RFID puzdro na 15,6" notebook
Noste svoj notebook štýlovo a v bezpečí v luxusnom polstrovanom puzdre Swiss Peak. 
Magnetické zatváranie, hlavný oddiel na zips a vrecká s RFID ochranou. Predná časť s 
reflexnými prvkami. Bez PVC.

Rozmer 39 x 2 x 29,5 cm Max.veľkosť potlače 200 x 50 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 20,65 

Viacúčelový vak
Uchovávajte nabíjacie káble, technologické potreby, cestovné potreby, jednoducho 
všetky každodenné veci neuveriteľne organizovaným, napriek tomu ľahko prístupným 
spôsobom. Vnútorný priestor je navrhnutý v štýle origami, vďaka čomu ponúka 
výnimočnú efektívnosť ukladania, umožňujúci uschovať viac vecí, úhľadne usporiadane 
a ľahko prístupne. Elastická očká pre uchovanie pier, SD kariet či batérií, ktoré tak máte 
stále po ruke. Vonkajšie úchopy a otváranie do "V" ponúkajú pohodlné nosenie a prístup. 
Vonkajšie vrecko na zips s priechodom pre kábel pre jednoduché nabíjanie. Bez PVC.

Rozmer 22 x 11,5 x 14 cm Max.veľkosť potlače 100 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 21,75 

Toaletná taška
Tá najlepšia toaletná taška, ktorá bola kedy navrhnutá! Perfektná rovnováha medzi 
funkcionalitou a jednoduchosťou. Je možné ju jednoducho postaviť alebo zavesiť na skladací 
háčik. Široká škála sieťovaných vreciek, magneticky uzatvárateľné vrecko na kefku na zuby, 
veľké vrecko napríklad na strojček a ďalšie vnútorné vrecká uchovávajú všetky vaše toaletné 
potreby čisté a organizované. Všetky vrecká je možné obrátiť naruby pre jednoduché 
umývanie. Bez PVC.

Rozmer 24,5 x 12 x 13,5 cm Max.veľkosť potlače 120 x 60 mm Technika potlače Transferová 
tlač. 

Cena: € 22,65 

TAŠKY A CESTOVANIE



P762.160P762.150

Moderný 
batoh na 15” notebook

Módny batoh na 15-palcový notebook z polyesteru v dvoch farebných odtieňoch 
s pu dizajnom, jedným veľkým hlavným priečinkom na notebook a jedným 
predným priečinkom. Inovatívny handsfree prísavkový systém na popruhoch 
bude držať váš telefón počas cestovania. Pripojte svoj záložný zdroj jednoducho 
k integrovanému nabíjaciemu portu USB a nabíjajte svoj telefón alebo tablet na 
cestách.

Rozmer 13,5 x 30 x 45 cm Max.veľkosť potlače 150 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 61,00 

Moderná 
taška na 15” notebook

Módna taška na 15-palcový notebook z polyesteru v dvoch farebných odtieňoch 
s pu dizajnom, jedným veľkým hlavným priečinkom na notebook a jedným 
predným priečinkom. Pripojte svoj záložný zdroj jednoducho k integrovanému 
nabíjaciemu portu USB a nabíjajte svoj telefón alebo tablet na cestách. S 
ramenným popruhom a vozíkovým pásom na zadnej strane.

Rozmer 41 x 29,5 x 6,5 cm Max.veľkosť potlače 200 x 50 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 46,60 



P762.200 P820.591 

Moderná víkendová taška

Jedinečne navrhnutá víkendová taška s jedným veľkým hlavným priečinkom 
a jedným predným priečinkom. Pripojte svoj záložný zdroj jednoducho k 
integrovanému nabíjaciemu portu USB a nabíjajte svoj telefón alebo tablet na 
cestách. S vreckom na telefón alebo fľašu s vodou na bočnej strane. S pohodlným 
držiakom na karty na ramennom páse.

Rozmer 55 x 25 x 30 cm Max.veľkosť potlače 200 x 40 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 59,75 

Cestovná peňaženka 
s bezdrôtovým nabíjaním

Ultimátna cestovná peňaženka s RFID ochranou uchová všetky vaše cestovné 
doklady, peniaze či karty v bezpečí. Obsahuje bezdrôtovú nabíjačku s kapacitou 
powerbanky 4 000 mAh s integrovaným univerzálnym káblom (micro USB, 
Lightning, USB C). Kompatibilná so všetkými zariadeniami podporujúcimi QI, 
ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vstup 5.0V/1.0A. Výstup 
5.0V/2.1A. Bezdrôtový výstup: 5W.

Rozmer 22,5 x 13,5 x 2 cm Max.veľkosť potlače 10 x 90 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 49,65 
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P762.421P762.411

Batoh na notebook 900D

Univerzálny batoh pre všetky vekové kategórie vyrobený z odolného materiálu 
900D. Športovo-urbanisticky ladený dizajn s prispôsobiteľnými popruhmi pre 
prvotriedny komfort. Polstrovaný oddiel na notebook, priestranný hlavný oddiel, 
predné vrecko na zips. Popruh na zadnej časti na upevnenie na madlo kufra. 
Vhodný pre notebooky až do 15.6” palcov. PVC free.

Rozmer 29 x 9,5 x 42 cm Max.veľkosť potlače 100 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 24,15 

Taška na notebook 900D

Moderná taška na 15" notebook z odolného materiálu 900D. Hlavný oddiel 
na notebook, predné vrecko na zips na príslušenstvo. Spevnené rúčky pre 
bezstarostné nosenie, mäkčený ramenný popruh ponúkajúci všestranný spôsob 
nosenia. PVC free.

Rozmer 39 x 5 x 28 cm Max.veľkosť potlače 220 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 22,40 



P762.431 P760.071

Športová 
víkendová taška 900D

Ideálne navrhnutá taška pre aktívny životný štýl. Vyrobená z odolného materiálu 
900D so zvrškom repelentným vode brániacim premoknutiu z vlhkých podláh 
v posilňovniach alebo v prírode. Spevnené rúčky a mäkčený popruh na rameno 
ponúkajú všestranné nosenie. Priestorný hlavný oddiel s vnútorným vreckom 
pre uschovanie cenností, priedušný priečinok na obuv a predné vrecko na zips 
ideálne na často využívané predmety (kľúče, mobilný telefón a ďalšie). PVC free.

Rozmer 49 x 24 x 25 cm Max.veľkosť potlače 120 x 50 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 29,30 

Easy access 
batoh na 15,6" notebook 900D

Batoh vyrobený z pevného polyesteru 900D s otváraním umožňujúcim ľahký 
prístup a organizáciu všetkých každodenných potrieb uložených v batohu. 
Objemný hlavný priestor s oddielom na 15,6" notebook a vreckom na menšie 
veci. PVC free.

Rozmer 24 x 11 x 44 cm Max.veľkosť potlače 140 x 140 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 33,40 
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P732.361P762.511

RFID USB nedobytný 
batoh na notebook Madrid

Unisex nedobytný batoh je šikovne polstrovaný k ochrane všetkej vašej 
elektroniky. Uchovávajťe a cestujte bez obáv o odcudzenie či poškodenie vášho 
notebooku, tabletu, slúchadiel či ďalších vecí. Integrovaný USB port a RFID 
vrecká. Registrovaný dizajn®

Rozmer 30 x 14,5 x 45,5 cm Max.veľkosť potlače 120 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 53,80 

RFID USB taška 
na 15,6" notebook Madrid

Štýlová komfortná a bezpečná taška na až 15,6" notebook. Vrecká pre organizáciu 
všetkých vašich technologických a osobných potrieb. Vrecká s RFID ochranou 
pre vašu peňaženku a pas. Integrovaný USB port pre pohodlné nabíjanie pri 
cestovaní. Bez PVC. Registrovaný dizajn®

Rozmer 43 x 9 x 32 cm Max.veľkosť potlače 200 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 38,75 



 P762.401  2  5  P732.371  2  5

RFID USB 
batoh Lima na 15" notebook

Jednoduchý, praktický a odolný každodenný batoh s dvoma postrannými 
vreckami pre vašu fľaša či zložený dáždnik. Príhodný USB výstup umiestnený na 
popruhu. Polstrovaný oddiel na 15" notebook a veľa ďalších využiteľných vreciek 
vrátane tých s RFID ochranou. PVC free. Registrovaný dizajn®

Rozmer 29 x 12 x 41 cm Max.veľkosť potlače 120 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 46,80 

RFID taška 
na 15,6" notebook Lima

Trendy taška s veľkým hlavným oddielom pre až 15,6" notebook a predným 
vreckom na zips pre ľahký prístup. Vrecká s RFID ochranou pre vašu peňaženku a 
pas. Bez PVC. Registrovaný dizajn®

Rozmer 38 x 10 x 28 cm Max.veľkosť potlače 150 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 32,65 
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P730.141P760.131

Čierny batoh na 15,6" 
notebook Fashion PVC free

Mimoriadne štýlový batoh na notebook v celočiernom prevedení z PU. Hlavný 
oddiel pre všetky každodenné potreby a polstrovaný oddiel na 15,6" notebook. 
PVC free.

Rozmer 28,5 x 13,5 x 45 cm Max.veľkosť potlače 100 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 33,40 

Čierna taška na 15,6" 
notebook Fashion PVC free

Mimoriadne štýlová taška na notebook v celočiernom prevedení z PU. Hlavný 
oddiel pre všetky každodenné potreby a polstrovaný oddiel na 15,6" notebook. 
PVC free.

Rozmer 43 x 5 x 29 cm Max.veľkosť potlače 180 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 27,45 



P707.161

Čierna víkendová 
taška Fashion PVC free
Mimoriadne štýlová víkendová taška v celočiernom prevedení z PU. Priestranný 
hlavný oddiel poskytuje dostatok miesta pre krátky výlet či šport. Vhodná 
palubná veľkosť. PVC free.

Rozmer 48 x 24,5 x 24,5 cm Max.veľkosť potlače 150 x 70 mm Technika potlače 
Transferová tlač.

Cena: € 26,20 
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P762.451P762.100

17” outdoorový batoh

Pohodlný a štýlový preklápací 17“ batoh na notebook. Tento ľahký, ale odolný 
batoh, je vybavený super-elegantnou, vertikálne navrhnutou a preklápacou 
konštrukciou. Je vybavený polstrovaným priestorom na prenosný počítač, 
polstrovaným priestorom na tablet alebo elektronickú čítačku a prednými 
vreckami na príslušenstvo. Vertikálne predné vrecko na zips ponúka ďalší úložný 
priestor. Polstrované nastaviteľné popruhy na ramená a chrbtový panel pre väčší 
komfort pri nosení. Neobsahuje PVC

Rozmer 11,5 x 30 x 45 cm Max.veľkosť potlače 120 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 42,45 

RFID totepack batoh

Všestranný batoh, ktorý je možno nosiť na chrbte, na ramene alebo klasicky v 
ruke. Polstrovaný oddiel na 15" notebook, vrecká s RFID ochranou. PVC free.

Rozmer 30 x 12 x 45 cm Max.veľkosť potlače 80 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 32,55 



P762.281 P762.220

RFID batoh pre 15" 
notebook s ľahkým prístupom

Moderný a minimalistický dizajn batohu vyrobeného z polyesteru 1680D a 600D 
skĺbený s praktickosťou navrhnutého jednoduchého prístupu. Hlboké predné 
zvislé vrecká a elegantný vrchný prístup pomocou široko otvárateľného vrecká, 
ktorá umožňuje prístup do priestranného hlavného oddielu, obsahujúceho 
polstrované vrecká na 15" notebook či tablet a kapsičky s RFID ochranou. Bez 
PVC.

Rozmer 31 x 13 x 43 cm Max.veľkosť potlače 130 x 130 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 34,40 

Business 
batoh na 17” notebook

Jednoducho štýlový batoh z polyesteru 600D a 1680D s minimalistickými rysmi a 
chytro prispôsobeným systémom vreciek. Jeden hlavný objemný oddiel schopný 
pojať až 17 “notebook. Druhý oddiel s praktickým usporiadaním pre všetko 
potrebné na cesty. S bočným sieťovým vreckom na fľašu. Neobsahuje PVC.

Rozmer 33 x 44 x 11 cm Max.veľkosť potlače 100 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 24,25 
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P762.322 P762.312

RFID taška na 
15.6" notebook
Svojim dizajnom a praktickosťou vyčnievajúca taška na až 15,6" notebook. S 
mnohými priehradkami, vďaka ktorým si udržíte poriadok vo všetkých svojich 
technologických doplnkoch a ďalších drobnostiach. RFID kapsička pre vašu 
peňaženku či cestovné doklady. Zadná strana je vybavená dodatočným vreckom 
a popruhom na madlo kufra. Integrovaný USB port na vonkajšej strane tašky pre 
pripojenie powerbanky umožňuje pohodlné nabíjanie vášho mobilného zariadenia 
kdekoľvek na cestách.

Rozmer 45 x 8 x 29 cm Max.veľkosť potlače 200 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 48,55 

Nedobytný RFID batoh
Unikátne, svojim zadným otváraním zabraňujúci vykradnutiu, navrhnutý batoh na 
15" notebook, vďaka ktorému sa môžete v meste, MHD, na koncertoch a ďalších 
verejných miestach pohybovať bez obáv o svoje cennosti. Oddelená polstrovaná 
priehradka na notebook a tablet. Vrecko s RFID ochranou na uschovanie peňaženky 
alebo cestovných dokladov vo vnútornej časti, ďalšie potom na skrytom mieste na 
zadnej časti batohu. Integrovaný USB port na vonkajšej strane batohu po pripojení 
powerbanky umožňuje pohodlné nabíjanie vášho mobilného zariadenia kedykoľvek 
na cestách.

Rozmer 29 x 10 x 40,5 cm Max.veľkosť potlače 180 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 54,45 



P762.110 P762.371

Nedobytný 
batoh na 15,6” notebook

Nedobytný batoh na 15,6“ notebook. vyrobený z polyesteru 1680D a 600D a materiálu 
odolného voči rozrezaniu. Je vybavený skrytým zapínaním na zips a tajnými vreckami, 
v ktorých zostanú vaše osobné veci počas ciest v bezpečí. Ľahko môžete pripojiť 
powerbanku k integrovanému dobíjecímu USB portu a nabíjať tak telefón alebo tablet na 
cestách. V noci budete v bezpečí vďaka reflexným bezpečnostným prvkom. S popruhom 
na madlo kufra. Bez PVC. Registrovaný dizajn®

Rozmer 11 x 24 x 43 cm Max.veľkosť potlače 90 x 50 mm Technika potlače Transferová 
tlač. 

Cena: € 59,80 

Nedobytný RFID USB batoh

Do školy, do práce, len tak do mesta. Už len štýlovo s nedobytným batohom v 
jednoduchom minimalistickom prevedení, ktoré si zamiluje každý. Polstrovaný 
oddiel na 15" notebook, vrecká s RFID ochranou pre bezpečné uschovanie cenností. 
Integrovaný USB port pre hands-free nabíjanie. PVC free.

Rozmer 30 x 10 x 43 cm Max.veľkosť potlače 100 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 41,80 
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P742.000

P742.010

P775.480

Batoh na notebook
Chráňte svoj notebook v dynamickom štýle. Váš chrbát aj váš notebook budú 
chránené dômyselným polstrovaním. Jedinečný dizajnový batoh ponúka aj ďalšie 
oddiely, organizér a zipsy. Registrovaný dizajn®

Rozmer 31 x 41 x 16 cm Max.veľkosť potlače 100 x 60 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 53,80 

Outdoorový batoh na notebook
Unikátny batoh na laptop z 1680D polyesteru ponúka rovnováhu medzi 
komfortom a ochranou pred nepriaznivým počasím. Batoh ukrýva vrecká na 
všetky vaše veci, má vystužený priestor na laptop a miesto na iPad, pútka na perá 
a vrecká zo sieťoviny. Na ramennom popruhu je audio konektor na pripojenie 
slúchadiel a puzdro na slnečné okuliare. Dokonca má aj svoj ochranný kryt - 
pláštenku, ktorá zaručí, že vaše veci budú stále v suchu. Registrovaný dizajn®

Rozmer 10 x 37 x 46 cm Max.veľkosť potlače 80 x 200 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 57,70 

Outdoorový batoh
Outdoorový batoh zo 600D a 1680D polyesteru s jedným veľkým úložným 
priestorom, s vystuženou chrbtovou časťou, s bočnými vreckami zo sieťoviny na 
fľašu. Neobsahuje PVC.

Rozmer 17 x 45 x 30 cm Max.veľkosť potlače 100 x 200 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 26,85 



P762.120 P762.381

Solárny batoh  Eclipse

Batoh na 15,6” notebook, vrátane vysoko citlivého a vylepšeného solárneho 
panela tretej generácie od spoločnosti SunPower, ktorá je jednotkou v oblasti 
výroby solárnych panelov. Výkon solárneho panela je 7 W a dokáže nabiť iPhone 
za 3-4 hodiny. Ideálny na nabíjanie telefónu, fotoaparátu alebo záložných zdrojov 
na cestách. Solárny panel má 2 USB výstupy na nabíjanie napr. 2 telefónov. 
Obsahuje tiež 1 ďalší bočný USB port vhodný na pripojenie akéhokoľvek 
záložného zdroja. Solárny panel nevyužíva žiadne batérie. Slnečné lúče sú 
prevádzané priamo na energiu. Registrovaný dizajn®

Rozmer 16 x 29 x 47 cm Max.veľkosť potlače 100 x 50 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

* Cena: na vyžiadanie 

Outdoorový  
batoh so solárnym panelom

Outdoorový batoh s odnímateľným 7W solárnym panelom. Ideálny na turistiku 
v prírode bez prístupu k elektrickej energii. Skrze 2 USB porty je možné nabíjať 
telefóny, fotoaparáty alebo napríklad powerbanky. Slnečná energia je priamo 
transformovaná v energiu elektrickú. PVC free

Rozmer 27 x 10 x 42 cm Max.veľkosť potlače 60 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 53,80 

TAŠKY A CESTOVANIE



P732.082P760.122

Duo color RFID batoh na 
15,6" notebook z RPET

Štýlový slim batoh pre bezpečný prenos až 15,6" notebooku. Minimalistické 
dvojfarebné prevedenie s oddielom na notebook a vreckami s RFID ochranou. 
Vyrobený z recyklovaného PET bez použitia PVC.

Rozmer 30 x 10 x 43 cm Max.veľkosť potlače 120 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 26,25 

Duo color RFID taška na 
15,6" notebook z RPET

Štýlová taška pre bezpečný prenos až 15,6" notebooku. Minimalistické 
dvojfarebné prevedenie s oddielom na notebook a vreckami s RFID ochranou. 
Vyrobený z recyklovaného PET bez použitia PVC.

Rozmer 43 x 8 x 30 cm Max.veľkosť potlače 200 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 23,85 



P707.262

Duo color RFID víkendová 
taška z RPET
Ideálna taška pre krátke víkendové výlety alebo šport. Minimalistické dvojfarebné 
prevedenie s vrchným otváraním na zips v tvare U, veľkou prednou kapsou 
pre rýchly prístup a RFID vreckami na uloženie cenností. Vrátane ramenného 
popruhu. Vyrobená z recyklovaného PET bez použitia PVC.

Rozmer 48 x 24 x 25 cm Max.veľkosť potlače 180 x 60 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 29,85 

TAŠKY A CESTOVANIE



 P762.491  2  5P760.051

Moderný USB & RFID  
batoh na 15,6" notebook

Štýlový mestský batoh ideálny na každodenné cestovanie do práce. Vyrobený 
z odolného materiálu bez použitia PVC. Hlavný priestor na zips s polstrovaným 
oddielom na 15,6" notebook, predné vrecko na každodenné drobnosti. 
Integrovaný USB port pre pohodlné nabíjanie telefónu na cestách.

Rozmer 28,5 x 13,5 x 47,5 cm Max.veľkosť potlače 150 x 100 mm Technika 
potlače Transferová tlač. 

Cena: € 32,25 

Outdoorový  
RFID batoh na notebook

Všestranný batoh disponujúci priestorným hlavným oddielom, vreckami s 
RFID ochranou, 2 sieťovými vreckami a oddielom pre bezpečný prenos až 15,6" 
notebooku. Polstrovaná zadná časť a hrudný popruh pre pohodlné nosenie. Bez 
PVC.

Rozmer 32 x 16 x 47,5 cm Max.veľkosť potlače 140 x 140 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 32,65 



 P762.481  2  5

Štadartný RFID nedobytný batoh

Cestujte bez akýchkoľvek obáv, či už do práce či do školy, vaše cennosti budú 
v nedobytnom batohu vždy v bezpečí. Kompaktná minimalistická konštrukcia 
vyrobená z ľahkého a odolného dvojtónového polyesteru 600D, bez použitia 
PVC. Vrátane polstrovaného oddielu pre až 15,6" notebook, vreciek s RFID 
ochranou a popruhu na zadnej strane na madlo kufra.

Rozmer 35 x 13 x 45 cm Max.veľkosť potlače 140 x 200 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 28,70 

TAŠKY A CESTOVANIE



P705.021P732.051

Denver  
batoh na 15,6” notebook

Materiál: 1680D, žakár. Predné vrecko na zips s vnútornými priehradkami. V 
hlavnom priestore je oddelená vystužená časť na zips na laptop 15,6“. Reflexné 
lemovanie. Dve bočné vrecká zo sieťoviny. Neobsahuje PVC.

Rozmer 13 x 37 x 50 cm Max.veľkosť potlače 100 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 44,65 

Univerzálny  
batoh na notebook

Unikátny batoh z 1680D polyesteru s dvoma hlavnými úložnými priestormi. 
Jedna komora obsahuje univerzálny úložný systém na laptop akejkoľvek veľkosti. 
Druhá komora má špeciálne puzdro na váš tablet. Na prednej strane sú dve 
vrecká na zips, ideálne na uloženie cenných drobností, vrátane krúžku na kľúče.

Rozmer 12 x 44 x 32 cm Max.veľkosť potlače 150 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 47,80 



 P732.041  2  5

Elegantný a športový batoh
Dokonalý do práce aj na voľný čas, tento 600D polyesterový ruksak je štýlový a vhodný 
na uschovanie všetkých vašich dôležitých vecí. S priehradkou na 15” notebook a s 
priehradkou na tablet. S nastaviteľnými ramennými popruhmi a so zadným panelom 
vyplneným mäkkou sieťovinou. V tomto ruksaku je priestranná predná priehradka na 
vaše topánky alebo športové oblečenie.

Rozmer 16 x 30 x 45 cm Max.veľkosť potlače 80 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 35,50 

TAŠKY A CESTOVANIE



P705.301

P732.061

P703.711

Batoh na notebook Boardroom
Materiál: 600D, predné vrecko na zips s vnútornými priehradkami, hlavný 
priestor na zips s vystuženou priehradkou na laptop 15,6“. Neobsahuje PVC.

Rozmer 17,5 x 31,5 x 47 cm Max.veľkosť potlače 100 x 50 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 34,85 

Batoh na notebook s USB portom
Buďte stále pripojený, aj keď ste na cestách, a to s týmto funkčným 600D 
polyesterovým ruksakom na 15” notebook a s USB výstupom. Stačí len zapojiť 
akýkoľvek záložný zdroj do USB vstupu a nabijete si vaše zariadenie na bočnom 
USB výstupe!

Rozmer 16 x 32 x 47 cm Max.veľkosť potlače 180 x 50 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 33,45 

Florida batoh
Materiál: 600D baby ripstop, 4 priehradky, puzdro na telefón s otvorom na 
slúchadlá a krúžkom na kľúče, vystužená rúčka a chrbtová časť so vzdušnou 
sieťovinou. Neobsahuje PVC.

Rozmer 19 x 27 x 43 cm Max.veľkosť potlače 120 x 60 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 29,85 



P705.031 P729.411

London batoh na notebook

Batoh na laptop z 300D polyesteru, s jednou hlavnou priehradkou, ktorá má 
oddelenú časť na laptop a vnútorný organizér. Neobsahuje PVC.

Rozmer 11 x 30 x 42 cm Max.veľkosť potlače 180 x 220 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 20,85 

Batoh City

Materiál: vystužené mikrovlákno so sivým semišovým detailom, 2 vnútorné 
časti s vystuženou priehradkou na laptop 15,6“, otvor na slúchadlový kábel, 
nastaviteľné ramenné popruhy, puzdro na telefón. Registrovaný dizajn®

Rozmer 11,5 x 29 x 40 cm Max.veľkosť potlače 100 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 19,55 

TAŠKY A CESTOVANIE



P760.762

 P760.750  1

P762.232

Batoh v modernom štýle
Moderný batoh z farebného dvojtónového 600D polyesteru s hlavným úložným 
priestorom na zips, s prednou priehradkou na suchý zips, s bočným vreckom 
zo sieťoviny a nastaviteľnými vystuženými ramennými popruhmi. Vystužená 
chrbtová časť zo vzdušnej sieťoviny. Neobsahuje PVC.

Rozmer 13,5 x 30 x 45 cm Max.veľkosť potlače 220 x 30 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 17,60 

Moderný batoh v dvojtónovej farbe

Batoh z farebného 600D polyesteru v dvoch tónoch s modernými hnedými 
detailmi na rúčkach a zipsoch.

Rozmer 14 x 45 x 32 cm Max.veľkosť potlače 100 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač.

Cena: € 22,85 

Batoh s LED svetlom na 13” notebook
Batoh s bezpečnostným LED svetlom vyrobený z dvoutónového polyesteru 600D 
s hnedými detailmi. Jeden hlavný priestranný oddiel s obalom pre 13 “notebook. 
Dve predné vrecká a dva bočné úschovné priestory. LED svetlo s 3 funkciami je 
umiestnené na prednej strane. Vrátane 2 CR 2032 batérií.

Rozmer 41,5 x 27 x 12 cm Max.veľkosť potlače 100 x 60 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 22,40 



P706.142 P762.445

Batoh na notebook 
s magnetickými sponami 
na popruhoch

Tento batoh na notebook z dvojfarebného 600D polyesteru s klasickým 
vzhľadom je ideálny na nosenie do školy alebo do práce. S veľkým hlavným 
úložným priestorom, vrátane vystuženého vrecka na váš 15,6” notebook. Predné 
vrecko na zips ponúka ďalší priestor na uskladnenie vašich slúchadiel, smartfónu, 
kamery, desiaty a iných drobností. Neobsahuje PVC.

Rozmer 43 x 15,5 x 30 cm Max.veľkosť potlače 220 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 23,85 

Totepack batoh na 15" notebook

Obľúbený všestranný batoh na chrbát či do ruky. Polstrovaný oddiel na 15" 
notebook. Predné vrecko na zips.

Rozmer 30 x 14 x 42 cm Max.veľkosť potlače 80 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 24,60 

TAŠKY A CESTOVANIE



 P760.022  6  9 P760.201  4  5

Základný batoh

Materiál: 600D a 300D, 3 vrecká na zips.

Rozmer 43,9 x 34 x 14,8 cm Max.veľkosť potlače 160 x 60 mm Technika potlače 
Transferová tlač.

 Cena: € 11,05 

Základný dvojtónový batoh

Kompaktný ľahký dvojtónový batoh vyrobený z polyesteru 600D pre každodenné 
použitie. S predným vreckom na zips pre ľahký prístup. Váš dokonalý spoločník 
na cesty.

Rozmer 37 x 26 x 12 cm Max.veľkosť potlače 200 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 8,01 



 P760.041  3  5  6  9

Základný batoh PVC free
Jednoduchý, napriek tomu štýlový a praktický batoh pre každodenné nosenie. 
Vyrobený z odolného polyesteru bez použitia PVC. Priestranný hlavný oddiel, 
oddelená predné vrecko na zips a dve bočné vrecká.

Rozmer 25 x 14 x 38 cm Max.veľkosť potlače 120 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 7,12 

TAŠKY A CESTOVANIE



 P788.081  2  5 P788.051  2

Obal na 15” notebook

Obal z polyesteru 600D nielen na notebook. Dodatočný priestor na príslušenstvo 
ako nabíjačka, káble, kľúče atď. Bez PVC.

Rozmer 38 x 2,5 x 25,5 cm Max.veľkosť potlače 130 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 11,50 

Puzdro na 15,6" notebook 
s magnetickým zatváraním

Luxusné polstrované puzdro na až 15,6" notebook s magnetickým zatváraním. 
Zadná strana s 2 vreckami na príslušenstvo. Bez PVC.

Rozmer 43 x 29 x 1 cm Max.veľkosť potlače 250 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 14,90 



 P788.061  2  5

Taška na 15” notebook

Puzdro, ktoré štýlovo chráni až 15" notebook alebo tablet. 8 
mm hrubé a ľahké neoprénové puzdro chráni zariadenie pred 
vlhkosťou, nárazmi a škrabancami. Vonkajšie vrecko na zips 
navyše umožňuje prenášať ďalšie predmety (napájací kábel a 
pod.) bez obáv z možného poškriabania zariadenia. Vrátane 
popruhu na rameno.

Rozmer 41 x 29 x 3,5 cm Max.veľkosť potlače 200 x 50 mm 
Technika potlače Transferová tlač. 

Cena: € 15,40 

TAŠKY A CESTOVANIE



P762.090P732.210

Taška na 15,4” notebook

Tenká taška značky Swiss Peak na 15,6" notebook vyrobená z kombinácie 
polyesteru 600D a 1680D. Obsahuje polstrovaný oddiel na notebook, 
oddelený oddiel na váš tablet alebo dokumenty a predný objemný organizér 
na zips s pútkami na perá a vreckami na drobnosti. Popruh na zadnej strane 
pre pripevnenie k madlu kufra. Vrátane nastaviteľného ramenného poruhu. 
Neobsahuje PVC.

Rozmer 4,5 x 27 x 39 cm Max.veľkosť potlače 120 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 21,75 

Luxusná taška na 15” notebook

Luxusná taška na 15,6” notebook 1680D. Dizajn s viacerými priečinkami s 
vystuženým vreckom na notebook, hlavnou priehradkou s dostatočným 
priestorom na napájací kábel atď. a predným vreckom na zips na odkladanie 
iných hodnotných predmetov, ako je mobilný telefón a záložný zdroj. Neobsahuje 
PVC

Rozmer 6 x 39 x 29 cm Max.veľkosť potlače 110 x 110 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 24,15 



* Prijzen zijn excl. BTW – Print prijzen zijn excl. set-up kosten, excl. toeslag minimale bestelhoeveelheid 
(<50st) en gebaseerd op vermeldde printtechniek (1 kleur en/of 1 positie).

P729.341

RFID messenger 
bag na 15" notebook
Bezpečný messenger bag z kombinácie polyesteru 1680D a 600D s modernými 
prvkami a množstvom miesta pre vaše každodenné potreby. Polstrovaný oddiel 
na 15" notebook a 10" tablet. Mäkčený prispôsobiteľný ramenný popruh pre 
pohodlné nosenie. Predné vrecko na zips s RFID vreckami, dodatočná vrecko na 
klope na zips. PVC free.

Rozmer 37,5 x 14 x 33 cm Max.veľkosť potlače 200 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 29,40 

TAŠKY A CESTOVANIE



P732.151P703.741

Florida taška na 15,6” notebook

Materiál: 600D ribstop, hlavný priestor s priehradkou na laptop 15,6“, predné 
vrecko na zips s vnútornými priehradkami, chrbtové popruhy môžu byť skryté v 
zadnom vrecku, na vrchnej časti rúčky z popruhov. Neobsahuje PVC.

Rozmer 43 x 32 x 10 cm Max.veľkosť potlače 220 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 30,85 

Pracovná taška na 15“ notebook

Taška na laptop z 300D polyesteru, ktorá je pre svoju ľahkú váhu ideálna na 
cestovanie. Má všetky vrecká, ktoré potrebujete, priehradku na 15,4“ laptop, 
priestor na dokumenty a systém, ktorý umožňuje tašku pripevniť na kufor s 
kolieskami. Neobsahuje PVC.

Rozmer 28 x 40 x 5 cm Max.veľkosť potlače 120 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 16,20 



P732.200

 P730.021  2

 P732.342  5

Moderná cestovná taška 
na notebook v dvojtónovej farbe
Cestovná taška z farebného dvojtónového 600D polyesteru a s modernými 
hnedými detailmi na rúčkach a zipsoch.

Rozmer 6,5 x 30 x 40 cm Max.veľkosť potlače 230 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 15,50 

Moderná taška na 15” notebook
V tejto modernej taške na notebook z farebného dvojtónového 600D polyesteru 
môžete bezpečne a štýlovo nosiť svoj 15,6” notebook. Hlavný úložný priestor 
s dvoma priehradkam, predné šikmé vrecko na zips slúžiace na ukladanie 
doplnkov. Neobsahuje PVC.

Rozmer 8 x 30 x 39 cm Max.veľkosť potlače 200 x 30 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 22,75 

Základná taška na 15” notebook
Prenášajte svoj notebook po meste pri každodennom dochádzaní do školy 
alebo do práce v tejto základnej polyesterovej taške na 15” notebook 600D. 
Neobsahuje PVC

Rozmer 8 x 38 x 28 cm Max.veľkosť potlače 250 x 170 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 12,15 

TAŠKY A CESTOVANIE



P762.271P762.261

RFID taška & batoh

Komfortná ľahká taška 2v1 vyrobená z polyesteru 1680D a 600D. Vďaka 
dodatočným popruhom je možné cestovnú tašku jednoducho nosiť na chrbte 
ako batoh. Priestranný hlavný oddiel prístupný zatváraním na zips v tvare 
U, oddelený priestor na obuv či použité oblečenie prístupný zo strany tašky, 
dodatočné postranné vrecko na zips. Sieťové vrecko na fľašu a vrecko pre ľahký 
prístup na zadnej strane. Na prednej strane je vrecko na zips vybavená dvoma 
puzdrami s RFID ochranou. Prispôsobiteľné ramenné popruhy súčasťou balenia. 
Bez PVC

Rozmer 59 x 27,5 x 30 cm Max.veľkosť potlače 180 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 45,40 

RFID taška 
s otváraním na spösob kufra

Priekopnícky hybridný dizajn kombinuje to najlepšie z oboch svetov. Pohodlné 
nosenie v ruke či cez rameno dopĺňa praktické otváranie a organizácie na 
spôsob kufra. Zips po celom obvode umožňuje otvorený prístup k rozdelenému 
hlavnému oddielu. Obsahuje polstrovanú kapsu na 15,6" notebook. Otvorené 
vrecko a vrecko na zips s puzdrami s RFID ochranou na zadnej strane. Dve 
rozmerné vrecká na zips pre jednoduchý prístup na prednej strane. Bez PVC.

Rozmer 54 x 25 x 33 cm Max.veľkosť potlače 100 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 50,10 



* Prijzen zijn excl. BTW – Print prijzen zijn excl. set-up kosten, excl. toeslag minimale bestelhoeveelheid 
(<50st) en gebaseerd op vermeldde printtechniek (1 kleur en/of 1 positie).

P762.581

Konvertibilný batoh 
Objavte svet možností s unikátnym konvertibilnym batohom Swiss Peak. Funkčná 
organizácia a business funkcie zaisťujú, že sa batoh stane každodennou voľbou 
číslo jedna. Konvertibilita spočíva v 4 možnostiach nosenia: 1. Batoh: pripnite 
polstrované popruhy k bezpečnostným krúžkom a upravte dĺžku podľa potreby. 
2. Taška na rameno: uvoľnite a uschovajte popruhy na chrbát do príslušného 
vrecka. Potom pripnite ramenný popruh. 3. Crossbody: po naplnení tašky upravte 
dĺžku ramenného popruhu pre crossbody nosenie umožňujúce pohodlnejšie a 
bezpečnejšie nosenie. 4. Brašna: uvoľnite a uschovajte popruhy. Nosenie v ruke je 
možné vrchným či postranným úchopom. Veľký hlavný oddiel a predné vrecko na 
zips. Vrátane RFID vreciek a zadného popruhu pre umiestnenie na madlo kufra. 
Bez PVC.

Rozmer 30 x 14 x 50 cm Max.veľkosť potlače 150 x 150 mm 
Technika potlače Transferová tlač. 

Cena: € 70,80 

TAŠKY A CESTOVANIE
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P707.230P775.200

Športový batoh & taška

Nepremokavý športový batoh, ktorý je možné nosiť ako športovú tašku, ale 
aj batoh. Vďaka odolnému prevedení je vhodný pre takmer akýkoľvek výlet. 
Prepracované popruhy zvyšujú pohodlie pri nosení. Vnútri nájdete jeden hlavný 
oddiel, 1 sieťované vrecko a dve menšie vrecká.

Rozmer 31 x 31 x 51 cm Max.veľkosť potlače 140 x 100 mm Technika potlače 
Sieťotlač. 

Cena: € 52,25 

Športová víkendová taška

Športová taška z polyesteru 600D a 1680D. Obsahuje mnoho priestranných 
oddielov so zatváraním na zips v tvare písmena U, bočné oddiel na topánky 
s vetraním a bočnú priehradku na fľašu. Predné vrecko na zips s praktickou 
priehradkou na chytrý telefón alebo iné príslušenstvo na cesty. Nastaviteľný 
ramenný popruh a dvojitá horná ucha pre pohodlie a rôzne možnosti nosenia. 
Bez PVC.

Rozmer 25 x 30 x 61 cm Max.veľkosť potlače 180 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 41,85 



 P707.051  2 P703.731

Víkendová taška s USB výstupom

Štýlová 600D polyesterová víkendová taška s ušami z PU a pohodlným 
ramenným popruhom. Veľká hlavná priehradka s množstvom miesta pre 
vaše víkendové nevyhnutnosti či športové vybavenie. Ľahko môžete pripojiť 
powerbanku k integrovanému dobíjecímu USB portu a nabíjať tak telefón či 
tablet za chôdze. Praktické vrecko na bočnej strane. Bez PVC.

Rozmer 48 x 19,5 x 25,5 cm Max.veľkosť potlače 130 x 130 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 30,90 

Florida športová taška

Materiál: 600D ripstop, predné vrecko na zips s vnútornými priehradkami, bočné 
vrecká, vrecko na topánky, rúčky z popruhov a ramenný popruh, na spodnej časti 
4 ochranné nožičky. Neobsahuje PVC.

Rozmer 55 x 26 x 27,5 cm Max.veľkosť potlače 220 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 35,80 

TAŠKY A CESTOVANIE
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P707.001

P707.351

Cestovná víkendová taška
Vydajte sa na cestu vo veľkom štýle so svojim oblečením, toaletnými potrebami, 
doplnkami a ďalšími cestovnými potrebami zbalenými vo vnútri tejto elegantnej, 
športovej víkendovej tašky z mikrovlákien.

Rozmer 67 x 18 x 37 cm Max.veľkosť potlače 350 x 130 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 16,30 

Víkendová taška
Víkendová taška na zips z mikrovlákna, jeden hlavný priestor, jedno predné 
vrecko na zips, rúčky a snímateľný ramenný popruh.

Rozmer 46 x 42,5 x 20 cm Max.veľkosť potlače 260 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 21,75 

Športová taška 
Austin na jogu a cvičenie
Perfektná športová taška so všetkými nutnými vreckami pre vaše potreby na 
cvičenie, vrátane bočného popruhu na prenos podložky na jogu. Odolný vonkajší 
materiál je vodeodolný a ľahko umývateľný. Bez PVC.

Rozmer 43 x 23 x 25,5 cm Max.veľkosť potlače 90 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 33,45 
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Víkendová taška Supreme

Ľahká a odolná športová taška z polyesteru 600D vyznačujúci sa priestranným 
hlavným oddielom s otvorom v tvare U, pre ľahký prístup. Predné vrecko na 
zips, nastaviteľný ramenný popruh a dve horné ucha pre pohodlné prenášanie. 
Praktické vrecko pre vloženie fľaše na vodu. Bez PVC.

Rozmer 24,5 x 29 x 46 cm Max.veľkosť potlače 200 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 18,25 

Moderná cestovná taška 
v dvojtónovej farbe

Cestovná taška z farebného dvojtónového 600D polyesteru a s modernými 
hnedými detailmi na rúčkach a zipsoch.

Rozmer 27 x 38 x 58 cm Max.veľkosť potlače 250 x 200 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 21,75 

TAŠKY A CESTOVANIE



P729.401P750.005

Veľká cestovná taška

Materiál: 600D a 210D ripstop, veľký hlavný úložný priestor na zips, vo vnútri 
množstvo vreciek na zips, vrátane jedného oddeleného vrecka zo sieťoviny, 
hliníkové teleskopické madlo v zladenej farbe, puzdro na menovku. Konečne 
cestovná taška ako má byť.

Rozmer 43,5 x 75 x 38 cm Max.veľkosť potlače 200 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 126,15 

Taška na kolieskach City

Materiál: vystužené mikrovlákno so sivým semišovým detailom, 4 priehradky, 
extra veľký otvor pre pohodlný prístup, oddelená časť s kolieskami a s tvrdou 
podstavou, objem: 40l. Registrovaný dizajn®

Rozmer 54 x 28 x 32 cm Max.veľkosť potlače 200 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 47,10 



P742.080P742.020

Palubný kufrík na kolieskach

V tejto businnes taške budú všetky vaše dokumenty bezpečne uložené. 
Dokumenty a laptop môžu byť prehľadne vložené v jednom z úložných 
priestorov, niektoré aj zamknuté. Teleskopické madlo s dvojitým rúrkovým 
systémom zaručí stabilitu na ceste. Registrovaný dizajn®

Rozmer 45 x 24 x 36 cm Max.veľkosť potlače 100 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 98,05 

Batoh na notebook na kolieskach

Dizajn a funkčnosť. Tento batoh s kolieskami kombinuje v sebe vysokú funkčnosť 
s dizajnovým vzhľadom. Od popruhov a rúčiek po kolieska, jednoducho tento 
batoh upúta pozornosť každého. Registrovaný dizajn®

Rozmer 31 x 24 x 44,8 cm Max.veľkosť potlače 100 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 83,90 

TAŠKY A CESTOVANIE



P790.001

 P787.022  5

 P790.201  2

Základná cestovná taška
Vyrobená z extra pevnej 300D tkaniny s vysokou hustotou. S vysúvateľným madlom, 
s kolieskami strieborného vzhľadu a s nastaviteľným ramenným popruhom. Jeden 
hlavný priestor so zapínaním na zips a jedno predné vrecko na zips.

Rozmer 62 x 31 x 32 cm Max.veľkosť potlače 140 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 47,80 

Dvojtónový 
skladný kufrík s kolieskami
Skladací dvojfarebný polyesterový 2-kolieskový vozík 600D s jednoduchým prístupom 
a veľkým hlavným priestorom a predným vreckom na zips. Rýchle a ľahké zloženie/
rozloženie a skladovanie doma.

Rozmer 23 x 34 x 50 cm Max.veľkosť potlače 200 x 70 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 47,80 

Víkendová taška s kolieskami
Extra silná dvojodtieňová polyesterová látka s vysokou hustotou 600D. S výsuvným 
vozíkovým systémom. Jedno predné vrecko a jedna hlavná priehradka so zapínaním na 
zips.

Rozmer 55 x 26 x 28 cm Max.veľkosť potlače 220 x 120 mm Technika potlače Transferová 
tlač. 

Cena: € 36,55 



P728.031 P728.021

Exkluzívny batoh na kolieskach 
s teleskopickým madlom

Materiál: 1680D, kovový vzhľad, hliníkové teleskopické madlo, s vystuženou 
priehradkou na laptop 15,6“, možnosť zväčšiť šírku úložného priestoru, predné 
vrecko s organizérom, vystužená rúčka a odnímateľné ramenné popruhy.

Rozmer 22 x 34 x 44 cm Max.veľkosť potlače 130 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 70,80 

Business batoh na kolieskach 
s teleskopickým madlom

Batoh z nylonového 600D materiálu na kolieskach s kovovým vzhľadom. Možnosť 
zväčšiť šírku úložného priestoru, predné vrecko s organizérom.

Rozmer 19 x 34 x 43 cm Max.veľkosť potlače 130 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 51,40 

TAŠKY A CESTOVANIE



P820.310P780.031

P729.431 P703.751

Toaletná taška Office
Kozmetická taštička z 1680D nylonu, 8 priehradok, vrátane háčika z nerezovej 
ocele.

Rozmer 22 x 7 x 26,5 cm Max.veľkosť potlače 150 x 50 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 14,90 

Toaletná taška
Toaletná taška zo 1680D polyesteru, jednen hlavný úložný priestor so 4 
priehradkami a 2 vreckami zo sieťoviny a 1 vreckom zo sieťoviny na zips. Vrátane 
háčika, ktorým sa taška zavesí na vhodné miesto.

Rozmer 14,5 x 7 x 20 cm Max.veľkosť potlače 45 x 25 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 16,95 

Toaletná taška City
Materiál: vystužené mikrovlákno so sivým semišovým detailom, 8 priehradok, 
vrátane kovového háčika. Registrovaný dizajn®

Rozmer 7 x 21 x 26 cm Max.veľkosť potlače 80 x 130 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 9,52 

Toaletná taška Florida
Materiál: 600D ribstop, hlavné vrecko, kovový háčik, zrkadlo, vnútorné vrecko zo 
sieťoviny, predné vrecko, vrecko zo sieťoviny na ľavej strane. Neobsahuje PVC.

Rozmer 27 x 15,5 x 14,5 cm Max.veľkosť potlače 150 x 40 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 9,32 
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Nepriepustná 
silikónová toaletná taška

Použitie 100 % silikónového materiálu robí túto toaletnú tašku výnimočnou. 
Silikón je nepriepustný, odolný voči teplu a nešmýka sa. Taštička sa ľahko čistí a 
nič z nej do vášho kufra nevytečie. Rozmery: 19 x 10 x 10 cm.

Rozmer 19,4 x 10,2 x 10 cm Max.veľkosť potlače 25 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 10,85 

Základná 
dvojtónová toaletná taška

Dvojfarebná 600D polyesterová toaletná taška s dostatočným priestorom na 
všetky vaše kozmetické produkty a make-up. Neobsahuje PVC.

Rozmer 8 x 24 x 13 cm Max.veľkosť potlače 120 x 70 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 3,59 

TAŠKY A CESTOVANIE



P820.162

P786.002

P820.012

Cestovný vankúš s mikrogulôčkami
Vyhnite sa bolestiam hlavy, šije a ramien. Cestovný vankúš s výplňou z 
mikroguľôčok zaručuje optimálnu podporu hlavy a pohodlie pri vašich cestách.

Rozmer 59 x 13 x 6 cm Max.veľkosť potlače 70 x 35 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 11,95 

Komfortná cestovná súprava
Cestovná súprava Jersey s vreckom na telefón alebo slúchadlá. Mäkká cestovná 
súprava obsahuje nafukovací vankúš na krk, očnú masku, mäkké upchávky do uší 
a mäkký vak so šnurovacím uzáverom.

Rozmer 2,5 x 13 x 17 cm Max.veľkosť potlače 100 x 130 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 6,92 

Súprava na cestovanie
Obsahuje zátky do uší, masku na oči a nafukovací vankúšik na krk v puzdre.

Rozmer 10 x 17,5 x 1 cm Max.veľkosť potlače 100 x 40 mm Technika potlače 
Transferová tlač.

Cena: € 3,58 



P250.031

 P820.301  3

P820.112

Základná sada na údržbu obuvi
Puzdro z imitácie kože, vrátane drevenej kefy na čistenie obuvi, neutrálneho 
leštidla, lesklého leštidla na mäkký textil, lyžice na obúvanie a jedného páru 
čiernych šnúrok.

Rozmer 13,9 x 7,5 x 7,5 cm Max.veľkosť potlače 80 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,95 

Elektronická váha na batožinu
Elektronická váha na batožinu, max.kapacita 50kg, 50g - stupnica, s funkciou 
„zero“ na nastavenie váhy na nulu a funkciou „tare“ na odpočítanie hmotnosti 
obalu, s indikátorom nízkeho nabitia batérie a s funkciou proti preťaženiu, displej 
s izbovým teplomerom, vrátane jednej lítiovej 3V batérie.

Rozmer 12,7 x 3 x 2,4 cm Max.veľkosť potlače 12 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,95 

Digitálna váha na batožinu
Digitale Kofferwaage, max. Kapazität 40kg, Unterteilung 100g, mit Null/Tara- 
Funktion, low battery und Übergewichtsfunktion.

Rozmer 3,5 x 10 x 3 cm Max.veľkosť potlače 20 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,97 

TAŠKY A CESTOVANIE



P820.373P820.551

Cestovný adaptér 
s bezdrôtovou powerbankou

Unikátne dizajnovaný cestovný adaptér pre celý svet. Stačí vybrať vhodnú 
zástrčku a môžete začať nabíjať cez 3 klasické USB a 1 USB C s celkovým max. 
výstupom 2A. Výstup pre bezdrôtové nabíjanie je: 5V/4.2A 5W. Pri absencii 
klasického zdroja energie je možné využiť kapacitu powerbanky 6 700 mAh, 
ktorá je dostačujúca pre plné nabitie telefónu až 3x. Po pripojení do zásuvky 
sa powerbanka automaticky dobíja. V balení sú zástrčky pre EU, UK, USA a 
AUS. Vrátane vrecúška z mikrovlákien. Vstup: AC 100-240V, 50/60 Hz, výstup: 
5V/4.2A.

Rozmer 8 x 8 x 2,9 cm Max.veľkosť potlače 45 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 41,30 

Cestovná nabíjačka s 4 USB porty

Prenosná cestovná nabíjačka so 4 USB portami, ktorou si na vašich cestách 
nabijete všetky zariadenia. Výkonný výstup 3,1A dáva dostatok energie na nabitie 
všetkých zariadení súčasne. AC Max 240V/350mA, USB Max 5.25V/3.1mA DC. 
Vrátane štyroch typov zástrčiek pre rôzne krajiny sveta.

Rozmer 7,5 x 5,5 x 2,9 cm Max.veľkosť potlače 40 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 27,10 



P820.843

Celosvetový 
cestovný adaptér Travel Blue s USB

Pripojte sa vo viac než 150 krajinách po celom svete – kompletný zoznam je 
uvedený v návode. Len pre neuzemnené 2-pólové zástrčky. Obsahuje dve USB 
zásuvky 2,1 A. Menovitý príkon: Max. 6 A (max. 660 W pri 110 V, max. 1 380 W pri 
220 V). Zabudovaná 6,3 A vymeniteľná poistka. Zábrana zabraňujúca vloženiu 
konektora EURO 7/7 a je bezpečná pre deti. So zástrčkou pre USA, Austráliu, EÚ 
a Veľkú Britániu.

Rozmer 8,2 x ø 5,8 cm Max.veľkosť potlače 15 x 35 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 35,80 

TAŠKY A CESTOVANIE



P850.341

Hliníkové RFID puzdro 
na karty s PU peňaženkou
Pevné hliníkové puzdro chrániace karty pred skimmingom či fyzickým 
poškodením s PU peňaženkou. Pojme až 10 štandardných alebo 6 embosovaných 
kariet. Postranný jazdec pre postupné vysunutie všetkých kariet.

Rozmer 10,2 x 6,7 x 2,9 cm Max.veľkosť potlače 60 x 20 mm Technika potlače 
CO₂ laserové gravírovanie. 

Cena: € 14,30 

Pre 10 štandardných kariet
Pre 6 embosovaných kariet



 P820.041  2

Hliníkové RFID puzdro na karty
Pevné hliníkové puzdro chrániace karty pred skimmingom alebo fyzickým 
poškodením. Pojme až 10 štandardných alebo 6 embosovaných kariet. Postranný 
jazdec pre postupné vysunutie všetkých kariet.

Rozmer 6,2 x 1,4 x 9,7 cm Max.veľkosť potlače 35 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,97 

TAŠKY A CESTOVANIE

Pre 10 štandardných kariet
Pre 6 embosovaných kariet
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RFID hliníkové 
puzdro na karty C-Secure

Tento pevný hliníkový držiak na karty chráni vaše najdôležitejšie karty pred 
elektronickou krádežou. Už nikdy viac zlomené alebo ohnuté karty. Dokáže 
uchovať až 7 kariet alebo 5 embosovaných kariet. Jednoduchý bočný posuvný 
prvok dokáže postupne vytláčať karty.

Rozmer 9,5 x 6,4 x 0,8 cm Max.veľkosť potlače 40 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 23,05 

RFID puzdro 
na karty a bankovky C-Secure

Toto pevné hliníkové puzdro chráni vaše najdôležitejšie karty pred elektronickými 
vreckovými krádežami. Už žiadne ďalšie zlomené či ohnuté karty. Pojme až 7 
kariet alebo 5 embosovaných kariet. Ľahko ovládateľný jazdec karty postupne 
vytlačí hore. Peňaženka pojme aj hotovosť.

Rozmer 9,5 x 6,8 x 1,6 cm Max.veľkosť potlače 60 x 20 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 35,85 

Pre 7  
štandardných kariet

Pre 7  
štandardných kariet



P820.611 P850.531

RFID puzdro na karty, 
bankovky a mince C-Secure

Pevné hliníkové puzdro na karty s peňaženkou zabraňuje rozmáhajúcim sa 
elektronickým krádežiam z vašich RFID kariet, ďalej ich ohnutiu, prasknutiu 
alebo strate. Pojme až 7 klasických alebo 5 embosovaných kariet. Bočný slider 
postupne vysunie karty pre ľahký prístup k nim. Peňaženka pre uchovanie 
bankoviek s dodatočnou bočnou kapsičkou pre mince či kľúče.

Rozmer 9,8 x 6,5 x 2,1 cm Max.veľkosť potlače 40 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 39,40 

XL RFID puzdro 
C-Secure na karty a bankovky

Pevné hliníkové puzdro na karty s peňaženkou zabraňuje rozmáhajúcim sa 
elektronickým krádežiam z vašich RFID kariet, ďalej ich ohnutiu, prasknutiu alebo 
strate. Oproti pôvodnej verzii táto inovovaná XL varianta pojme miesto 7 až 12 
kariet. Bočný slider postupne vysunie karty pre ľahký prístup. Pre optimálne 
využitie je odporúčané naplniť aspoň 8 kartami. Menej kariet sa v puzdre môže 
uvoľniť.

Rozmer 7 x 2 x 9,8 x ø 12 cm Max.veľkosť potlače 40 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 43,55 

TAŠKY A CESTOVANIE

Pre 7  
štandardných kariet

Pre 12  
štandardných kariet

Pre 7  
štandardných kariet



P820.430

P820.410

P820.420

Obal na doklady s RFID ochranou
Cestujte po svete štýlovo. Tento držiak na pas z prémiovej PU kože udržuje 
váš pas, palubnú kartu, karty (4 štrbiny, maximálne 8 kariet) a ďalší obsah 
na správnom mieste. Pohodlná veľkosť, aby sa zmestil do vrecka alebo tašky. 
Vďaka ochrane pred sťahovaním sú vaše osobné údaje, samozrejme, 100 % 
zabezpečené. Blokuje 100 % všetkých známych RFID/NFC frekvencií.

Rozmer 0,6 x 10 x 14 cm Max.veľkosť potlače 50 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 18,80 

Peňaženka s RFID ochranou
Skladacia peňaženka z nadčasovej prémiovej PU kože, ktorá je pripravená na 21. 
storočie. Úzky dizajn s dostatočným priestorom na všetky vaše karty (6 štrbín, 
maximálne 12 kariet). Udržuje vaše osobné veci v bezpečí s ochranou proti 
sťahovaniu. Blokuje 100 % všetkých známych RFID/NFC frekvencií.

Rozmer 0,6 x 11,5 x 8,3 cm Max.veľkosť potlače 80 x 35 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 16,70 

PU obal na karty s RFID ochranou
Prémiový držiak na karty z PU kože s 3 tienenými protisťahovacími priečinkami 
na karty s priestorom pre 8 kariet. Oddelené stredné vrecko na hotovosť a mince. 
Blokuje 100 % všetkých známych RFID/NFC frekvencií.

Rozmer 0,3 x 10,3 x 7 cm Max.veľkosť potlače 80 x 15 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 10,71 



P820.481P820.571

RFID cestovná peňaženka Heritage

Luxusná cestovná peňaženka s RFID ochranou uchová všetky vaše cestovné 
doklady, peniaze alebo karty v bezpečí. S 4 sloty na karty, očkom na pero a 
priestorom na telefón v pravej strane.

Rozmer 22,7 x 13,9 x 2 cm Max.veľkosť potlače 60 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 23,85 

RFID puzdro na karty

Elegantné a priestranné puzdro na karty Swiss Peak s RFID ochranou. K 
bezpečnému uchovaniu až 10 kariet.

Rozmer 10,2 x 2,3 x 7,6 cm Max.veľkosť potlače 40 x 70 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 11,95 

TAŠKY A CESTOVANIE
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RFID cestovná peňaženka Quebec
Mimoriadne tenká, ľahká a vďaka RFID ochrane tiež bezpečná cestovná 
peňaženka v praktickom prevedení pre moderných cestovateľov. 3 ľahko 
prístupné sloty dokážu uchovať až 6 kariet. RFID ochrana znemožňuje 
elektronické krádeže z platobných kariet alebo krádeže identity z osobných 
dokladov. Registrovaný dizajn®

Rozmer 14,5 x 10 x 0,4 cm Max.veľkosť potlače 70 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 12,15 

RFID peňaženka Quebec
Mimoriadne tenká, ľahká a vďaka RFID ochrane tiež bezpečná peňaženka s 
úžasne jednoduchým dizajnom, ktorý padne každému. 4 ľahko prístupné sloty 
dokážu uchovať až 10 kariet. RFID ochrana znemožňuje elektronické krádeže 
z platobných kariet alebo krádeže identity z osobných dokladov. Registrovaný 
dizajn®

Rozmer 11,6 x 8,5 x 0,6 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,40 

RFID puzdro na karty Quebec
Mimoriadne tenké, ľahké a vďaka RFID ochrane bezpečné puzdro na karty v 
jedinečnom modernom dizajne. 4 ľahko prístupné sloty dokážu uchovať až 8 
kariet. RFID ochrana znemožňuje elektronické krádeže z platobných kariet alebo 
krádeže identity z osobných dokladov. Registrovaný dizajn®

Rozmer 11,5 x 8,5 x 0,3 cm Max.veľkosť potlače 70 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 8,36 
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EKO RFID korkové puzdro na karty

Tenké puzdro na karty je vďaka použitému korkovému materiálu nielen 
ekologickú, ale vďaka RFID ochrane aj bezpečnou voľbou pre prenos vašich 
platobných kariet. 3 ľahko prístupné sloty pojmú až 6 kariet.

Rozmer 10,2 x 0,2 x 7,6 cm Max.veľkosť potlače 70 x 30 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 4,77 

EKO RFID 
korková cestovná peňaženka

Cestovná peňaženka je vďaka použitému korkovému materiálu nielen 
ekologickou, ale vďaka RFID ochrane aj bezpečnou voľbou pre prenos vašich 
cestovných dokladov. Veľký hlavný priestor na cestovný pas, 3 sloty na platobné 
karty a postranný priestor napríklad na účtenky.

Rozmer 14 x 0,8 x 10,5 cm Max.veľkosť potlače 60 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 8,32 

TAŠKY A CESTOVANIE
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RFID bezpečnostná karta
Zabezpečí akúkoľvek peňaženku, kabelku alebo sponku na peniaze voči možnosti 
načítania čítačkou. Táto karta čerpá energiu z NFC/RFID čítačiek, prostredníctvom ktorých 
sa okamžite aktivuje a vytvorí elektronické pole, ktoré čítačke znemožní rozpoznať 
akékoľvek karty na frekvencii 13,56 Mhz. Nevyžaduje si batériu. Nepretržitá ochrana 
patentovanou technológiou E-field pred elektronickou krádežou.

Rozmer 8,6 x 5,4 x 0,2 cm Max.veľkosť potlače 75 x 45 mm Technika potlače Tampónová 
tlač. 

Cena: € 3,53 

Puzdro na telefón 
s blokovaním signálu a žiarenia
Puzdro z polyesteru 600D s vodivým RFID vnútorným štítom. Blokuje všetky mobilné, Wi-Fi a 
Bluetooth® signály vrátane prichádzajúcich telefónnych hovorov, SMS správ a notifikácií, keď 
je telefón v zavretom puzdre. Všetky hlasové správy, SMS správy a notifikácie sa zobrazia po 
vybratí telefónu z puzdra. Eliminuje ľudskú chybu počas šoférovania tým, že poskytuje fyzickú 
prekážku zabraňujúcu nutkaniu skontrolovať telefón. Vhodné pre väčšinu smartfónov do 
veľkosti 18 x 9cm. Zmestia sa doň až 4 telefóny. Skvelé na stretnutia alebo večere.

Rozmer 20 x 12,5 x 0,5 cm Max.veľkosť potlače 80 x 100 mm Technika potlače Transferová 
tlač. 

Cena: € 3,49 

RFID púzdro na kľúče od auta
Moderné technológie prinášajú moderné spôsoby krádeží. Jedným z najrozšírenejších 
spôsobov krádeží áut je diaľkové zosilnenie signálu, ktorý vysiela váš FOB kľúč, čo 
zlodejom umožňuje voz nepozorovane odomknúť a odcudziť. Tento RFID blokátor 
vytvorí štít voči všetkým druhom signálu, čím tomuto typu krádeže zabraňuje. Vyrobené 
zo špeciálneho dvojvrstvového materiálu z nanovlákien blokujúcich signál v pevnom 
prevedení. S kľúčenkou.

Rozmer 12,5 x 8,5 x 0,8 cm Max.veľkosť potlače 40 x 40 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 4,77 

DIGITÁLNA TLAČ
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Minimalistická hliníková 
peňaženka s RFID ochranou
Zoštíhlite svoju peňaženku s týmto elegantným minimalistickým dizajnom 
peňaženky. Peňaženka dokáže uschovať až 8 kreditných kariet. Ideálne pre 
kreditné karty, účty a vizitky. S ochranou proti sťahovaniu. Blokuje 100 % 
všetkých známych RFID/NFC frekvencií.

Rozmer 5,8 x 8,8 cm Max.veľkosť potlače 60 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 1,55 

Obal na karty s RFID ochranou
Tento jednoduchý držiak na karty je určený na to, aby RFID čítačky nemohli 
naskenovať vaše identifikačné karty, kreditné karty, debetné karty, bankové 
informácie, smart karty, RFID vodičské preukazy a iné RFID karty.

Rozmer 8,5 x 5,3 x 0,4 cm Max.veľkosť potlače 80 x 35 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 0,48 

Puzdro na viacerých 
kariet s RFID ochranou
Puzdro na karty dokáže pojať maximálne 4 karty alebo 3 embosované karty. Je 
navrhnutý na blokovanie RFID čítačiek v záujme predchádzania elektronickej 
krádeži. Posuvný prvok na bočnej strane vytláča karty nahoru. Registrovaný 
dizajn®

Rozmer 9,4 x 6,5 x 0,5 cm Max.veľkosť potlače 60 x 35 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 1,19 

TAŠKY A CESTOVANIE

DIGITÁLNA TLAČ

* Digital print only available for P820.323 (white)
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Nepriepustná termo fľaša 
so štandardným hrdlom
Nepriepustná termo fľaša v matnom prevedení s viečkom ideálnej 
veľkosti pre pohodlné pitie, ale aj vkladanie ľadu, ovocia alebo čajových 
vrecúšok. Viečko s funkciou 2 v 1 vďaka vstavanému sitku filtruje čaj alebo 
vodu s ovocím. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele (vnútri 304 SS, vonku 
201 SS), ktorá zaručene vydrží a je vhodná do každého ročného obdobia. 
Uchováva nápoje horúce až po dobu 5h, studené až 15h. Objem 600ml.

Rozmer 27,5 x ø 7,3 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika 
potlače Tampónová tlač. 

Cena: € 15,20 

Nepriepustná termo 
fľaša so širokým hrdlom
Nepriepustná termo fľaša v matnom prevedení. Široké hrdlo umožňuje 
jednoduché plnenie a čistenie. Ideálna na výlety, akýkoľvek šport alebo 
každodenné použitie doma či v kancelárii. Vyrobené z nehrdzavejúcej 
ocele (vnútri 304 SS, vonku 201 SS) uchovávajúci vaše nápoje horúce 
až po dobu 5h a studené až 15h. Objem 500 ml.

Rozmer 25 x ø 7,3 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika 
potlače Tampónová tlač. 

Cena: € 14,90 
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Nepriepustná 
termo fľaša s plieškom na logo

Nepriepustná termo fľaša so skrutkovacím 
uzáverom. Unikátna možnosť brandingu 
na vyhradený pliešok na prednej strane. 
Nehrdzavejúca oceľ 304 SS vnútri a 201 SS 
zvonka. Nápoj udrží až 5h horúci a až 15h 
studený. Objem: 500ml.

Rozmer 20,3 x ø 7,5 cm Max.veľkosť potlače 12 x 
45 mm Technika potlače Gravír. 

Cena: € 15,55 

NÁDOBY NA PITIE
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Nepriepustná termo fľaša 
s medenou izoláciou a pútkom

Nepriepustná termo fľaša s vákuovo medenou izoláciou s čiernym silikónovým 
pútkom na nosenie. Pútko je pripevnené k viečku, čím nehrozí jeho strata a nie je 
ho pri pití treba druhou rukou držať. Dvojstenná vákuová konštrukcia s medenou 
izoláciou udrží nápoje až 8 horúce a 24h studené. Konštrukcia zabraňuje 
kondenzácii na vonkajšej strane fľaše. Objem: 600ml.

Rozmer 25,5 x ø 7,1 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 14,30 

Nepriepustná termo 
fľaša s medenou izoláciou

Perfektná termo fľaša s medenou izoláciou a nepriepustným uzáverom pre 
každodenné použitie. Nápoje udrží horúce po dobu až 8h a studené až 24h. 
Nepriepustný uzáver a ideálny tvar fľaše pre branding. Objem: 600ml.

Rozmer 26 x ø 6,5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,95 
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Termohrnček 
s geometrickým vzorom

Termohrnček z nerez ocele s dvojitou stenou. S moderným geometrickým 
vzorom. Objem 350 ml.

Rozmer 19 x ø 6,9 cm Max.veľkosť potlače 30 x 18 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,95 

Nerezová termo fľaša

Jednoduchý atraktívny dizajn termo fľaše vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. 
Nápoje udrží až 5h horúce a až 15h studené. Univerzálny priemer pasujúci do 
väčšiny stojanov na hrnčeky a fľaše. Objem: 500ml.

Rozmer 25,8 x ø 6,7 cm Max.veľkosť potlače 25 x 70 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 9,52 

NÁDOBY NA PITIE
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Malý termohrnček Bogota 
s keramickým opláštením

Vychutnávajte si prirodzenú chuť vášho nápoja bez nepríjemných pachutí kovu. 
Termohrnček s vnútorným opláštením z keramiky premení vaše čajové či kávové 
posedení v pôžitok. Vďaka vákuové izolácie nápoje uchová až 5 hodín horúce a 15 
hodín studené. Nepriepustný. Objem: 220ml. Registrovaný dizajn®

Rozmer 12,2 x ø 7,5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 60 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 17,05 

Termohrnček 
Bogota s keramickým opláštením

Vychutnávajte si prirodzenú chuť vášho nápoja bez nepríjemných pachutí kovu. 
Termohrnček s vnútorným opláštením z keramiky premení vaše čajové či kávové 
posedení v pôžitok. Vďaka vákuové izolácii nápoje uchová až 5 hodín horúce a 
15h studené. Nepriepustný. Objem: 500ml. Registrovaný dizajn®

Rozmer 20 x ø 7,1 cm Max.veľkosť potlače 30 x 100 mm Technika potlače Gravír. 

Cena: € 18,50 

Keramické opláštenieKeramické opláštenie
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Nepriepustná 
termo fľaša Hydrate

Termo fľaša s plne nepriepustným uzamykateľným viečkom a madlom pre 
pohodlné nosenie. Objem: 450ml. Registrovaný dizajn®

Rozmer 23,4 x ø 7,2 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 14,30 

Termohrnček 
s vákuovo medenou izoláciou

Termohrnček z nehrdzavejúcej ocele 304 s vákuovou konštrukciou, dvojitou 
stenou z medenej izolácie, ktorá udrží vaše nápoje teplé až 8 hodín a studené 
až 24 hodín. Konštrukcia zabraňuje kondenzácii na vonkajšom povrchu hrnčeka. 
Ľahké popíjanie vďaka nasadzovaciemu viečku s posuvným uzáverom. Objem 
500 ml. Viečko chráni proti rozliatiu, iba pre ručné umývanie.

Rozmer 17,4 x ø 8,5 cm Max.veľkosť potlače 35 x 50 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 14,65 

NÁDOBY NA PITIE
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Termohrnček Easy lock

Termohrnček s dvojitou stenou z nerez ocele udrží vaše nápoje teplé až 5 hodín 
a chladné až 15 hodín. Uzáver je možno uzavrieť a uzamknúť pre zabránenie 
vyliatiu tekutiny. Uzáver je prispôsobený pre jednoduché čistenie a umývanie 
aj v umývačke. Jedinečný dizajn umožňuje pohodlné a bezpečné uchopenie a 
ovládanie otvárania jednou rukou. Vďaka svojej veľkosti sa termoska hodí do 
väčšiny držiakov nápojov do auta. Objem: 300 ml.

Rozmer 19 x ø 6,5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,90 

Nepriepustný uzáver na zámok zabraňujúci otvoreniu

Jednoduché ovládanie jednou rukou

Pasuje do väčšiny automobilových držiakov na nápoje

ROTAČNÁ DIGITÁLNA TLAČ
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Termoska Easy lock

Termoska z nehrdzavejúcej ocele s dvojitými stenami, ktorá udrží nápoje teplé až 
do 5 hodín a studené až do 15 hodín. Uzáver sa dá zaistiť, preto nehrozí žiadne 
riziko vytečenia. Uzáver sa ľahko udržiava v čistote pre optimálnu hygienu 
a dokonca sa dá umývať v umývačke riadu. Unikátna konštrukcia termosky 
umožňuje pohodlné a bezpečné pitie jednou rukou priamo z fľaše. Veľkosť 
termosky je vhodná na umiestnenie do akéhokoľvek držiaka na nápoje v aute. 
Objem: 450 ml.

Rozmer 25,5 x ø 6,5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 14,35 

NÁDOBY NA PITIE

ROTAČNÁ DIGITÁLNA TLAČ
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Hrnček Contour

Countour je 350 ml hrnček, ktorý sa ľahko drží v ruke, vrátane vrchnáka. 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 17,8 x ø 7,7 cm Max.veľkosť potlače 35 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 13,35 

Termohrnček pre ľahké umývanie

Nepriepustný dvojstenný termohrnček s vákuovou izoláciou, viečkom pre ľahké 
umývanie a reguláciu prietoku nápoja. Pootočením možno nastaviť malý prietok 
pre horúce nápoje a rýchly prietok pre studené nápoje. Jednoduché rozloženie 
pre možnosť dôkladného umytí. Nápoje udrží až 5h horúce a až 15h studené. 
Objem: 500ml.

Rozmer 20 x ø 8 cm Max.veľkosť potlače 25 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,90 
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PERFECT FIT PERFECT FIT

Nepriepustný termohrnček Sierra

Ideálna veľkosť, ktorá perfektne padne pod väčšinu kávovarov. Farebný silikónový 
detail. Vďaka vákuovej izolácii nápoje uchová až 5h horúce a 15h studené. Objem: 
280ml. Registrovaný dizajn®

Rozmer 13,7 x ø 7,3 cm Max.veľkosť potlače 25 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 10,71 

Nepriepustný termohrnček 
vhodný do umývačky

Nepriepustný termohrnček s dvojitou stenou z nerezovej ocele 304 SS so 
silikónovým úchopom a posuvným viečkom. Vhodný aj pre umývanie v 
umývačke riadu. Zmestí sa pod väčšinu kávovarov. Pohodlné pitie jednou rukou. 
Objem: 300ml.

Rozmer 14,5 x ø 7,7 cm Max.veľkosť potlače 25 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 13,85 

NÁDOBY NA PITIE
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Bambusový termohrnček

Unikátny termohrnček z nehrdzavejúcej ocele (304 SS) z vnútornej časti a 
prírodného bambusu z časti vonkajšej. Nápoje uchováva až 3 hodiny horúce a 6 
hodín studené. Ideálna veľkosť vhodná do držiakov na nápoje v automobiloch. 
Objem: 450ml.

Rozmer 17,3 x ø 8,3 cm Max.veľkosť potlače 20 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 15,50 

Bambusová termoska

Unikátna cestovná termoska z nehrdzavejúcej ocele (304 SS) z vnútornej časti a 
prírodného bambusu z časti vonkajšej. Nápoje uchováva až 5 hodín horúce a 15 
hodín studené. Objem: 400ml.

Rozmer 24,3 x ø 6,5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 70 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 22,65 
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PERFECT FIT

Bambusový 
termohrnček Coffee to go
Sympatický bambusový termohrnček s ideálnou veľkosťou na menšiu kávu. 
Nehrdzavejúca potravinársky nezávadná oceľ 304 vnútri, prírodný bambus na 
vonkajšej strane hrnčeka. Bez problému padne pod väčšinu kávovarov. Nápoje 
udrží až 3h horúce a 6h studené. Objem: 270ml.

Rozmer 11,7 x ø 7,2 cm Max.veľkosť potlače 25 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,45 

Bambusová 
nepriepustná termo fľaša
Unikátna nepriepustná termo fľaša z nehrdzavejúcej ocele (304 SS) z vnútornej 
časti a prírodného bambusu z časti vonkajšej. Nápoje uchováva až 5 hodín horúce 
a 15 hodín studené. Objem: 320ml.

Rozmer 19,8 x ø 6,5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 70 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 20,20 

Bambusový termohrnček Bogota
Ideálny termohrnček stvorený pre každodenné použitie. Dostatočne odolný k 
outdoorové turistike, napriek tomu nesmierne elegantný pre použitie v kancelárii. 
Bambus dodáva nadčasový vzhľad a pohodlný úchop. Uzamykací nepriepustné 
viečko je možné ovládať jednou rukou. Nehrdzavejúca oceľ 304 SS zvonka a 201 
SS vnútri. Nápoje udrží až 5h horúce a 15h studené. Objem: 450 ml. Registrovaný 
dizajn®

Rozmer 21,7 x ø 7 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 22,65 

NÁDOBY NA PITIE
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Eko hrnček Boom

Boom je 225 ml nepriepustný cestovný hrnček s dvojitou stenou pre horúce alebo 
studené nápoje na cestách. Najzaujímavejšie je, že je navrhnutý tak, aby ho bolo 
možné kompletne rozobrať a recyklovať na konci jeho životného cyklu. Preukážte 
svoj záväzok k zabezpečeniu čistejšieho sveta rozobratím a recykláciou každej 
jeho časti. Registrovaný dizajn®

Rozmer 17,2 x ø 7 cm Max.veľkosť potlače 25 x 50 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,05 

Cestovný hrnček Lock

Lock prenesie váš nápoj bezpečne na akékoľvek miesto. 250 ml hrnček sa ľahko 
zamyká jednou rukou a je vyrobený z odolnej nerezovej ocele 201 s vnútorným 
obložením PP. Navrhnutý tak, aby bolo možné hrnček ľahko rozobrať na 
recykláciu.

Rozmer 20 x ø 6,8 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 6,70 
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Termohrnček Mosa

Mosa je módny termohrnček s objemom 300 ml z odolnej nerez ocele 201 na 
vonkajšej časti a kvalitným PP na vnútornej časti. Registrovaný dizajn®

Rozmer 15,5 x ø 7 cm Max.veľkosť potlače 25 x 65 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 9,50 

Termoska Mosa

Mosa je módna 500 ml dvojplášťová termoska z odolnej nehrdzavejúcej ocele 
201. Termoska je uzavretá vekom PP, ktorý môžete použiť na vychutnávanie si 
svojho horúceho nápoja. Registrovaný dizajn®

Rozmer 23,5 x ø 6,9 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 12,15 

NÁDOBY NA PITIE
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Nepriepustný 
hrnček

Hrnček s objemom 350 ml, vonkajší plášť z nerez ocele, vnútro z PP, so 
skrutkovacím viečkom, ktoré vďaka otváranie / zatváranie na stlačenie bráni 
vyliatie. Jednoducho použiteľný jednou rukou. Registrovaný dizajn®.

Rozmer 18 x ø 7,7 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,90 

Nepriepustný 
hrnček Auto

Auto je hrnček s objemom 300 ml s čiernym PP povrchom a inovatívnym 
systémom, ktorý umožňuje pitie jednou rukou. Ako napovedá názov, hrnček je 
skvelým spoločníkom najmä do auta! Registrovaný dizajn®

Rozmer 7,1 x 7 x 20 x ø 7,5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 70 mm Technika 
potlače Tampónová tlač. 

Cena: € 11,90 
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Termohrnček s čiastočným 
geometrickým vzorom

Módny termohrnček z nehrdzavejúcej ocele s geometrickým vzorom. Vnútorné 
telo vyrobené z PP.  Iba pre ručné umývanie. Objem 300ml.

Rozmer 16,3 x ø 7 cm Max.veľkosť potlače 20 x 55 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,72 

NÁDOBY NA PITIE
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Opakovane 
použiteľný hrnček 270 ml

Stop jednorazovým kelímkom. Opakovane použiteľné hrnčeky nezaťažujú životné 
prostredie a prinášajú príjemnejší pôžitok z konzumovaného nápoja. Ľahký, 
napriek tomu veľmi odolný hrnček vyrobený zo 100% recyklovateľného PP. 
Bezpečný pre vriacej nápoje. Silikónové viečko a úchop. Vhodný do mikrovlnky i 
umývačky riadu. Pasuje pod väčšinu kávovarov. Objem: 270ml.

Rozmer 11,8 x ø 8 cm Max.veľkosť potlače 25 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 2,73 

Opakovane 
použiteľný hrnček 350 ml

Stop jednorazovým kelímkom. Opakovane použiteľné hrnčeky nezaťažujú životné 
prostredie a prinášajú príjemnejší pôžitok z konzumovaného nápoja. Ľahký, 
napriek tomu veľmi odolný hrnček vyrobený zo 100% recyklovateľného PP. 
Bezpečný pre vriacej nápoje. Skrutkovacie viečko a silikónový úchop. Vhodný do 
mikrovlnky i umývačky riadu. Objem: 350ml.

Rozmer 11,8 x ø 9 cm Max.veľkosť potlače 25 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 3,08 
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Opakovane použiteľný hrnček 
s dvojitou stenou 300 ml
Stop jednorazovým kelímkom. Opakovane použiteľné hrnčeky nezaťažujú životné 
prostredie a prináša príjemnejší pôžitok z konzumovaného nápoja. Dvojitá stena 
zaisťujúce tepelnú izoláciu. Vyrobený zo 100% recyklovateľného PP. Bezpečný pre 
vriacej nápoje. Skrutkovacie viečko pre pitie bez nebezpečenstva vyliatia. Len pre 
ručné umývanie. Objem: 300ml.

Rozmer 12,8 x ø 9,2 cm Max.veľkosť potlače 25 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 2,97 

NÁDOBY NA PITIE
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EKO PLA hrnček 
s korkovým úchopom
Ekologický hrnček vyrobený z PLA. Bez BPA alebo iných toxických materiálov. 
Odolný teplotám do 120 ºC, vhodný do mikrovlnnej rúry aj umývačky riadu 
(horný kôš). Viečko odolné rozliatiu. Objem: 400ml.

Rozmer 15,1 x ø 7,7 cm Max.veľkosť potlače 25 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 14,35 

EKO PLA hrnček
Ekologický hrnček s objemom 350 ml so silikónovým úchytom a viečkom. 
Vyrobený zo 100 % rastlinného materiálu (PLA). Vhodný do umývačky riadu. 
BPA free.

Rozmer 12,3 x ø 9,5 cm Max.veľkosť potlače 30 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 9,76 

EKO plechovka
Ekologická fľaša v štýle plechovky vyrobená z PLA. Plne nepriepustná. Vhodná 
do mikrovlnnej rúry aj umývačky riadu. Balené v eko krabičke. Objem: 330 ml.

Rozmer 14,8 x ø 6,5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 10,85 
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PERFECT FIT PERFECT FIT

PLA hrnček coffee to go 280ml

Ekologická alternatíva k tradičným jednorázovým kelímkom na prenos horúcich 
nápojov. Vyrobený z rastlinných materiálov (PLA) so silikónovým úchopom 
zabraňujúcim popálenie. Pasuje pod väčšinu kávovarov. Bezpečný až do 100 °C, 
100 % bez melamínu. Objem: 280ml.

Rozmer 8,6 x ø 8,6 cm Max.veľkosť potlače 25 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,92 

PLA hrnček coffee to go 380ml

Ekologická alternatíva k tradičným jednorázovým kelímkom na prenos horúcich 
nápojov. Vyrobený z rastlinných materiálov (PLA) so silikónovým úchopom 
zabraňujúcim popálenia. Bezpečný až do 100 °C, 100 % bez melamínu. Objem: 
380ml.

Rozmer 11,5 x ø 8,6 cm Max.veľkosť potlače 25 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 7,76 

NÁDOBY NA PITIE
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PERFECT FIT

Nepriepustná korková termo fľaša
Vákuovo izolovaná nepriepustná termo fľaša z odolnej nehrdzavejúcej ocele 304 
SS vnútri a 201 SS zvonku. Unikátny korkový detail na spodnej časti. Fľaša udrží 
nápoje horúce po dobu až 5h a studené až 15h. Objem: 600ml.

Rozmer 29 x ø 7,2 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 19,80 

Korkový termohrnček
Dvojstenný termohrnček s plastovým vnútorným telom a stylovým korkovým 
podstavcom. Nápoje udrží až 3h horúce a až 6h studené. Objem: 300ml.

Rozmer 13,2 x ø 6,8 cm Max.veľkosť potlače 20 x 70 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 9,52 

Malý korkový termohrnček
Vákuovo izolovaný termohrnček s korkovým detailom ideálny na menšiu kávu. 
Nerezová oceľ 304 SS vnútri a 201 SS zvonka. Nápoje udrží až 5h horúce a 15h 
studené. Zmestí sa pod väčšinu kávovarov. Objem: 180ml.

Rozmer 10 x ø 7,2 cm Max.veľkosť potlače 25 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 15,50 



P433.251

P432.931

P432.911

PERFECT FIT

Light up termo flaša
Termo flaša s dvojitou stenou, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele (vnútri 304 
SS, vonku ABS plast). Na vyhradenom mieste možno brandovať originálnym 
gravírom, ktorého vzor sa po uchopení hrnčeka rozsvieti a logo tak štýlovo 
zvýrazní. Rozsvecovanie je možné vypnúť tlačidlom. Obsahuje 2 CR2032 batérie. 
Objem 500 ml.

Rozmer 7,9 x 7,9 x 23 cm Max.veľkosť potlače 30 x 50 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 19,80 

Light up termohrnček
Termohrnček s dvojitou stenou, vyrobený z nehrdzavejúcej ocele (vnútri 304 
SS, vonku ABS plast). Na vyhradenom mieste možno brandovať originálnym 
gravírom, ktorého vzor sa po uchopení hrnčeka rozsvietia a logo tak štýlovo 
zvýrazní. Rozsvecovanie je možné vypnúť tlačidlom. Obsahuje 2 CR2032 batérie. 
Objem 480 ml.

Rozmer 8,9 x 9,4 x 20,4 cm Max.veľkosť potlače 35 x 50 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 17,60 

Light up malý termohrnček
Kompaktný dvojplášťový termohrnček (vnútri 304 nehrdzavejúca oceľ, vonku 
ABS). Gravírované logo sa osvetlí jednoduchým zdvihnutím hrnčeka. Vrátane 2 
CR2032 batériou. Objem: 200ml. Pasuje pod väčšinu kávovarov.

Rozmer 12,5 x ø 7,5 cm Max.veľkosť potlače 30 x 45 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 15,55 

NÁDOBY NA PITIE
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PERFECT FIT

Termohrnček Coffee to go

Menej je niekedy viac. S výškou 8cm je to perfektný termohrnček s dvojplášťovú 
stenou pre akýkoľvek kávovar. Vnútorné telo z PP. Jednoduché otočné viečko 
zabraňujúce rozliatiu. Ideálne pre Ristretto, Espresso alebo Lungo. Len pre ručné 
umývanie. Objem 160ml. Registrovaný dizajn®

Rozmer 10 x ø 7 cm Max.veľkosť potlače 25 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,92 

ROTAČNÁ DIGITÁLNA TLAČ
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Termohrnček Metro

Termohrnček Metro spája jednoduchosť, minimalistické a praktické prevedenie v 
jednom. Štýlový hrnček s objemom 300 ml sa stane fundamentálnou súčasťou 
vášho každodenného života. Registrovaný dizajn®

Rozmer 15,5 x ø 7 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 6,92 

NÁDOBY NA PITIE

ROTAČNÁ DIGITÁLNA TLAČ
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PERFECT FIT

PERFECT FIT

Termohrnček Coffee to go s uškom
Menej je niekedy viac. S výškou 8cm je to perfektný termohrnček s dvojplášťovú 
stenou pre akýkoľvek kávovar. Vnútorné telo z PP. Jednoduché otočné viečko 
zabraňujúce rozliatiu. Ideálne pre Ristretto, Espresso alebo Lungo. Praktické uško 
pre pohodlné prenášanie. Len pre ručné umývanie. Objem 160ml. Registrovaný 
dizajn®

Rozmer 10 x ø 7 cm Max.veľkosť potlače 25 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,97 

Dia cestovný hrnček
Uzatvárateľný, odizolovaný a dostatočne kompaktný hrnček aj do kávovaru (227 
ml). A veľmi hygienický, pretože obloženie hrnčeka je vyrobené z nerez ocele, 
nie z plastu. Navrhnutý tak, aby bolo možné hrnček ľahko rozobrať na recykláciu. 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 10,2 x ø 8,5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 9,52 

Dia cestovný pohár
Dia je pohár s dvojitou stenou z odolnej nehrdzavejúcej ocele 304 z vnútornej 
strany. Dvojitá stena a posuvný uzáver umožňujú prenášanie horúcich, ako 
aj studených nápojov v objeme až 350 ml. Dia je navrhnutý tak, aby sa dal 
jednoducho rozobrať na recykláciu, a vďaka tomu vám pomáha udržiavať čistejší 
svet. Bez obsahu BPA a vhodné len na ručné umývanie. Registrovaný dizajn®

Rozmer 14 x ø 8,5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,95 
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Retro smaltový hrnček

Ľahký smaltový hrnček vhodný pre každodenné použitie, ideálny na kemping či 
piknik. Jednostenná konštrukcia. Ručne vyrábaný, vďaka čomu môže mať drobné 
nedokonalosti, ktoré však iba ďalej pridávajú na jeho typickom retro charaktere. 
Len pre ručné umývanie. Objem: 350ml.

Rozmer 7,8 x ø 8,6 cm Max.veľkosť potlače 25 x 45 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,93 

Retro smaltový hrnček XL

Ľahký smaltový extra veľký hrnček vhodný pre každodenné použitie, ideálny na 
kemping či piknik. Jednostenná konštrukcia. Ručne vyrábaný, vďaka čomu môže 
mať drobné nedokonalosti, ktoré však iba ďalej pridávajú na jeho typickom retro 
charaktere. Objem: 680ml.

Rozmer 13 x ø 9,2 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 7,13 

NÁDOBY NA PITIE
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P432.032

PERFECT FIT

Hrnček z nerez ocele
350ml hrnček s vonkajšou stranou z nerez ocele a vnútornou stranou z 
polypropylénu, s vrchnákom a spodnou časťou v čiernej farbe.

Rozmer 12 x 17 x ø 8 cm Max.veľkosť potlače 35 x 35 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,73 

Urban hrnček
Urban je 400 ml hrnček, ktorý je ideálny na na kávu alebo čaj. Registrovaný 
dizajn®

Rozmer 15,5 x ø 8 cm Max.veľkosť potlače 30 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 8,45 

Malý hrnček s karabínou
Hrnček s dvojitou stenou z nerezovej ocele s PP viečkom a rukoväťou. Kapacita 
200 ml.

Rozmer 6,9 x 8 x ø 6,9 cm Max.veľkosť potlače 25 x 70 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,92 
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Hrnček Highland
350 ml pohár s dvojitými stenami z nerez ocele, s plastovou ABS obrubou, uškom 
a vrchnákom.

Rozmer 8,8 x 12,4 x 14,6 x ø 8,8 cm Max.veľkosť potlače 35 x 70 mm Technika 
potlače Gravír. 

Cena: € 9,52 

Hrnček s geometrickým vzorom
Trendy nerezový geometrický pohár na kávu s rukoväťou, ktorý sa ľahko zmestí 
pod väčšinou kávovarov. Rukoväť a vnútro sú vyrobené z PP. Kapacita 380 ml.

Rozmer 12,2 x 12,4 x ø 8,5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 8,67 

Nepriepustný hrnček Clik
Clik má 360-stupňový uzáver na pitie, ktorý otvoríte a zatvoríte jedným 
stlačením. Hrnček s dvojitou stenou má objem až 225 ml a rúčku, vďaka čomu 
z neho nič nevytečie pri prenášaní horúcich ani studených nápojov. Hrnček je 
navrhnutý tak, aby sa dal jednoducho rozobrať na recykláciu, a vďaka tomu vám 
pomáha udržiavať čistejší svet. Bez obsahu BPA a vhodné len na ručné umývanie. 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 17,7 x ø 7,3 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,50 

NÁDOBY NA PITIE
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Vákuová termoska s 2 šálky
Vákuová termoska s dvojitou stenou v elegantnom prevedení s úchytom, 
popruhom na rameno a dvoma šálkami pre dopriate si nápoje vždy a všade. 
Nepriepustná a iba pre ručné umývanie. Objem 700 ml.

Rozmer 29,5 x ø 7,5 cm Max.veľkosť potlače 22 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 21,45 

Termoska Bopp Hot
Bopp Hot je štýlová kompaktná termoska o objeme 600 ml s dvojitou stenou, 
matným povrchom a kontrastným viečkom s uškom, ktoré možno využiť ako 
šálka. Registrovaný dizajn®

Rozmer 24,5 x ø 7,5 cm Max.veľkosť potlače 35 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 23,05 

Termoska 1l z nerez ocele
500 ml termoska z nerez. ocele s dvojitými stenami, medzi ktorými je vákuum, s 
Push systémom na zatváranie/otváranie a pohárom.

Rozmer 33 x ø 8 cm Max.veľkosť potlače 35 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 15,55 
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P433.330

Termoska 0,5l z nerez ocele

500 ml termoska z nerez. ocele s dvojitými stenami, medzi ktorými je vákuum, s 
Push systémom na zatváranie/otváranie a pohárom.

Rozmer 24,5 x ø 6,8 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 6,58 

NÁDOBY NA PITIE

ROTAČNÁ SIEŤOTLAČ
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Termo nádoba na potraviny Elite

Rad Swiss Peak Elite vyčnieva použitím vákuovej izolácie a dvojstenné 
nehrdzavejúcej ocele 18/8. Kvalitný matný čierny nástrek zaručene vydrži bez 
vyblednutia či popraskaniu. Vnútorná stena je osadená medenou izoláciou, vďaka 
ktorej vaše potraviny zostanú horúce po dobu až 8 hodín a studené až po 24 
hodín. Vrátane lyžičky z nerezovej ocele. Len pre ručné umývanie, nepriepustná. 
Objem 500 ml.

Rozmer 15,9 x ø 9,3 cm Max.veľkosť potlače 35 x 60 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 22,65 

Termohrnček Elite

Rad Swiss Peak Elite vyčnieva použitím dvojstennej vákuovo medené izolácie 
a nehrdzavejúcej ocele 18/8. Kvalitný matný čierny nástrek zaručene vydrží bez 
vyblednutia či popraskania. Vnútorná stena je osadená medenou izoláciou, vďaka 
ktorej vaše nápoje ostanú horúce po dobu až 8 hodín a studené až po 24 hodín. 
Len pre ručné umývanie, nepriepustná. Objem 300 ml.

Rozmer 19,2 x ø 6,3 cm Max.veľkosť potlače 25 x 90 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 14,30 
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Termoska Elite 0,5l

Rad Swiss Peak Elite vyčnieva použitím dvojstennej vákuovo medené izolácie 
a nehrdzavejúcej ocele 18/8. Kvalitný matný čierny nástrek zaručene vydrží bez 
vyblednutia či popraskania. Vnútorná stena je osadená medenou izoláciou, vďaka 
ktorej vaše nápoje ostanú horúce po dobu až 8 hodín a studené až po 24 hodín. 
Len pre ručné umývanie, nepriepustná. Objem 500 ml.

Rozmer 25,5 x ø 7,4 cm Max.veľkosť potlače 30 x 110 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 15,55 

Termoska Elite 1l

Rad Swiss Peak Elite vyčnieva použitím dvojstennej vákuovo medené izolácie 
a nehrdzavejúcej ocele 18/8. Kvalitný matný čierny nástrek zaručene vydrží bez 
vyblednutia či popraskania. Vnútorná stena je osadená medenou izoláciou, vďaka 
ktorej vaše nápoje ostanú horúce po dobu až 8 hodín a studené až po 24 hodín. 
Len pre ručné umývanie, nepriepustná. Objem 1 000 ml.

Rozmer 32,6 x ø 8,7 cm Max.veľkosť potlače 35 x 110 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 22,65 

NÁDOBY NA PITIE



P432.971P433.982

Termo nádoba na potraviny 2 v 1

Uchovajte si váš obed čerstvý a teplý po dobu až 5h alebo studený po dobu 
až 15h. Vákuovo izolovaná nádoba je vyrobená z nerezovej ocele 304 SS s 
tritanovým viečkom pre uchovanie napríklad ovocie či orieškov. Objem: 380ml.

Rozmer 16,2 x ø 8 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 18,50 

Termo nádoba na potraviny 
Bogota s keramickým opláštením

Vychutnávajte si prirodzenú chuť potravín bez nepríjemných pachutí kovu. Termo 
nádoba s vnútorným opláštením z keramiky premení vaše desiate a olovranty 
v pôžitok. Vďaka vákuové izolácii potraviny uchová až 5 hodín horúce a 15h 
studené. Nepriepustná. Vrátane all-in-one príboru (vidlička/nôž/lyžička). Objem: 
400ml. ochranný vzor®

Rozmer 13 x ø 9,5 cm Max.veľkosť potlače 35 x 50 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 19,55 



P432.962P432.992

Vákuovo izolovaná 
termo nádoba na potraviny

Nádoba na potraviny udržujúca obsah svieži, suchý a chutný. Vyrobená z vysoko 
kvalitnej nehrdzavejúcej ocele 18/8, vďaka čomu neabsorbuje vône ani pachy. 
Chytré veko s úchytom pre jednoduché nosenie a lyžičkou, ktorého čiastočné 
otváranie umožňuje jednoduchú konzumáciu, plnenie a čistenie nádoby. Nádoba 
je nepriepustná a len pre ručné umývanie. Objem 350ml

Rozmer 12,5 x ø 9 cm Max.veľkosť potlače 30 x 65 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 17,90 

Štandardná 
termo nádoba na potraviny

Nepriepustná termo nádoba, ktorá udrží vaše potraviny horúce po dobu až 5h 
a studené až 15h. Silikónová protišmyková spodná časť. Nerezová oceľ 304 SS 
vnútri a 201 SS zvonka. Objem 300ml.

Rozmer 12,7 x ø 8,5 cm Max.veľkosť potlače 30 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 10,73 

NÁDOBY NA PITIE



P436.170P433.422

Termo fľaša 
s bezdrôtovým nabíjaním

Nepriepustná termo fľaša, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele (vnútri 304 SS, 
vonku 201 SS). V spodnej časti sa nachádza 5 000 mAh bezdrôtovo nabíjajúca 
powerbanka. Kompatibilná so všetkými zariadeniami podporujúcimi QI, ako 
sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vstup 5.0V/2.0A. Výstup 
5.0V/2.1A. Bezdrôtový výstup: 5W. Objem 500 ml.

Rozmer 7,5 x 7,5 x 27 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 39,45 

Fľaša Hydrate 
s bezdrôtovým nabíjaním

Nepriepustná tritanová fľaša uzamykateľným uzáverom s rukoväťou. V podstavci 
sa nachádza 5 000 mAh bezdrôtovo nabíjajúca powerbanka. Kompatibilná so 
všetkými zariadeniami podporujúcimi QI, ako sú najnovšie generácie Android, 
iPhone 8 a vyššie. Vstup 5.0V/1.0A. Výstup 5.0V/2.1A. Bezdrôtový výstup: 5W. 
Objem 600 ml. Registrovaný dizajn®

Rozmer 26 x ø 7,5 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 38,10 



P432.431

P436.120

P436.441

Termo fľaša so skutočne 
bezdrôtovými slúchadlami
Nepriepustná dvojstenná termo fľaša s párom skutočne bezdrôtových slúchadiel 
uschovaných vo viečku. Vďaka 40 mAh batérii umožňuje nepretržité počúvanie 
hudby až po dobu 2 hodín. Vrátane 60 cm dlhého nabíjacieho kábla micro USB. 
Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele (vnútri 304 SS, vonku 201 SS) uchovávajúci vaše 
nápoje horúce až po dobu 5h a studené až 15h. Objem 580 ml.

Rozmer 25 x ø 7 cm Max.veľkosť potlače 25 x 85 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

* Cena: na vyžiadanie 

Nepriepustná fľaša 
s bezdrôtovými slúchadlami
Nepriepustná tritanová fľaša s jedinečným viečkom pre ľahké nosenie a 
bezdrôtovými BT 4.0 slúchadlami s mikrofónom odolným proti potu a 55mAh 
batérií pre prehrávanie hudby až po dobu 3 hodín. Vrátane možnosti prijatia 
hovorov, ovládanie hlasitosti a micro USB nabíjacieho kábla. Objem 500 ml

Rozmer 19,4 x ø 7 cm Max.veľkosť potlače 25 x 85 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 17,90 

Fľaša Hydrate so skutočně 
bezdrôtovými slúchadlami
Nepriepustná tritanová fľaša s uzamykateľným uzáverom s rukoväťou. V 
priehradke v spodnej časti sú uložené skutočně bezdrôtové slúchadlá. Vďaka 
600 mAh batérii umožňuje počúvanie hudby až po dobu 4 hodín. Vrátane 50cm 
dlhého micro USB kábla. Objem 600 ml. Registrovaný dizajn®

Rozmer 7,5 x 7,5 x 26,6 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

* Cena: na vyžiadanie 

NÁDOBY NA PITIE



P433.452P436.331

Fľaša na vodu 
s bezdrôtovým reproduktorom

Tritanová fľaša s 3W bezdrôtovým reproduktorom. Na jedno nabitie umožňuje až 
3 hodiny nepretržitého počúvania. Objem: 680ml.

Rozmer 25,3 x ø 7,1 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 18,50 

Termo fľaša 
s bezdrôtovým reproduktorom

Nepriepustná termo flaša. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele (vnútri 304 SS, vonku 
201 SS). V spodnej časti je vybavená odnímateľným bezdrôtovým reproduktorom. 
450 mAh batéria umožňuje počúvanie hudby po dobu 4 hodín až na vzdialenosť 
10 m vďaka BT 4.2. Objem 500 ml. Vrátane micro USB kábla.

Rozmer 7,5 x 7,5 x 26,7 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 26,25 



P436.325P432.252

Party termo fľaša 3 v 1

Bavte sa štýlovo! Odolná nepriepustná termo fľaša z nerez ocele 304. V uzáveru 
je zabudovaný 3W bezdrôtový reproduktor a náladové svetlo. Vďaka pútku 
na uzáveru je možno reproduktor zavesiť, večierok tak môže začať kdekoľvek. 
Ideálne pre vonkajšie použitie. Objem 500 ml. Registrovaný dizajn®

Rozmer 24 x ø 8 cm Max.veľkosť potlače 30 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 29,40 

Party fľaša 3 v 1

Odolná tritánová fľaša s 3 W bezdrôtovým reproduktorom a náladovým 
osvetlením. Ideálna na vonkajšie aktivity a šport. Nepriepustná. S páskom na 
nosenie. Objem 650 ml. Registrovaný dizajn®

Rozmer 24 x ø 8 cm Max.veľkosť potlače 20 x 85 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 27,20 

NÁDOBY NA PITIE



 P436.352  5

Skladacia 
silikónová športová fľaša
Ľahká športová fľaša vyrobená zo silikónu, ktorú je možné poskladať samu do 
seba. Šetrí tak miesto, je odolná voči nárazom a skvele vyzerá! Protišmykové a 
teplu odolné prevedenie je vhodné pre horúce i studené nápoje. Veľké viečko 
pre naplnenie ovocom, ľadom či kávou. Vrátane praktickej karabíny. 100 % 
potravinársky nezávadný silikón. BPA free. Objem: 580ml.

Rozmer 21,8 x ø 7,7 cm Max.veľkosť potlače 25 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 12,15 



 P432.601  2  5  7

Skladací silikonový hrnček

Prenosný skladací hrnček vyrobený z potravinárskeho silikónu, ktorý nelepí, je 
ohybný a ľahko sa umýva. Vďaka svojej skladnosti šetrí miesto a je tak ideálny na 
cesty. Bez BPA, vhodný do umývačky. Pred prvým použitím prepláchnite vriacou 
vodou. Objem 350 ml.

Rozmer 14 x ø 8,7 cm Max.veľkosť potlače 30 x 13 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 9,65 

NÁDOBY NA PITIE



 P436.291  3

Sklenená fľaša 
vo vzorovanom PU obale

Sklenená fľaša je skvelou alternatívou k tradičným plastovým fľašiam. Čiastočný 
obal zo vzorovanej umelej kože fľašu chráni pred rozbitím a dodáva atraktívny 
vzhľad. Široké hrdlo umožňuje jednoduché plnenie a čistenie a je nepriepustne 
uzavreté štýlovým bambusovým viečkom. Objem: 550ml.

Rozmer 23,9 x ø 7 cm Max.veľkosť potlače 70 x 90 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 11,95 



 P436.651  2  5

Nepriepustná 
sklenená fľaša na vodu

Čas na očistu životného štýlu a zmenu spôsobu hydratácie! Sklo je 100% 
recyklovateľné, fľaša je opakovane použiteľná, neobsahuje žiadne škodlivé látky 
– bez BPA, bez ftalátov, bez PVC, bez olova, bez kadmia – teda úplne bez obáv. 
Vyrobená z vysoko kvalitného borosilikátového skla, ktoré je viac teplu vzdorné 
než bežné druhy skla. Vychutnávajte si tak nielen studené, ale aj teplé nápoje. 
Praktický silikónový úchop zabraňujúci vykĺznutiu fľaše a popáleniu od horúceho 
nápoja. Nepriepustné viečko s možnosťou voľby medzi úzkym a širokým hrdlom 
je doplnené o úchytku pre jednoduché prenášanie. Objem 500ml.

Rozmer 22,2 x ø 7 cm Max.veľkosť potlače 34 x 34 mm Technika potlače 
Doming. 

Cena: € 11,95 

NÁDOBY NA PITIE



P436.503

 P436.031  4  5

 P436.101  5

Bopp Mini fľaša s karabínkou
Bopp Mini je 350 ml fľaša s matným kompaktným telom a karabínkou, vďaka 
ktorej sa ľahko pripne na tašku, opasok alebo inú časť vašej výbavy a môžete ju 
mať stále so sebou. Registrovaný dizajn®

Rozmer 18 x ø 6 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 8,23 

Bopp Sport športová fľaša
Bopp Sport je mimoriadna športová fľaša. Vďaka tradičnému tvaru máte viacero 
možností, ako túto 550 ml fľašu nosiť. Nepriepustný uzáver môžete ľahko 
otvárať a zatvárať na okamžité použitie. Vyrobené z odolného materiálu Tritan®. 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 24,1 x ø 6,8 cm Max.veľkosť potlače 35 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 13,90 

Bopp Cool chladiaca fľaša
Bopp Cool je fľaša na pitie s objemom 700 ml z ekologického materiálu Tritan™, 
ocenená dizajnérskou cenou. Ekologická fľaša šetrná k životnému prostrediu 
s dômyselne zabudovaným chladiacim prvkom na schladenie vašich nápojov 
zvnútra fľaše. Registrovaný dizajn®

Rozmer 25 x ø 8 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač.

Cena: € 14,10 



 P436.061  3  5 P436.071  3

P436.503

Neva kovová 
500 ml fľaša na vodu

Neva vám ponúka alternatívu v boji proti jednorazovým plastovým fľašiam 
na vodu. 500 ml fľaša Neva je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 304, a tak ju 
môžete používať opakovane. Látkový pás vám umožňuje nosiť nepriepustnú 
fľašu bez problémov so sebou a tiež slúži na rýchle vyťahovanie pitného uzáveru. 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 22,2 x ø 6,2 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 13,10 

Neva tritánová 
450 ml fľaša na vodu

Neva vám ponúka alternatívu v boji proti jednorazovým plastovým fľašiam 
na vodu. 450 ml fľaša Neva je vyrobená z odolného , a tak ju môžete používať 
opakovane. Látkový pás vám umožňuje nosiť nepriepustnú fľašu bez problémov 
so sebou a tiež slúži na rýchle vyťahovanie pitného uzáveru. Registrovaný dizajn®

Rozmer 22,2 x ø 6,2 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,95 

NÁDOBY NA PITIE



 P436.421  2  3  4  5

Luxusná športová 
fľaša z nehrdzavejúcej ocele

Fľaša so športovým viečkom prispôsobeným pre rýchle dúšky vody pri cvičení 
či na cestách. Ideálna veľkosť, nízka hmotnosť a vysoká odolnosť vďaka použitiu 
kvalitnej nehrdzavejúcej ocele 18/8. Doporučené len pre studené nápoje. Objem: 
710ml.

Rozmer 26 x ø 7 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 9,52 

ROTAČNÁ SIEŤOTLAČ



 P436.411  2  3  4  5

Luxusná fľaša na vodu 
z nehrdzavejúcej ocele

Ľahká opätovne použiteľná fľaša na vodu vyrobená z odolnej nehrdzavejúcej 
ocele 18/8. Ideálna veľkosť, nízka hmotnosť a nepriepustné viečko z nej robia 
perfektnú fľašu pre každodenné udržiavanie pitného režimu. Doporučená len pre 
studené nápoje. Objem: 500ml.

Rozmer 21,5 x ø 6,6 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 7,12 

NÁDOBY NA PITIE

ROTAČNÁ SIEŤOTLAČ



 P436.560  1  3  5 P433.160  1  3  5

Sport fľaša s náustkom

Sport je odolná 500 ml fľaša na pitie. Namiesto plastovej fľaše používajte túto 
športovú fľašu z nerez. ocele s praktickým náustkom, ktorá uhasí váš smäd. 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 22,5 x ø 6 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 10,41 

Hliníková športová fľaša

Silná a odolná 600 ml športová fľaša s jednou stenou, otočným uzáverom a 
sklopným náustkom na pitie. Bez bisfenolu A (BPA).

Rozmer 22,3 x ø 7,2 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 8,32 



P436.090 P436.300  2  4  5

Tritanová fľaša s náustkom

Tritanová fľaša s jednoduchým používaním vďaka náustku a držiaku na nosenie 
fľaše. Bez bisfenolu A (BPA). Objem: 750 ml

Rozmer 25,8 x ø 6,7 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,77 

Tritanová fľaša

Nepriepustná tritanová fľaša s náustkom. Ideálna pri dlhotrvajúcich vonkajších 
aktivitách a pri športe. So silikónovým pruhom pre lepšie uchopenie. Bez 
bisfenolu A (BPA). Objem: 750 ml

Rozmer 25,5 x ø 7 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 14,75 

NÁDOBY NA PITIE



 P436.881  2 P436.890  1  5

Tritanová fľaša 
Aqua sledujúci pitný režim

Sledujte svoj každodenný pitný režim s touto chytro navrhnutou, neprepustnou, 
tritanovou flašou na vodu. Viečko po každom naplnení fľaše a manuálnym 
otočením viečka značí väčšiu kvapku vody, čím tak nestratíte prehľad o vypitom 
množstvu vody. Len pre ručné umývanie. Objem 600 ml.

Rozmer 23 x ø 7 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 9,32 

Fľaša Aqua 
sledujúci pitný režim

Sledujte svoj denný príjem tekutín pomocou tejto inteligentne navrhnuté 650 
ml fľaše na vodu z nehrdzavejúcej ocele. Viečko po každom naplnení fľaše a 
manuálnym otočením viečka značí väčšiu kvapku vody. Môžete tak jednoducho 
sledovať množstvo, ktoré ste už vypili. Nepriepustná a vhodná len pre ručné 
umývanie. Registrovaný dizajn®

Rozmer 20,9 x ø 7 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,95 



P436.823P436.391

Tritanová fľaša Aqua sledujúci 
pitný režim so slamkou

Sledujte svoj každodenný pitný režim s touto chytro navrhnutou, neprepustnou, 
tritanovou flašou na vodu doplnenou o praktickú slamku. Viečko po každom 
naplnení fľaše a manuálnym otočením viečka značí väčšiu kvapku vody, čím tak 
nestratíte prehľad o vypitom množstvu vody. Len pre ručné umývanie. Objem 
600 ml. Registrovaný dizajn®

Rozmer 23,2 x ø 7 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 10,52 

Fľaša na vodu 
FIT s priestorom na telefón

Nepriepustná tritanová fľaša na vodu je ideálnym spoločníkom do posilňovne či 
sálové lekcie. Fľaša ponúka unikátnu možnosť uschovania telefónu v hornej časti, 
čím tak fľašu aj telefón máte stále pri sebe a nehrozí ich strata. Fľašu môžete bez 
obáv nakloniť, telefón bude vďaka odnímateľnej príchytke vždy pevne držať. Pre 
optimálnu priľnavosť je doporučené príchytku umývať spolu s fľašou po každom 
použití. V balení sú 2 príchytky. Stlačovací mechanizmus pre pohodlné pitie 
jednou rukou. Objem: 800ml. Registrovaný dizajn®

Rozmer 24,7 x ø 8 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 10,69 

NÁDOBY NA PITIE



 P436.280  1  5 P436.251  3  5

Nepriepustná tritanová fľaša 
Squared s uzamykateľným viečkom

Unikátne tvarovaná fľaša z odolného moderného tritanu s vonkajšími 
silikónovými prvkami pre pohodlné pitie jednou rukou. Otváranie viečka 
pomocou uzamykateľného mechanizmu na stlačenie. BPA free, neabsorbuje 
pachy. Objem: 600ml. Registrovaný dizajn®

Rozmer 20,7 x ø 8,8 cm Max.veľkosť potlače 40 x 50 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 10,85 

Nepriepustná 
fľaša z tritanu Hydrate

Tritanová fľaša s plne nepriepustným uzamykateľným viečkom a madlom pre 
pohodlné nosenie. Objem: 600ml. Registrovaný dizajn®

Rozmer 23,4 x ø 7,4 cm Max.veľkosť potlače 25 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 9,21 



 P436.000  1  5  7 P436.020  1  5  7

Tritanová fľaša XL

Nepriepustná tritanová fľaša s uzamykateľným viečkom ktoré je možno pohodlne 
otvárať jednou rukou jednoduchým stlačením. Vrátane pútka. BPA free. Objem 
800ml.

Rozmer 24,8 x ø 7,8 cm Max.veľkosť potlače 35 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 9,10 

Tritanová fľaša

Nepriepustná tritanová fľaša s uzamykateľným viečkom ktoré je možno pohodlne 
otvárať jednou rukou jednoduchým stlačením. Vrátane pútka. BPA free. Objem 
600ml.

Rozmer 21 x ø 7,4 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 8,56 

NÁDOBY NA PITIE
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Nepriepustná fľaša z AS
Fľaša na vodu z AS s luxusným vzhľadom. Bez BPA, odolná a znovu použiteľná. S 
otočným viečkom na nosenie. Vďaka svojej pevnosti a nepriepustnosti je ideálna 
na športové aktivity. Nie je vhodná na horúce nápoje a do umývačky. Objem 
650 ml.

Rozmer 26 x ø 6,6 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 
Cena: € 3,11 

Zložiteľný vak na vodu
Vak na pitie s objemom 400 ml s náustkom a eloxovanú karabínou v rovnakej 
farbe. Vďaka zložiteľnosti vám zaberie minimálny priestor a môžete ju tak sebou 
zobrať naozaj kamkoľvek.

Rozmer 27 x 11,2 x 3 cm Max.veľkosť potlače 40 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 1,43 

Nepriepustná tritanová fľaša
Odolná, nepriepustná fľaša s luxusným vzhľadom. S širokým hrdlom a madlom na 
nosenie. Bez BPA a iba pre ručné umývanie. Objem 650 ml.

Rozmer 25,7 x ø 6,6 cm Max.veľkosť potlače 20 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,93 
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Fľaša na vodu 
s košíkom na ovocie

Tritanová fľaša s objemom 800 ml s košíkom na lúhovania ovocie. Vložením 
čerstvého ovocia tak jednoducho dodajte vode vitamíny a chuť, prípadne ju 
ochlaďte vložením kociek ľadu.

Rozmer 27,5 x ø 7,2 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 8,32 

NÁDOBY NA PITIE

ROTAČNÁ DIGITÁLNA TLAČ
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Flaša Bopp Fruit
Bopp Fruit je skvele vyzerajúca fľaša s košíkom na ovocie, ktoré siaha až ku dnu 
fľaše. Ikonické viečko navyše pomáha k pohodlnému noseniu všade sebou. Boj s 
dodržiavaním denného príjmu tekutín a vitamínov je tak už definitívne u konca! 
Fľaša je vyrobená z vysoko odolného tritanu s objemom 650ml. Košík možno 
plne vybrať. Registrovaný dizajn®.

Rozmer 25 x ø 8 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 15,75 

Nepriepustná fľaša Honeycomb  
s uzamykateľným viečkom
Praktická fľaša z odolného moderného tritanu s dizajnovými prvkami 
medových plástov pre pohodlné pitie jednou rukou. Otváranie viečka pomocou 
uzamykateľného mechanizmu na stlačenie, chrániace proti náhodnému vyliatiu. 
Vrátane infuseru pre zdravé osvieženie nápojov ovocím a plastového pútka pre 
nosenie. BPA free, neabsorbuje pachy. Objem: 700ml. Registrovaný dizajn®

Rozmer 24,8 x ø 7,2 cm Max.veľkosť potlače 30 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 10,85 

Každodenná fľaša so sitkom
Nepriepustná tritanová flaša so sitkom. Dodajte svojmu nápoju vitamíny a 
príchuť pridaním čerstvého ovocia. Sitko zaisťuje pohodlné pitie. Iba ručné 
umývanie. Objem 500 ml.

Rozmer 6,3 x 19,5 x ø 6,3 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 2,67 
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Fľaša s košíkom na ovocie

Tritanová fľaša s objemom 500 ml s košíkom na ovocie. Vložením čerstvého 
ovocia tak jednoducho dodajte vode vitamíny a chuť, prípadne ju ochlaďte 
vložením kociek ľadu.

Rozmer 22,7 x ø 6 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,92 

Uzatvárateľná  
fľaša s košíkom na ovocie

Trendy fľaša s košíkom na ovocie pre ochutenie vaším obľúbeným ovocom alebo 
bylinkami. Telo je vyrobené z odolného tritanu. Viečko je vyrobené z ABS a má 
poistný systém, nemusíte sa teda obávať vyliatiu. Objem 700 ml.

Rozmer 23 x ø 7,5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 8,67 

NÁDOBY NA PITIE
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P221.389

P221.379

Drevený multifunkčný nôž
Kvalitný odolný multifunkčný nôž s 13 funkciami: kliešte s ihlovou špičkou, 
uťahovacie kliešte, štiepacie kliešte, nôž s rovným ostrím, nôž so zubatým ostrím, 
krížový skrutkovač, malý, stredný a veľký plochý skrutkovač, pílka, otvárač 
plechoviek a fliaš, pilník. Telo z dreva, nástroje z prvotriednej nerezovej ocele. 
Balené v darčekovej krabičke.

Rozmer 9,8 x 4,6 x 2,1 cm Max.veľkosť potlače 10 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 17,40 

Drevený multifunkčný nôž mini
Kvalitný odolný multifunkčný nôž s 12 funkciami: kliešte s ihlovou špičkou, 
uťahovacie kliešte, štiepacie kliešte, malý a štandardný nôž s rovným ostrím, nôž 
so zubatým ostrím, krížový skrutkovač, stredný a veľký plochý skrutkovač, pílka, 
otvárač fliaš, pilník. Telo z dreva, nástroje z prvotriednej nerezovej ocele. Balené 
v darčekovej krabičke.

Rozmer 7,2 x 3,4 x 2 cm Max.veľkosť potlače 7 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 8,23 

Drevený vreckový nôž
Kvalitný odolný multifunkčný nôž s 9 funkciami: nôž s rovným ostrím, nôž 
so zubatým ostrím, nožnice, pilník, pílka, nôž na šitie, krížový skrutkovač, 
viacúčelový háčik. Telo z dreva, nástroje z prvotriednej nerezovej ocele. Balené v 
darčekovej krabičke.

Rozmer 10,2 x 2,7 x 2,3 cm Max.veľkosť potlače 12 x 50 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 10,30 

NÁRADIE A SVIETIDLÁ
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Multifunkčný 
nôž Excalibur s kliešťami
Extrémne pevný multifunkčný nôž s 13 funkciami: kliešte s ihlovou špičkou, 
uťahovacie kliešte, štiepacie kliešte, nôž s rovným ostrím, nôž so zubatým ostrím, 
malý, stredný a veľký plochý skrutkovač, krížový skrutkovač, otvárač plechoviek 
a fliaš, pilník, pílka. Telo z hliníka, nástroje z nerezovej ocele. Balené v luxusnej 
krabičke s vysoko kvalitným 1680D puzdrom.

Rozmer 10,3 x 3,4 x 2,5 cm Max.veľkosť potlače 5 x 35 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 20,10 

Multifunkčný 
nôž Excalibur s kladivkom
Extrémne pevný multifunkčný nôž s 10 funkciami: kladivko, kombinačné kliešte, 
štiepacie kliešte, vyťahovák klincov, nôž, pílka, pilník, plochý skrutkovač, krížový 
skrutkovač, otvárač. Telo z hliníka, nástroje z nerezovej ocele. Balené v luxusnej 
krabičke s vysoko kvalitným 1680D puzdrom.

Rozmer 14,7 x 7,2 x 2 cm Max.veľkosť potlače 5 x 35 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 20,85 

Multifunkčný 
nôž Excalibur so svetlom
Extrémne pevný multifunkčný nôž s 9 funkciami: LED svetlo, plochý skrutkovač, 
nôž na škatule, pravítko, vyťahovák klincov, otvárač, nožnice, nôž, spona na 
opasok. Telo z hliníka, nástroje z nerezovej ocele. Balené v luxusnej krabičke s 
vysoko kvalitným 1680D puzdrom.

Rozmer 12,7 x 2 x 2,5 cm Max.veľkosť potlače 10 x 35 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 17,15 



P221.471

P221.421

P221.461

P221.431

P221.451

Multifunkčný  
nôž Excalibur s COB svetlom
Vysoko kvalitný multifunkčný nôž s integrovaným silným COB svetlom a 
magnetom. Funkcia: COB svetlo, nôž, otvárač na fľaše a plechovky, pilník, klip, 
magnet. Telo z hliníka, nástroje z nerezovej ocele. Balené v luxusnej krabičke s 
vysoko kvalitným 1680D puzdrom.

Rozmer 10,5 x 3,3 x 1,7 cm Max.veľkosť potlače 45 x 7 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 17,90 

Zatvárací nôž Excalibur
Extrémne pevný zatvárací nôž so 4 funkciami: nôž s rovným ostrím, zamykanie, 
spona na opasok, otvárač. Telo z hliníka, nástroje z nerezovej ocele. Balené v 
luxusnej krabičke s vysoko kvalitným 1680D puzdrom.

Rozmer 10,4 x 2,7 x 1,7 cm Max.veľkosť potlače 10 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač.

Cena: € 13,75 

Multifunkčný 
nôž Excalibur s bit setom
Extrémne pevný multifunkčný nôž s 10 funkciami: deväť členná sada bitov, 
adaptér na bity, kliešte s ihlovou špičkou, uťahovacie kliešte, štiepacie kliešte, nôž 
s rovným ostrím, nôž so zubatým ostrím, plochý skrutkovač, otvárač plechoviek 
a fliaš. Telo z hliníka, nástroje z nerezovej ocele. Balené v luxusnej krabičke s 
vysoko kvalitným 1680D puzdrom.

Rozmer 11,2 x 3 x 2,7 cm Max.veľkosť potlače 5 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 23,40 

NÁRADIE A SVIETIDLÁ
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Multifunkčný nôž Solid
Kvalitný odolný multifunkčný nôž s 12 funkciami: kliešte s ihlovou špičkou, 
uťahovacie kliešte, štiepacie kliešte, nôž s rovným ostrím, nôž so zubatým 
ostrím, krížový skrutkovač, malý plochý skrutkovač, pílka, otvárač plechoviek a 
fliaš, výstružník/šidlo, pilník/veľký plochý skrutkovač. Telo z hliníka, nástroje z 
nerezovej ocele. Balené v darčekovej krabičke.

Rozmer 10,6 x 4,2 x 2 cm Max.veľkosť potlače 8 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 15,20 

Multifunkčný nôž  
s karabínou Solid mini
Kvalitný odolný multifunkčný nôž so 7 funkciami: kliešte s ihlovou špičkou, 
uťahovacie kliešte, štiepacie kliešte, nôž, krížový skrutkovač, pílka/otvárač, 
karabína. Telo z hliníka, nástroje z nerezovej ocele. Balené v darčekovej krabičke.

Rozmer 8,3 x 2,9 x 1,4 cm Max.veľkosť potlače 6 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 8,34 

Multifunkčný 
nôž s karabínou Solid
Kvalitný odolný multifunkčný nôž s 11 funkciami: kliešte s ihlovou špičkou, 
uťahovacie kliešte, štiepacie kliešte, nôž, krížový skrutkovač, plochý skrutkovač, 
pílka, otvárač plechoviek a fliaš, odstraňovač izolácie drôtov, karabína. Telo z 
hliníka, nástroje z nerezovej ocele. Balené v darčekovej krabičke.

Rozmer 10,5 x 4,1 x 2,2 cm Max.veľkosť potlače 8 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 18,30 
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P221.401

Multifunkčný nôž Fix
Hliníkový multifunkčný nôž, rukoväť s čiernymi detailmi, 14 funkcií, uložený v 
čiernom puzdre 600D.

Rozmer 10 x 4,5 x 2 cm Max.veľkosť potlače 30 x 6 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 13,70 

Multifunkčný nôž Fix Grip
Čierny multifunkčný nôž so 14 funkciami z nerez ocele s rukoväťou z eloxovaného 
hliníka. Vrátane čierneho puzdra.

Rozmer 10 x 4,5 x 2 cm Max.veľkosť potlače 25 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 14,90 

Multifunkčný nôž Mini Fix
Multifunkčný nôž z nerez ocele s 13 funkciami, rukoväť z eloxovaného hliníka. 
Vrátane čierneho puzdra.

Rozmer 6,8 x 3,1 x 1,7 cm Max.veľkosť potlače 25 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 6,85 

NÁRADIE A SVIETIDLÁ
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P215.035P215.082

Vysúvací nôž

Čiernomodrý souft touch nôž s automaticky vysúvacou čepeľou.

Rozmer 14,3 x 2,3 x 3,6 cm Max.veľkosť potlače 30 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 2,34 

Zalamovací nôž

Čiernomodrý soft touch zalamovací nôž. Vrátane 2 náhradných 18 mm čepelí.

Rozmer 17,1 x 4,6 x 2,2 cm Max.veľkosť potlače 35 x 8 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,96 

Sada 
multifunkčného noža a svietidla
Multifunkčný nôž so 14 funkciami z nerez ocele s rukoväťou z eloxovaného hliníka 
a hliníkovým svietidlom s 9 bielymi LED žiarovkami.

Rozmer 14 x 13 x 2 cm Max.veľkosť potlače 25 x 10 mm Technika potlače Gravír. 

Cena: € 19,55 

Outdoorová súprava Quattro
Nôž z matného eloxovaného hliníka s 13 funkciami, s veľkou čepeľou, pílkou, 
lúpačom, vyťahovačom klincov, nožnicami, otváračom fliaš, drážkovým 
skrutkovačom, otváračom konzerv, vývrtkou, skrutkovačom, malým nožíkom, 
pilníkom a šidlom, so svetlom Quattro v hliníkovom obale.

Rozmer 12,5 x 9,5 x 3,5 cm Max.veľkosť potlače 35 x 8 mm Technika potlače Gravír. 

Cena: € 11,45 
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Multifunkčné 
pero 5 v 1 z hliníka

Multifunkčné pero s pravítkom (7 cm), vodováhou, skrutkovačom, stylusom a 
guličkovým perom s modrým atramentom pre písanie až 400 m textu. Vyrobené 
z vysoko kvalitného hliníka.

Rozmer 1,3 x 15 cm Max.veľkosť potlače 20 x 4 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,94 

Multifunkčné pero 5 v 1 z ABS

Multifunkčné pero s pravítkom (7 cm), vodováhou, skrutkovačom,stylusom a 
guľôčkovým perom s modrým atramentom (pre až 400 m textu). Vyrobené z 
ABS.

Rozmer 1,4 x 15 cm Max.veľkosť potlače 3 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 1,14 

NÁRADIE A SVIETIDLÁ
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P6207H-E

P6501H-E             

Hliníkové trojuholníkové 
pravítko, 30cm
Hliníkové pravítko s 5 rôznymi stupnicami (1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100), jedna časť 
bez potlače je určená na reklamné účely.

Rozmer 32 x 2 x 2 cm Max.veľkosť potlače 90 x 6 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 3,56 

Sklolaminátový 
skladací meter, 1m
Dĺžka 1 meter, 10skladov, stupnica vypálená termotlačou.

Rozmer 13 x 2,5 x 1,3 cm Max.veľkosť potlače 80 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 2,03 

Sklolaminátový 
skladací meter, 2m
Dĺžka 2 metre, 10skladov, stupnica vypálená termotlačou.

Rozmer 23,5 x 3,1 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 80 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 2,93 



P112.003

P9001

P110.015

P165.132

P6207H-E

Mini skladací meter
10 častí, 50 cm meter, stupnica tlačená za tepla.

Rozmer 6,6 x 2,4 x 1,3 cm Max.veľkosť potlače 35 x 17 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 1,67 

Zvinovací krajčírsky meter
Zvinovací krajčírsky obojstranný meter s dĺžkou 1,5m / 60 palcov. Praktický 
mechanizmus, vďaka ktorému už nemusíte zdĺhavo krajčírsky meter zvinovať 
ručne.

Rozmer 5,2 x 1,6 x ø 5,2 cm Max.veľkosť potlače 30 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 0,88 

Kľúčenka s vodováhou Libelle
Minivodováha s krúžkom na kľúče.

Rozmer 3,9 x 1,5 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 30 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 0,71 

NÁRADIE A SVIETIDLÁ
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25 cm drevená tesárska ceruzka

25 cm drevená tesárska ceruzka

Rozmer 25 x 1,1 x 0,8 cm Max.veľkosť potlače 80 x 8 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 0,46 

Obojstranný zvinovací 
meter Magnum, 5 m/19 mm

Vysoko kvalitný zvinovací meter 5 m/19 mm s dvojitou stupnicou pre meranie 
vodorovne a zvisle. Funkcia auto stop pre uľahčenie práce. Registrovaný dizajn®

Rozmer 8 x 7 x 4 cm Max.veľkosť potlače 40 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,85 



P113.652 P113.401

P115.632P115.652

Oceľový 
zvinovací meter, 5 m/19 mm
Zvinovací meter, 5 m/25 mm z nerezovej ocele so sponou na opasok.

Rozmer 8 x 7,2 x 4,7 cm Max.veľkosť potlače 40 x 30 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 8,04 

Oceľový zvinovací 
meter, 3 m/19 mm
Zvinovací meter, 3 m/19 mm z nerezovej ocele so sponou na opasok.

Rozmer 7,5 x 7 x 3,9 cm Max.veľkosť potlače 35 x 25 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 5,40 

Zvinovací meter 
s karabínou, 5 m/19 mm
Zvinovací meter s karabínou, 5 m/19 mm, sivé púzdro z ABS s čiernym úchytom TPR, 
čiernu sponou na opasok, čiernym tlačidlom automatického zablokovania, čierny 
háčik na konci sa 2 silnými magnetmi, žlté pásmo, matná strieborná PVC prelepka. 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 10 x 3,5 x 7,4 cm Max.veľkosť potlače 20 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 6,05 

Automatický chrómovaný 
zvinovací meter, 5 m/19 mm
Automatický chrómovaný zvinovací meter, 5 m/19 mm, chrómované ABS puzdro 
s mäkkým pogumovaným úchytom a matným žltým pásmom. Vrátane spony na 
opasok a remienku na ruku.

Rozmer 4,1 x 7,1 x 8,1 cm Max.veľkosť potlače 45,5 x 38,7 mm Technika potlače 
Doming. 

Cena: € 6,49 

NÁRADIE A SVIETIDLÁ
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Zvinovací meter 2v1 5 m/19 mm

Veľký zvinovací meter z ABS s 5 m dlhým a 19 mm širokým pásmom s blok 
tlačidlom. Na prednej časti je silné LED svetlo pre perfektnú viditeľnosť aj v menej 
osvetlených priestoroch. S klipom na opasok na zadnej strane. Vrátane batérií pre 
okamžité použitie.

Rozmer 12 x 8 x 4 cm Max.veľkosť potlače 40 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač.  
 
Cena: € 10,86 

Zvinovací meter, 5 m/19 mm

Kompaktný zvinovací meter ABS s príchytkou a pútkom. Zvinovací meter s 
dĺžkou 5 m a šírkou 19 mm a s háčikom.

Rozmer 7 x 3,4 x 6,4 cm Max.veľkosť potlače 30 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač.  
 
Cena: € 3,00 

Pogumovaný 
zvinovací meter, 5 m/19 mm
Zvinovací meter 5 m/19 mm z ABS v matnej striebornej farbe s čiernym 
pogumovaným úchytom, čierna spona na opasok, strieborná prelepka, matné 
strieborné pásmo.

Rozmer 7 x 7 x 4 cm Max.veľkosť potlače 30 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač.  
 
Cena: € 7,47 

Pogumovaný 
zvinovací meter, 3 m/16 mm
Zvinovací meter 3 m/16 mm z ABS v matnej striebornej farbe s čiernym 
pogumovaným úchytom, čierna spona na opasok, strieborná prelepka, matné 
strieborné pásmo.

Rozmer 6 x 6 x 3,5 cm Max.veľkosť potlače 20 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač.  
 
Cena: € 4,89 
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Zvinovací meter Grip, 5 m/19 mm

Zvinovací meter 5 m/19 mm z šedého ABS, čierny pogumovaný úchyt s 
automatickým zastavením, čierne uvoľňovacie tlačidlo, čierna spona a gumový 
remienok, prelepka v matnej striebornej farbe, žltej pásmo a čiernym háčikom s 
2 silnými magnetmi.

Rozmer 7,5 x 4,5 x 7,7 cm Max.veľkosť potlače 27 x 27 mm Technika potlače 
Tampónová tlač.  
 
Cena: € 4,85 

Zvinovací 
meter Grip, 3 m/16 mm
Zvinovací meter 3 m/16 mm z šedého ABS, čierny pogumovaný úchyt s 
automatickým zastavením, čierne uvoľňovacie tlačidlo, čierna spona a gumový 
remienok, prelepka v matnej striebornej farbe, žltej pásmo a čiernym háčikom s 
2 silnými magnetmi.

Rozmer 6,9 x 3,8 x 6,7 cm Max.veľkosť potlače 25 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač.  
 
Cena: € 3,00 

Zvinovací meter 
Tool Pro, 8 m/25 mm
Zvinovací meter 8 m/25 mm, červené puzdro ABS s čiernym pogumovaným 
úchytom, sponou na opasok a 2 magnety. Matná strieborná PVC prelepka.

Rozmer 9,5 x 8 x 4,5 cm Max.veľkosť potlače 35 x 35 mm Technika potlače 
Tampónová tlač.  
 
Cena: € 7,47 

Zvinovací meter 
Tool Pro, 5 m/19 mm
Zvinovací meter 5 m/19 mm, červené puzdro ABS s čiernym pogumovaným 
úchytom, sponou na opasok a 2 magnety. Matná strieborná PVC prelepka.

Rozmer 8 x 7 x 3 cm Max.veľkosť potlače 35 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač.  
 
Cena: € 5,35 

NÁRADIE A SVIETIDLÁ
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Zvinovací 
meter Kiev, 5 m/19 mm
Zvinovací meter 5 m/19 mm. S remienkom na zápästie a sponou na opasok.

Rozmer 7 x 7 x 3,8 cm Max.veľkosť potlače 35,7 x 36,9 mm Technika potlače 
Doming. 

Cena: € 3,64 

Zvinovací 
meter Kiev, 3 m/16 mm
Zvinovací meter 3 m/16 mm. S remienkom na zápästie a sponou na opasok.

Rozmer 5,7 x 3,9 x 5,8 cm Max.veľkosť potlače 27,2 x 28,6 mm Technika potlače 
Doming. 

Cena: € 2,67 

Chrómovaný 
zvinovací meter, 5 m/19 mm
ABS chrómovaný zvinovací meter 5 m / 19 mm. Čierna zarážka, remienok a spona 
z nerez ocele.

Rozmer 3 x 9 x 6 cm Max.veľkosť potlače 35 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,31 

Chrómovaný 
zvinovací meter, 3 m/16 mm
ABS chrómovaný zvinovací meter 3 m/16 mm. Čierna zarážka, remienok a spona 
z nerez ocele.

Rozmer 2,5 x 7,5 x 5,5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 3,22 
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Automatický 
zvinovací meter, 5 m/19 mm
Automatický zvinovací meter 5 m/19 mm, vybavené pútkom na ruku, sponou 
na opasok a magnetickým háčikom. Automaticky sa zastavuje a zvíňa stlačením 
tlačidla.

Rozmer 9 x 4,3 x 7,5 cm Max.veľkosť potlače 35 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,61 

Automatický 
zvinovací meter, 3 m/16 mm
Automatický zvinovací meter 3 m/16 mm, vybavené pútkom na ruku, sponou 
na opasok a magnetickým háčikom. Automaticky sa zastavuje a zvíňa stlačením 
tlačidla.

Rozmer 7,7 x 3,8 x 6,8 cm Max.veľkosť potlače 30 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 3,76 

Moderný hliníkový  
zvinovací meter, 3 m/13 mm
Moderný hliníkový zvinovací meter s dĺžkou 3 m a šírkou 13 mm. Meter má 
funkciu automatického zastavenia a tlačidlo zaistenia na jednoduché používanie. 
S pútkom na prenášanie.

Rozmer 5,8 x 5,8 x 2,4 cm Max.veľkosť potlače 45 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,20 

ABS zvinovací meter, 3 m
ABS zvinovací meter s dĺžkou 3m, s klipom na opasok a remienkom na zápästie. 
Lesklý povrch s nerezovým háčikom.

Rozmer 2,1 x 6,3 x 5,8 cm Max.veľkosť potlače 37 x 37 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 1,71 

NÁRADIE A SVIETIDLÁ
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Vysoko 
odolné CREE svietidlo 10W

Vysoko svietivé odolné 10W CREE LED svietidlo vhodné do najnáročnejších 
podmienok. Pevné hliníkové prevedenie je vodeodolné (IPX 4) a nárazuvzdorné 
(1m pád). Nastaviteľný lúč na zaostrenie a rozostrenie. S klipom pre upevnenie na 
opasok. Svietivosť 250 lumenov a prevádzková doba až 6 hodín. Vrátane batérií 
pre okamžité použitie.

Rozmer 19,5 x ø 4 cm Max.veľkosť potlače 35 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 17,90 

Veľké CREE svietidlo 3W

Silné 3W CREE svietidlo s dlhou výdržou. Špeciálna technológia CREE LED 
zaisťuje mnohonásobne vyššiu svietivosť v porovnaní s bežným LED svetlom. 100 
lumenov, prevádzková doba až 15 hodín. Vyrobené z odolného hliníka. Vrátane 
batérií pre okamžité použitie.

Rozmer 17,6 x ø 3,8 cm Max.veľkosť potlače 35 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 14,35 



 P513.571  2 P513.561  2 

Stredné CREE svietidlo 3W

Silné 3W CREE svietidlo s dlhou výdržou. Špeciálna technológia CREE LED 
zaisťuje mnohonásobne vyššiu svietivosť v porovnaní s bežným LED svetlom. 100 
lumenov, prevádzková doba okolo 6 hodín. Vyrobené z odolného hliníka. Vrátane 
batérií pre okamžité použitie.

Rozmer 12 x ø 3,2 cm Max.veľkosť potlače 22 x 8 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 8,32 

Vreckové CREE svietidlo 3W

Kompaktné avšak super svietivé 3W CREE svietidlo. Vďaka svojej vreckovej 
veľkosti je nenáročným spoločníkom na cesty, pripravený kedykoľvek pomôcť 
rozzážit tie najtemnejšie zákutia. 85 lumenov, prevádzková doba okolo 4 hodín. 
Vyrobené z odolného hliníka. Vrátane batérií pre okamžité použitie.

Rozmer 9 x ø 2,5 cm Max.veľkosť potlače 14 x 6 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,93 

NÁRADIE A SVIETIDLÁ
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10W CREE LED 
svietidlo s COB svetlom

Hliníkové 10W CREE LED svietidlo s integrovaným COB svetlom v madle svietidla. 
Pútko na zápästie z polyesteru. CREE LED svietidlo ponúka 285 lumenov 
so svietivosťou až na 300m, zoom funkcií a 3 režimy svietenia: silné, slabé 
a blikajúce svetlo. COB svetlo sa 165 lúmenov je ideálne na jasné osvetlenie 
menších priestorov. Ponúka ako klasické silno svietivé COB, tak červené núdzové 
svetlo. Vrátane batérií.

Rozmer 15,4 x 3,2 x 3,2 cm Max.veľkosť potlače 28 x 6 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 15,85 

3W LED svietidlo s COB svetlom

Hliníkové svietidlo vreckovej veľkosti s výkonným LED a COB svetlom. 3W LED 
svetlo so 65 lúmenmi, svietivosťou až na vzdialenosť 85 metrov a 3 režimy: silné, 
slabé a blikajúce svetlo. COB svetlo integrované v rúčke so 37 lúmenmi je ideálne 
na presvietenie menších priestorov. Vrátane batérií.

Rozmer 9,4 x 2,6 x 2,6 cm Max.veľkosť potlače 20 x 5 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 9,52 
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Nabíjacie 3W svietidlo

Svietidlo s dlhou výdržou a možnosťou dobíjania, eliminujúca potrebu 
jednorazových batérií, čím sa svietidlo stáva ekologickou voľbou. Hliníkové telo, 
výkon 3W, 130 lumenov, s dostatočnou svietivosťou až na 200m. 3 spôsoby 
svetla: silné, slabé, blikajúce. Vďaka odolnosti IPX4 je vhodná aj do nepriaznivých 
podmienok. Zabudovaná lítiová batéria s kapacitou 2 200 mAh umožňuje 
nepretržité používanie po dobu až 8 hodín na jedno nabitie (2 hodiny). Vrátane 
nabíjacieho micro USB kábla.

Rozmer 14,2 x ø 2,7 cm Max.veľkosť potlače 40 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 23,85 

NÁRADIE A SVIETIDLÁ
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Teleskopické svetlo s magnetom
Perfektný kutilský nástroj vhodný na malé temné zákutia. Hliníkovou teleskopickú 
tyč je možno vysunúť zo základnej veľkosti 17 cm až na veľkosť 58 cm. Magnetický 
koniec uľahčuje zber zapadnutých kovových drobností v bežne neprístupnom 
priestore. Druhá strana vybavená tromi silnými LED diódami pomáha priestor 
presvietiť. Po vysunutí je krčok svetla plne flexibilný do všetkých strán. Vrátane 
batérií pre okamžité použitie.

Rozmer 17,3 x ø 2,1 cm Max.veľkosť potlače 80 x 8 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 7,79 

Pracovné svetlo COB s magnetom
Pracovné ultra jasné COB svetlo s dodatočným LED svietidlom v prednej časti. Svetlo 
je vybavené magnetom a háčikom pre zavesenie. Vrátane batérií.

Rozmer 2,4 x 5 x 15 cm Max.veľkosť potlače 20 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 2,51 

Silné pracovné LED svetlo s COB
Multifunkčné pracovné svetlo s 1W LED a dodatočným COB svetlom. COB disponuje 
nastaviteľným kĺbom umožňujúci ideálne osvetlenie pracovného priestoru. Magnet 
na zadnom konci pre upevnenie svietidla na kovové plochy. Vysúvací teleskop s 
magnetom pre zber drobných kovových predmetov. LED svetlo s 80 lúmenmi a 
svietivosťou na vzdialenosť až 50m. COB svetlo s 230 lúmenmi. Vrátane batérií.

Rozmer 21,5 x 6 x 3 cm Max.veľkosť potlače 27 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 16,30 
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COB svietidlo
Mimoriadne jasné vreckové COB svietidlo. Toto COB svietidlo je omnoho jasnejšie 
ako bežné LED baterky a spotrebúva menej energie, vďaka čomu ho môžete s 
napájaním z rovnakej batérie používať až o 30 % dlhšie. S odolným hliníkovým 
telesom a pásom na prenášanie. Vrátane 3 batérií typu AAA na okamžité 
použitie.

Rozmer 2,5 x 8,5 x ø 2,4 cm Max.veľkosť potlače 35 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač.

 Cena: € 2,38 

Quattro hliníkové svietidlo
Hliníkové telo s 9 bielymi LED diódami.

Rozmer 2,5 x 9 x ø 2,6 cm Max.veľkosť potlače 25 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 2,56 

NÁRADIE A SVIETIDLÁ
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COB 360 
svetlo s pohybovým čidlom
Ultra svietivé COB svetlo s magnetickým podstavcom, ktorý sa dá pomocou 3M 
lepiacej pásky pripevniť na akýkoľvek hladký povrch. V magnetickom podstavci je 
možno svetlo akokoľvek vhodne natáčať. V tme sa svetlo vďaka zabudovanému 
senzoru v reakcii na pohyb automaticky rozsvieti. Vrátane batérií pre okamžité 
použitie.

Rozmer 7,6 x 7,6 x 6,8 cm Max.veľkosť potlače 25 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,90 

COB svetlo s magnetom 
a otváračom na fľaše
1 W  hliníkové COB svietidlo s otváračom na fľaše na zadnej strane. Vrátane 
karabíny na pripevnenie svetla k taške alebo inému predmetu. Vrátane batérií.

Rozmer 1,6 x 12,9 cm Max.veľkosť potlače 33 x 10 mm Technika potlače Gravír. 

Cena: € 4,85 

Flexibilné pracovné svetlo
Flexibilné pracovné svetlo s 12 LED diódami a jedinečným dizajnom. Silikón 
môžete otáčať mnohými smermi a dosiahnuť tak optimálne osvetlenie v každej 
situácii. Svetlo môžete tiež pripojiť k mnohým povrchoch pomocou magnetu na 
zadnej strane. Vrátane batérií..

Rozmer 20 x 7,5 x 0,3 cm Max.veľkosť potlače 45 x 55 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 9,50 

Vivid svietidlo
LED svietidlo v zvláštnom prevedení 2 v 1 možno použiť nielen ako baterku, ale aj 
ako náladové svetlo pre prežiarenie vášho bezprostredného okolia. Telo vyrobené 
z hliníka a vnútorná časť z PS. Skvelá pre vonkajšie aktivity, či domáce použitie 
napríklad pri čítaní kníh.

Rozmer 10 x 3 x 3 cm Max.veľkosť potlače 15 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,93 
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COB svietidlo s karabínou

Hliníkové svietidlo s ultra svietivým COB svetlom. Svetlo je možné jednoducho 
upraviť v troch režimoch: silné, slabé, blikajúce. Vrátane batérií.

Rozmer 8 x 4 x 1,5 cm Max.veľkosť potlače 30 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 3,87 

Dotykové svetlo

Osvetlite si stôl, izbu alebo kuchyňu touto bielou LED lampou, ktorú aktivujete 
stlačením. Umiestnite ju kamkoľvek chcete a môžete ju zapnúť alebo vypnúť 
jediným stlačením. Vrátane 3 batérií typu AAA.

Rozmer 16,5 x ø 9,1 cm Max.veľkosť potlače 23 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,92 

COB čelovka
Svietidlo s hlavicou ABS s  svetlom COB. Vrátane nastaviteľnej čelenky na všetky 
veľkosti. Vrátane batérií..

Rozmer 5 x 6,7 x 4 cm Max.veľkosť potlače 25 x 5 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,85 

Everest čelovka
3 LED diódy + 1 žiarovka, s dvoma funkciami svietenia a nastaviteľným 
popruhom.

Rozmer 6,2 x 7,3 x 5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 8,88 

NÁRADIE A SVIETIDLÁ
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Dvojtónová chladiaca 
taška s korkovým detailom
Moderná chladiaca taška vyrobená z dvoutónového polyesteru s využitím korku 
na spodnej strane. Priestor pre uchovanie až 6 plechoviek. Vrátane ramenného 
popruhu.

Rozmer 22 x 15 x 16,5 cm Max.veľkosť potlače 90 x 50 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 5,92 

Duo color chladiaca taška z RPET
Štýlová chladiaca taška s priestorom pre až 6 plechoviek ponúka dostatok 
miesta pre nápoje i potraviny. Vrátane predného vrecká a ramenného popruhu. 
Vyrobená z recyklovaného PET. Registrovaný dizajn®

Rozmer 22 x 15 x 16 cm Max.veľkosť potlače 90 x 40 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 10,69 

Dvojtónová chladiaca taška
Chladiaca taška zo štýlového dvojtónového materiálu. Priestor pre až 6 
plechoviek ponúka dostatok miesta pre nápoje i potraviny. Predné vrecko na zips, 
zapínanie na pracku, popruh na nosenie.

Rozmer 24,5 x 14 x 16 cm Max.veľkosť potlače 150 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 8,32 

OUTDOOROVÉ POTREBY
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Chladiaca 
taška tote Fargo z RPET

Štýlová chladiaca taška v štýle totepack vyrobená z recyklovaného PET. Veľký 
vrchne prístupný hlavný oddiel na až 4 1,5l fľaše. Vnútorný materiál vyrobený z 
nepriepustného ľahko umývateľného materiálu. Registrovaný dizajn®

Rozmer 37 x 11,5 x 39,5 cm Max.veľkosť potlače 60 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 21,55 

Chladiaca taška Fargo z RPET

Štýlová chladiaca taška vyrobená z recyklovaného PET. Veľký hlavný oddiel 
pre uchovanie potravín alebo až 8 plechoviek. Menši horný oddiel na zips pre 
uchovanie napríklad sandwichoch. Vnútorný materiál vyrobený z nepriepustného 
ľahko umývateľného materiálu. Registrovaný dizajn®

Rozmer 24 x 18,5 x 20 cm Max.veľkosť potlače 50 x 60 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 19,10 
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Chladiaci batoh Fargo z RPET

Štýlový chladiaci batoh vyrobený z recyklovaného PET. Veľký hlavný oddiel na 
uchovanie až 16 plechoviek alebo 4 fľaše. Registrovaný dizajn®

Rozmer 29,5 x 10 x 41 cm Max.veľkosť potlače 60 x 80 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 27,45 

OUTDOOROVÉ POTREBY
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Chladiaca taška 
s dvoma izolovanými oddielmi

600D polyester, pevné rúčky a 2 izolované oddiely. Priestorný vrchný oddiel 
ideálny na potraviny. Štvorcový spodný oddiel perfektný pre prenášanie až 6 
plechoviek nápojov. Predné menšie vrecko na zips pre vaše drobnosti.

Rozmer 23 x 13 x 27 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 11,90 

Klasická chladiaca taška

Táto chladiaca taška z 210D polyesteru obsahuje veľa priestoru na ukladanie 
a chladenie vašich vecí počas zápasov, piknikov alebo kempovania. Dostatok 
priestoru na kartón piva aj obed. Neobsahuje PVC.

Rozmer 22 x 13 x 24 cm Max.veľkosť potlače 130 x 70 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 6,49 



 P733.060  1  7P422.011

Chladiaca 
taška na prenášanie zásob

Chladiaca taška na prenášanie 600D strednej veľkosti. Uschová až 26 plechoviek. 
Uzavretím bočných gombíkov ju môžete ľahko premeniť na tašku na zásoby. S 
predným vreckom na rukáve.

Rozmer 21,5 x 30,5 x 17,5 cm Max.veľkosť potlače 100 x 130 mm Technika 
potlače Transferová tlač. 

Cena: € 13,05 

Cestovná 
chladiaca taška Deluxe

Pohodlná chladiaca taška zo 600D polyesteru s viacerými priehradkami a 
nastaviteľným ramenným popruhom. Neobsahuje PVC.

Rozmer 27 x 14 x 19 cm Max.veľkosť potlače 100 x 60 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 12,45 

OUTDOOROVÉ POTREBY



P422.092P422.152

Veľká chladiaca taška

Veľká chladiaca taška schopná uchovať až 20 plechoviek. Dve postranné sieťové 
vrecká a jedno predné vrecko. Vyrobené z polyesteru 600D.

Rozmer 30,5 x 17,5 x 29,5 cm Max.veľkosť potlače 200 x 100 mm Technika 
potlače Transferová tlač. 

Cena: € 13,10 

Chladiaci batoh 3v1

Dvojtónový batoh z polyesteru 500D kombinuje hlavný priestor pre plážové 
vybavenie a spodný chladiaci priestor pre uchovanie až 8 plechoviek nápojov. 
Vďaka popruhom možno jednoducho nosiť aj ako plážovú tašku.

Rozmer 26 x 17 x 45 cm Max.veľkosť potlače 90 x 90 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 15,95 



P422.131

Party chladiaca 
taška s reproduktorom

Veľká atraktívna taška na chladenie nápojov s odnímateľným vodotesným IPX5 
bezdrôtovým reproduktorom s LED svetlom meniacim farby. Jednoduchých 
otočením vyberte reproduktor a položte ho kamkolvek. Čas prehrávania: 5 hodín. 
Vhodná až na 32 plechoviek. Obsahuje popruh na rameno. Registrovaný dizajn®

Rozmer 40 x 22 x 28 cm Max.veľkosť potlače 120 x 70 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 58,80 

OUTDOOROVÉ POTREBY



P733.441P459.001

Skladací piknikový kôš

Skladací piknikový kôš zo 600D materiálu s hliníkovým rámom a chladiacim 
priestorom.

Rozmer 41,8 x 26,4 x 22,4 cm Max.veľkosť potlače 120 x 100 mm Technika 
potlače Transferová tlač. 

Cena: € 35,90 

Chladiaca taška so sedákom

Skladacia chladiaca taška. Materiál: 600D polyester čiernej farby s 
polyetylénovým povlakom, priemer: 30cm. Tašku možno použiť aj ako sedadlo.

Rozmer 35 x ø 30 cm Max.veľkosť potlače 180 x 180 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 21,75 
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Chladiaci batoh

Chladiaci batoh zo 600D materiálu so striebornou vnútornou stranou, umožní, 
aby vaše jedlo a nápoje boli vždy studené. Na prednej strane je pridané ďaľšie 
vrecko, na odloženie ostatných vecí.

Rozmer 40 x 32 x 16,5 cm Max.veľkosť potlače 140 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 16,60 

Skladacia chladiaca taška

Chladiaca taška zo 600D materiálu so striebornou vnútornou stranou, umožní, 
aby vaše jedlo a nápoje boli vždy studené. Na prednej strane je pridané ďaľšie 
vrecko, na odloženie ostatných vecí.

Rozmer 22 x 24 x 25,5 cm Max.veľkosť potlače 150 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 9,76 

OUTDOOROVÉ POTREBY



P422.030P422.191

XXL chladiaca taška

Kombinácia kvalitného polyesteru 1680D a 600D. Objemný hlavný oddiel na zips, 
predné vrecko na zips. Dvojito zosilnené popruhy na nosenie. Vrátane otvárača. 
Priestor pre až 28 plechoviek. Izolácia PEVA. PVC free.

Rozmer 31,5 x 14,5 x 48 cm Max.veľkosť potlače 90 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 29,85 

Chladiaca taška XXL

Polyesterová prenosná chladiaca taška Deluxe 1680D a 600D s extra veľkým 
hlavným priestorom na zips a predným vreckom na zips. Tašku môžete ľahko 
premeniť na chladiace vrecko uzavretím bočných popruhov. Obrovský 40 l úložný 
priestor; zmestí sa doň až 10 1,5 l fliaš alebo 52 plechoviek. Dvakrát vystužené 
rukoväte. Odnímateľný nastaviteľný ramenný popruh. Vrátane otvárača na pivo. 
Izolácia PEVA.

Rozmer 24 x 40 x 40 cm Max.veľkosť potlače 200 x 170 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 28,95 



P422.161

Chladiaca taška
Elegantná chladiaca taška s obsiahlym hlavným oddielom až pre 20 plechoviek 
a praktickým predným vreckom na zips. Pohodlné, dvojito vystužené popruhy. 
Odnímateľný popruh na rameno. Vyrobené z polyesteru 1680D a 600D.

Rozmer 30 x 18 x 30 cm Max.veľkosť potlače 120 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 23,85 

OUTDOOROVÉ POTREBY



P422.401

P422.509

P422.751

Sada na grilovanie s formou 
na hamburgery a maslovačkou
Sada na hamburgery s formou na hamburgery a maslovačkou na grilovanie. 
Vďaka nej vždy pripravíte dokonalý hamburger.

Rozmer 3,3 x 22,7 x 28,6 cm Max.veľkosť potlače 80 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 17,90 

3-dielna súprava na grilovanie
Barbecue súprava obsahuje 3 ks náradia z nerez. ocele s bambusovou rukoväťou, 
vrátane kuchynskej lopatky, klieští a vidlice.

Rozmer 6 x 19,3 x 42 cm Max.veľkosť potlače 90 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 22,40 

4-dielna súprava na grilovanie
4-dielna barbecue súprava obsahuje kuchynskú lopatku a kliešte z nerez. ocele, 
barbecue rukavice a kuchynský teplomer.

Rozmer 6 x 26,5 x 42 cm Max.veľkosť potlače 90 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 23,85 



P422.182P422.172

P422.401

3-dielna súprava grilovacieho 
náradia v hliníkovom kufríku

Grilovacia súprava obsahuje 3 ks náradia z nerez ocele, vrátane kuchynskej 
lopatky, vidlice s ochranným krytom a kuchynských klieští, rukoväte sú tiež z 
nerez. ocele. Balené v hliníkovom kufríku s rúčkou a kufríkovými uzávermi.

Rozmer 38 x 10 x 8 cm Max.veľkosť potlače 50 x 25 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 20,55 

12-dielna súprava grilovacieho 
náradia v hliníkovom kufríku

Grilovacia súprava obsahuje 12 ks náradia z nerez ocele, vrátane 4 ks ihlíc na špíz, 
noža na krájanie, 4 držiakov na kukuricu, kuchynskej lopatky, vidlice s ochranným 
krytom a klieští. Balené v hliníkovom kufríku s rúčkou a kufríkovými uzávermi.

Rozmer 46 x 17 x 7 cm Max.veľkosť potlače 50 x 25 mm Technika potlače Gravír. 

Cena: € 34,85 

OUTDOOROVÉ POTREBY
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Gril 30,5 cm s poklopom

Gril s priemerom 30,5 cm, s dizajnovým madlom, s drôtenými rúčkami a 
nastaviteľnými vzduchovými ventilmi. Registrovaný dizajn®

Rozmer 42 x ø 32,1 cm Max.veľkosť potlače 55,1 x 16,2 mm Technika potlače 
Doming. 

Cena: € 41,35 

Digitálny teplomer na mäso

Perfektný pomocník na grilovanie či steakovým večerom. Digitálny teplomer 
presne napovie stupeň prepečenia mäsa tak, aby bolo pripravené podľa vášho 
gusta. Balené v luxusnej darčekovej krabičke vrátane tipov, ako správne pripraviť 
váš obľúbený steak. S batériami pre priame použitie.

Rozmer 7,3 x 7,3 x 2,5 cm Max.veľkosť potlače 30 x 5 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 20,10 
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Pikniková deka

Pohodlná a praktická pikniková deka, vrchná vrstva z fleecu 160g/m² plus 
izolačná penová EPE a PE vrstva.

Rozmer 8,5 x 32 x 18,5 cm Max.veľkosť potlače 200 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 17,30 

Tartan pikniková deka

Pikniková deka v tradičnom štýle, veľkosť 130 x 145 cm, farebný štvorcový vzor, 
materiál: , spodná vrstva deky je z nepremokavého PVC.

Rozmer 5,5 x 32 x 18,5 cm Max.veľkosť potlače 90 x 90 mm Technika potlače 
Výšivka.

 Cena: € 19,15 

OUTDOOROVÉ POTREBY
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 P453.911  5  7
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Everest ďalekohľad
Ďalekohľad 8 x 21 so šošovkami potiahnutými červenou antireflexnou vrstvou, 
ktoré vám umožnia vidieť aj tie najmenšie detaily. Vrátane utierky na šošovky. 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 6,8 x 9,5 x 3 cm Max.veľkosť potlače 35 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 20,85 

Slnečné 
okuliare z pšeničnej slamy
Ekologické slnečné okuliare s obrúčkami vyrobenými z lisovanej pšeničnej slamy. 
Balené v krabičke z kraftového papiera. Ochrana UV 400.

Rozmer 14,2 x 14,2 x 4,8 cm Max.veľkosť potlače 50 x 5 mm Technika potlače 
Tampónová tlač.

Cena: € 2,38 

Slnečné okuliare 
z bambusu a pšeničnej slamy
Slnečné okuliare s konštrukciou z pšeničnej slamy a nožičkami z bambusu. Sklíčka 
s ochranou UV 400. Balené v kraftovej krabičke.

Rozmer 14,4 x 4,7 x 3,2 cm Max.veľkosť potlače 40 x 7 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,17 



 P453.112  5P455.969

P412.450

Súprava letných hier

Nafukovacia taška, ktorá poslúži aj ako cestovný vankúš, obsahuje lietajúci tanier, 
plážové rakety s loptičkou a plážovú loptu s priemerom.

Rozmer 4,5 x 24 x 36,5 cm Max.veľkosť potlače 300 x 200 mm Technika 
potlače Sieťotlač. 

Cena: € 11,90 

Skladacie plážové ležadlo

Ľahké prenosné ležadlo s pevným kovovým rámom a plátnom z polyesteru 600D. 
V zloženom stave je kompaktné, skladné a vďaka ramenným popruhom aj ľahko 
prenosné. V rozloženom stave potom poskytuje pohodlné miesto pre relaxáciu. 
Vrecko na zips na zadnej strane pre uschovanie slnečných okuliarov, telefónu 
alebo opaľovacieho krému.

Rozmer 197 x 53 x 0,7 cm Max.veľkosť potlače 150 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 23,85 

OUTDOOROVÉ POTREBY
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27" manuálny dáždnik 
s XL priestorom na branding

Unikátne hranaté vyhotovenie dáždnika umožňujúce extra veľkú potlač. 
Vyrobený z polyesteru 190T pongee, sklolaminátová rebrá a palica v čiernej 
farbe. Manuálne otváranie, 27" veľkosť vhodná pre 2 osoby.

Rozmer 92 x ø 102 cm Max.veľkosť potlače 200 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 11,95 

27" automatický 
odolný dáždnik

Štýlový dvoj farebný dáždnik z polyesteru 190T pongee. Automatické otváranie, 
odolná konštrukcia zo sklolaminátu vhodná aj do silného vetra. Pohodlná čierna 
rukoväť a 27" rozmer ponúkajúca dostatočný priestor aj pre 2 osoby.

Rozmer 92 x ø 123 cm Max.veľkosť potlače 200 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 11,90 

DÁŽDNIKY
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23" manuálny 
dáždnik s LED svetlom

Manuálny dáždnik s integrovaným LED svetlom je štýlovým a zároveň 
bezpečným spoločníkom do sychravého počasia. 8 LED diód v každom z rebier, 
dodatočné svietidlo v spodnej časti rukoväte. Dáždnik je vyrobený z polyesteru 
190T (pongee), sklolaminátovej konštrukcie aj rebrami, čím je vhodný aj do 
silného vetra. Vrátane 3 AAA alkalických batérií.

Rozmer 79 x ø 103 cm Max.veľkosť potlače 100 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 23,85 

21" manuálny 
dáždnik s taškou

Ľahko použiteľný dáždnik do sychravého počasia, ktorého obal je možné rozložiť 
a použiť ako oddelenú tašku. Dáždnik je vyrobený z polyesteru 190T (pongee) s 
kovovou konštrukciou a kombinovanými rebrami (kov/sklolaminát).

Rozmer 56 x ø 97 cm Max.veľkosť potlače 180 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 10,70 
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21" automatický 
dáždnik z RPET

Skvele vyzerajúce dáždnik vyrobený z recyklovaného PET 190T pongee. 
Konštrukcia z vysoko kvalitných materiálov. Dvoj sekčný kovový rám a 
sklolaminátová rebrá dodávajú pevnosť a dokresľujú atraktívny vzhľad.

Rozmer 28 x ø 96 cm Max.veľkosť potlače 180 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 14,30 

23" automatický 
odolný dáždnik z RPET

Skvele vyzerajúci dáždnik vyrobený z recyklovaného PET 190T pongee. 
Konštrukcia z vysoko kvalitných materiálov. Kovový rám a sklolaminátová rebrá 
dodávajú pevnosť a dokresľujú atraktívny vzhľad.

Rozmer 78 x ø 103 cm Max.veľkosť potlače 200 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 11,90 

DÁŽDNIKY



P850.191

P850.181

P850.161

23" skladací 
automatický reverzný dáždnik
23 palcový 3-dielny skladací automatický open/close reverzný dáždnik z 
materiálu 190T pongee s chrómovanou palicou. Sklolaminátová konštrukcia s 
unikátnym reverzným otváraním uchovávajúcim mokrú časť vo vnútri. Čierne 
ABS madlo s tlačidlom na otváranie. Vrátane obalu.

Rozmer 59 x ø 115 cm Max.veľkosť potlače 200 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 15,20 

Automatický 23" reverzný dáždnik
23" reverzný dáždnik s automatickým otváraním a manuálnym zatváraním. Vetru 
odolná konštrukcia kompletne zo sklených vlákien. Materiál pongee 190T.

Rozmer 75 x ø 105 cm Max.veľkosť potlače 200 x 120 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 21,45 

Rozpínací dáždnik 23" až 27"
Zložený, je veľkosti malého, 23" dáždnika. Po otvorení sa automaticky zväčší 
do veľkosti 27". Týmto je aj napriek svojej kompaktnosti v zloženom stave po 
otvorení vhodný pre 2 osoby. Automatické otváranie, 190T pongee polyester, 
kovová palica, sklolaminátová konštrukcia s kovovými hrotmi, matné čierne 
madlo. Vhodné aj do silného vetra.

Rozmer 83,5 x ø 135 cm Max.veľkosť potlače 200 x 30 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 24,15 
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Automatický 
23" reverzný dáždnik

23'' reverzný dáždnik z ponza 190T s manuálnym otváraním a automatickým 
zatváraním. Konštrukcia zo sklolaminátu a rám so systémom odolným proti vetru.

Rozmer 4,5 x 80 x ø 115 cm Max.veľkosť potlače 220 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 17,90 

23" manuálny reverzný dáždnik

23'' reverzný dáždnik z ponza 190T s manuálnym otváraním a zatváraním. 
Konštrukcia zo sklolaminátu a rám so systémom odolným proti vetru.

Rozmer 4,5 x 85 x ø 115 cm Max.veľkosť potlače 220 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 11,95 

DÁŽDNIKY
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Hurricane 27” dáždnik do búrky
Dáždnik 27“ Hurricane je vybavený dvojvrstvovým plášťom, ktorý je ideálny pre 
drsné poveternostné podmienky a vďaka nepremokavej tkanine je v okamihu 
suchý. Jedinečný otvárací mechanizmus umožňuje ľahké ovládanie. Registrovaný 
dizajn®

Rozmer 96 x ø 120 cm Max.veľkosť potlače 200 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 30,45 
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Sklolaminátový 
23” dáždnik do búrky

Sklolaminátový dáždnik do búrky zo 190T polyesteru a hodvábu Pongé, ručným 
ovládaním, sklolaminátovou tyčou a rebrami, s plastovými špičkami a hrotom, so 
systémom odolnosti proti vetru a rovnou rukoväťou z EVA materiálu.

Rozmer 80 x ø 115 cm Max.veľkosť potlače 200 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 9,52 

Deluxe 
30“ dáždnik do búrky

Dáždnik do búrky zo 190T polyesteru, ručné ovládanie, sklolaminátové rebrá a 
tyč, polypropylénové špičky a hrot, rovná rukoväť z Eva materiálu.

Rozmer 96 x ø 125 cm Max.veľkosť potlače 250 x 180 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 11,90 

DÁŽDNIKY
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23” odolný dáždnik Tornado

Najlepší dvojvrstvový dáždnik do búrky zo 190T polyesteru a hodvábu Pongé s 
automatickým otváraním, kovovou tyčou, plne sklolaminátovou konštrukciou a 
rebrami, so systémom odolnosti proti vetru a rovnou rukoväťou z ABS materiálu s 
gumovým povrchom. Vrátane darčekovej tuby značky Swiss Peak.

Rozmer 81 x ø 103 cm Max.veľkosť potlače 200 x 130 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 20,65 

30" odolný dáždnik Tornado

Odolný automatický dáždnik z dvojvrstvového polyesteru 190T (ponza). Kovový 
rám, sklolaminátová rebrá a gumová rukoväť, zabalený v puzdre Swiss Peak. 
Vhodný aj do silného vetra.

Rozmer 99 x ø 150 cm Max.veľkosť potlače 220 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač.

Cena: € 21,30 



 P850.044  5  7 P850.521  3  4  5  9

23" automatický dáždnik

Dáždnik s automatickým otváraním z ponžé polyesteru 190T s kovovou tyčkou, 
ihlicami zo skleného vlákna, špičkami z PP a matnou čiernou rukoväťou. S 
funkciou odolnosti voči búrke.

Rozmer 83 x ø 115 cm Max.veľkosť potlače 200 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 7,17 

Farebný 23" laminátový dáždnik

190T ponžé dáždnik s 8 panelmi a automatickým otváraním. Farebne zladená 
kovová tyč, laminátový rám a rebrá. Penová rukoväť EVA so zladenou farbou s 
tyčou a rámom. Systém odolný proti vetru.

Rozmer 81 x ø 103 cm Max.veľkosť potlače 240 x 200 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 9,76 

DÁŽDNIKY
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Minidáždnik

Vreckový dáždnik s manuálnym otváraním z ponžé polyesteru 190T. Kovový rám 
a ihlice zo skleného vlákna. Plochá gumená rukoväť. Zabalený v puzdre Swiss 
Peak.

Rozmer 47,5 x ø 100 cm Max.veľkosť potlače 180 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 9,21 

21” automatický dáždnik Traveler

Automatický dáždnik zo 190T polyesteru a hodvábu Pongee, skladaný na 3 časti, 
s pochrómovanou hliníkovou tyčou, so sklolaminátovými rebrami a systémom 
odolnosti proti vetru. Vrátane puzdra a darčekovej tuby značky Swiss Peak.

Rozmer 57 x ø 97 cm Max.veľkosť potlače 200 x 100 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 21,75 
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Deluxe 20" skladací dáždnik
Skladací dáždnik z 210T polyesteru, ručné ovládanie, skladaný na dve časti, 
kovová tyč, kovová konštrukcia, kovové špičky a hrot, rukoväť z polypropylénu.

Rozmer 56,5 x ø 92 cm Max.veľkosť potlače 150 x 100 mm Technika potlače 
Sieťotlač. 

Cena: € 6,38 

21" skladací 
automatický dáždnik deluxe
21 palcový skladací automaticky otváraci dáždnik. Čierny kovový rám so 
sklolaminátovou konštrukciou. Držadlo a obal vo farbe dáždnika.

Rozmer 31,5 x 5,5 x 56,5 cm Max.veľkosť potlače 200 x 120 mm Technika 
potlače Transferová tlač. 

Cena: € 9,52 

Deluxe 21,5"
plne automatický skladací dáždnik
Skladací dáždnik z 210T polyesteru, plne automatické otváranie/zatváranie, 
skladaný na tri časti, kovová tyč, sklolaminátové rebrá, kovové špičky a 
polypropylénový hrot a rukoväť.

Rozmer 57,3 x ø 96 cm Max.veľkosť potlače 200 x 150 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 13,80 

DÁŽDNIKY
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Kamera na čelné sklo
Kamera na čelné sklo s jednoduchou inštaláciou a obsluhou s 2,4-palcovým 
displejom s rozlíšením 1 080 x 720 bodov. Záznam sa automaticky aktivuje po 
naštartovaní auta a zariadenie sa pripája k priloženej nabíjačke do auta. Vďaka 
režimu nočného videnia dokáže snímať po tme a širokouhlý záber umožňuje 
nakrúcať zábery so širším zorným poľom. S mikrofónom na záznam zvuku. Po 
vyčerpaní priestoru v rozšíriteľnej pamäti (nie je súčasťou balenia) dochádza k 
automatickému prepisovaniu. Vrátane otočného držiaka s prísavkou.

Rozmer 3 x 6,5 x 7,5 x ø 1,3 cm Max.veľkosť potlače 10 x 10 mm Technika 
potlače Tampónová tlač. 

* Cena: na vyžiadanie 

AUTO A BEZPEČNOSŤ
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5W bezdrôtovo nabíjací 
držiak telefónu do auta Gravity

Gravity pevne uchytí váš telefón pre ideálny pohľad na navigáciu a zároveň ho 
bezdrôtovo nabíja. Vyrobené z ABS a akrylu. K použitiu nabíjačky jednoducho 
pripojte držiak skrze priložený micro USB kábel k USB výstupu vášho auta alebo 
nabíjačky do auta. Kompatibilné so všetkými telefónmi podporujúcimi QI, ako sú 
najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vstup 5V/1A, bezdrôtový výstup: 
5V/1A 5W.

Rozmer 8,8 x 5,7 x 3,3 cm Max.veľkosť potlače 20 x 35 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 11,90 

Bezdrôtová 
5W nabíjačka do auta

Moderná bezdrôtová nabíjačka do auta umožňuje pohodlné a bezpečné nabíjanie 
vašich zariadení za jazdy. Nabíjačku je možné pomocou dvoch druhov úchytov 
upevniť buď k mriežke ventilácie alebo na rovnú plochu, napr. palubnú dosku. 
Telefón (max. Veľkosť 6”) drží na mieste dva bočné úchyty tak, aby bolo aj pri 
jazde možné stabilné bezdrôtové nabíjanie. K použitiu jednoducho pripojte USB 
kábel (súčasťou balenia) do vašej autonabíjačky (nie je súčasťou balenia) alebo 
USB vstupu v automobile. LED indikátory značí aktívne nabíjanie. Bezdrôtové 
nabíjanie je kompatibilné s najnovšou Android generáciou, ďalej s iPhone 8 a 
vyššie. Vstup: 5V/1A. Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W.

Rozmer 8,2 x 7,6 x 6,9 cm Max.veľkosť potlače 30 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 23,85 



P302.601

Bezdrôtovo 
nabíjací držiak s automatickým 
upínaním telefónu

Unikátny držiak telefónu do auta s 5W bezdrôtovým nabíjaním a infračerveným 
senzorom pre automatické upínanie. Senzor detekuje telefón, načo sa držiak 
automaticky roztvorí. Po umiestnení telefónu sa držiak automaticky zovrie, 
telefón bezpečne zaistí a ihneď ho začne bezdrôtovo dobíjať. Vyrobené z ABS 
a akrylu. Pasuje na väčšinu najpoužívanejších mobilných telefónov na trhu. 
Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné so všetkými zariadeniami podporujúcimi 
QI, ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. Vstup 5V/2A, 
bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W. Vrátane 80cm dlhého micro USB kábla.

Rozmer 11,9 x 7,2 x 3,5 cm Max.veľkosť potlače 35 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 35,85 

AUTO A BEZPEČNOSŤ
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Univerzálny 
držiak telefónu do auta

Univerzálny držiak telefónu do auta, ktorý sa automaticky prispôsobí všetkým 
telefónom do veľkosti až 6". Po umiestnení telefónu sa držiak upne a pevne ho 
drží pomocou silikónových úchopov. K pripevneniu na mriežku ventilácie.

Rozmer 12 x 2,5 x 9 cm Max.veľkosť potlače 25 x 7 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,77 

Držiak telefónu do auta Gravity

Univerzálny držiak telefónu, ktorý sa ľahko pripevní k ventilačnej mriežke. 
Nastaviteľné kovové úchyty sa jednoducho ovládajú aj jednou rukou a vďaka 
ich pevnej konštrukcii udrží telefón na mieste za každých okolností. Otvorom v 
spodnej časti je možné prostčit kábel pre nabíjanie zariadení. Kompatibilný s 
vodorovnými aj svislími mriežkami ventilácie. Vhodné pre telefóny veľkosti 4-6".

Rozmer 14 x 9,5 x 3,7 cm Max.veľkosť potlače 20 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 6,27 
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360° otočný  
držiak na telefón do auta

Univerzálny, 360° otočný držiak telefónu do auta. Zariadenie jednoducho 
pripevnite na ventilačnú mriežku a umiestnite do neho svoj mobilný telefón 
(max 6"). Vyrobené z tepelne odolného ABS a pevného silikónu, ktorý zaisťuje 
dlhú životnosť a zabraňuje vypadnutiu z ventilačnej mriežky pri jazde. Kovový 
mechanizmus udrží telefón na mieste za každých podmienok.

Rozmer 7 x 5,5 x 2,5 cm Max.veľkosť potlače 30 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,77 

Bezpečnostný  
držiak telefónu do auta

Držiak na mobilný telefón v jedinečnom prevedení s bezpečnostnými funkciami. 
Kovový pliešok, ktorý je súčasťou balenia, jednoducho prilepte pomocou 3M 
lepiacej pásky na zadnú stranu vášho telefónu a magneticky potom pripevnite 
telefón k držiaku. Držiak je vybavený kladivkom do auta a strihacie pásov pre 
prípad núdze. Vyrobený z odolného ABS materiálu. Registrovaný dizajn.

Rozmer 8,4 x 3,7 x 4,9 cm Max.veľkosť potlače 20 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 7,14 

AUTO A BEZPEČNOSŤ
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P302.401

P239.511

Bezpečnostná nabíjačka 3-v-1
Nabíjačka do auta s dvomi portmi USB, ktorá dokáže nabíjať dve zariadenia 
súčasne. Nabíjačka do auta má hliníkovú hornú časť s pásovým nožom. Spodná 
časť funguje kladivo na okno, ktoré možno použiť v prípade núdze. Výstup 5 
V/3 A.

Rozmer 2,7 x 2,9 x 8,1 cm Max.veľkosť potlače 5 x 30 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 12,60 

Multifunkčná  
nabíjačka do auta 6 v 1
Multifunkčná nabíjačka do auta 6 v 1, obsahujúci 2 200 mAh powerbanku, USB 
nabíjačku do zapaľovania, nôž na pás, kladivko na rozbitie okna, LED biele a 
červené núdzové svetlo. Powerbanku je možné dobíjať pomocou zapaľovača 
alebo USB. Vstup: 12 V-24 V, výstup: 5 V / 1 A.

Rozmer 2,6 x 4 x 11,4 cm Max.veľkosť potlače 20 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 18,35 

Duálna nabíjačka do auta 
s rezačom pásov a kladivom
Duálna USB autonabíjačka, ktorú je možné použiť na dobíjanie dvoch mobilných 
zariadení súčasne. Vybavená bezpečnostným nožom na pás a nástrojom na 
rozbitie okna pre prípad núdze. Výstup: 5 V / 2,1 A.

Rozmer 5,1 x 2,3 x 6,8 cm Max.veľkosť potlače 16 x 26 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,93 



P302.274 P302.883

P302.551  302.061  3

3,1 A nabíjačka do auta s 3 USB
Výkonná 5 V/3.1 A nabíjačka do auta s tromi USB . Nabíjačka dokáže nabíjať 
až tri zariadenia súčasne. Kompatibilné s tabletmi aj mobilnými telefónmi 
využívajúcimi IOS a Android.

Rozmer 2,5 x 3,5 x 6,5 cm Max.veľkosť potlače 20 x 10 mm Technika potlače 

Cena: € 7,96 

Dvojitá USB nabíjačka do auta
Prenosná ABS autonabíjačka s dvoma USB konektory - jeden s výstupom 5 V / 
2.4A a druhý s výstupom 5 V / 2.4A - pre nabíjanie všetkých vašich mobilných 
zariadení.

Rozmer 4,2 x 3,3 x 6,7 cm Max.veľkosť potlače 10 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 3,58 

Výkonná duálna nabíjačka do auta
Prenosná USB autonabíjačka s duálnym USB konektorom a integrovaným LED 
osvetlením v prednej časti. Výstup: 5 V / 2,1 A

Rozmer 7 x ø 3,5 cm Max.veľkosť potlače 27,02 x 27,02 mm Technika potlače 
Doming. 

Cena: € 5,97 

Cestovná USB nabíjačka do auta
Nabíjačka do auta s výstupom 5V/1A, ktorá umožňuje rýchlo nabíjať vaše 
zariadenia na cestách. Malý a kompaktný dizajn zaručuje, že je vhodná do 
každého auta a môže sa použiť na nabíjanie akéhokoľvek mobilného telefónu.

Rozmer 1,5 x 3,5 x 7,4 cm Max.veľkosť potlače 20 x 18 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 1,54 

AUTO A BEZPEČNOSŤ
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Multifunkčný  
digitálny merač pneumatík
Multifunkčný merač tlaku v pneumatikách v puzdre z plastických živíc (ABS) so 
všetkými potrebnými bezpečnostnými funkciami. Môžete si skontrolovať tlak vo 
svojich pneumatikách a dokonca si ho znížiť, odrezať si bezpečnostný pás, rozbiť 
okno a osvietiť okolie.

Rozmer 19,5 x 6 x 2,8 cm Max.veľkosť potlače 20 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 17,20 

Multifunkčný  
nástroj 4 v 1 s COB svetlom
Multifunkčný nástroj, ktorý obsahuje COB svetlo, bezpečnostné kladivo, nožík 
na pásy a magnet. Svetlo je možné prepnúť do červeného núdzového režimu a 
pripojiť k autu s integrovaným magnetom. Bezpečnostné kladivo je možné použiť 
na rozbitie okna a uniknutie z auta v prípade nehody. Vyrobené z materiálu s 
obsahom kremíka a hliníka. Vrátane 4 batérií pro priame použitie.

Rozmer 2,8 x 15,3 x ø 2 cm Max.veľkosť potlače 8 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 9,43 

Núdzové svietidlo do auta
1 W hliníkové núdzové svietidlo. Toto svietidlo sa dá používať nielen ako bežná 
baterka, ale aj ako núdzové svetlo v prípade tiesňového stavu.  Svietidlo má 3 
režimy svietenia: červené svetlo, červené blikanie a bežné biele svetlo baterky. S 
magnetom na pripevnenie k akémukoľvek kovovému povrchu.

Rozmer 3,3 x 3 x 13,5 cm Max.veľkosť potlače 35 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 8,32 



P239.212P239.192

Digitálny merač  
tlaku v pneumatikách

Digitálny merač tlaku v pneumatikách s meračom hĺbky dezénu a so strieborným 
telesom z plastických živíc (ABS), čiernym uchopením a zadným svetlom z 
červenej LED diódy. Rozsah 5 – 100 PSI, 0,5 – 7 barov, 50 – 700 Kpa.

Rozmer 13,8 x 3,8 x 2 cm Max.veľkosť potlače 35 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 9,97 

Núdzové svetlo s kladivom

Núdzové svetlo v striebornom puzdre z plastických živíc (ABS), 1 biela LED 
dióda a 9 červených bočných, blikajúcich svetiel, nôž, nástroj na rozbitie okna a 
magnetická základňa na umiestnenie svetla na streche vozidla.

Rozmer 19,5 x 7 x 4 cm Max.veľkosť potlače 50 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 10,75 

AUTO A BEZPEČNOSŤ
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47 dielna autolekárnička

Puzdro EVA s reflexnou vestou, dynamo svietidlom, striebornou pohotovostnou 
dekou, trojcípou šatkou, PBT obväzmi, dezinfekčnými tampóny, antiseptickými 
tampóny, čistiacimi vlhčenými obrúskami, tampóny z netkanej textílie, leukoplastom, 
náplasťami, zatváracími špendlíkmi a plastovými nožnicami. Všetko v súlade s 
normou EN13485: 2003.

Rozmer 35 x 8 x 14 cm Max.veľkosť potlače 180 x 40 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 22,85 

Lekárnička veľkosti obálky

24 ks vrecko na zips, vrátane obväzu, chirurgických rukavíc, nožníc a pásky v 
nylonovom puzdre. Obsah je balený naplocho tak, že celú súpravu je možné 
vložiť do poštovej schránky, 200 g. Spĺňa normu ISO EN 13485:2003.

Rozmer 10 x 15 x 5 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 10,70 

Súprava na opravu bicykla
Multifunkčné náradie s 15 funkciami v modrom puzdre s reflexnou páskou na povrchu 
obsahuje plochý skrutkovač, krížový skrutkovač, nástrčný kľúč, inbusové kľúče: 2 mm, 
2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, kľúče: 8 mm, 10 mm, 15 mm, kľúč pre špice: 14 
GE, očkové kľúče: 8 mm, 9 mm, 10 mm, to všetko v tele s čiernou plastovou rukoväťou 
a k tomu dve poniklované páky, lepidlo v tube, brúsny pliešok a 3 záplaty.
Rozmer 11,7 x 9 x 4,5 cm Max.veľkosť potlače 45 x 17 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 
Cena: € 9,50 

Lekárnička v plechovke
Sada 18 zdravotných pomôcok v plechovke. Vrátane náplastí, antiseptických 
tampónov, obvínadlá, pinzety, leukoplastu a nožníc. Vyhovuje norme EN 13485: 
2003.

Rozmer 3,1 x 7,5 x 9,1 cm Max.veľkosť potlače 60 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 6,04 
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Vodeodolná lekárnička
Lekárnička obsahujúca 5 ks náplastí, netkané tampóny, 2 dezinfekčné tampóny a 
2 vlhké obrúsky. Balené vo vodeodolné plastovej krabičke.

Rozmer 7,5 x 3 x 11 cm Max.veľkosť potlače 40 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 2,93 

Lekárnička v taštičke
Puzdro s jedným predným vreckom, jedným hlavným čiernym priestorom na 
zips a sponou na opasok na zadnej strane puzdra. Obsah: trojuholníkový obväz, 
elastický obväz, alkoholom napustený tampón, náplasti, nožnice, zatváracie 
špendlíky a páska  spĺňajú ISO EN 13485:2003.

Rozmer 13,5 x 8,9 x 4,6 cm Max.veľkosť potlače 80 x 35 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 3,58 

Kľúčenka s maskou KPR
Vrecková maska pre KPR (resuscitácia dýchanie z úst do úst) v kapsičke s 
kľúčenkou. Spĺňa normu EN 13485: 2003

Rozmer 5,5 x 2 x 5 cm Max.veľkosť potlače 35 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 1,91 

AUTO A BEZPEČNOSŤ
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Univerzálna športová ľadvinka

Ľahká moderná športová ľadvinka vyrobená z ultratenkého materiálu Lycra, ktorý 
je rovnako tak ako zips vodeodolný. Vašich cenností sa teda nemusíte obávať ani 
v daždi. Reflexný pásik okolo zipsu zlepšuje viditeľnosť za tmy. Pracku možno 
ľahko upraviť na správnu veľkosť.

Rozmer 8,5 x 24 cm Max.veľkosť potlače 100 x 15 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 6,05 

Športová ľadvinka s LED svetlom

Športová ľadvinka z elastického vodeodolného materiálu i zipsu. Integrované LED 
svetlo pre bezpečné športovanie za tmy. Svetlo s 3 režimy. S prispôsobiteľným 
popruhom. Vrátane batérií.

Rozmer 1 x 5 x 28 cm Max.veľkosť potlače 110 x 15 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 9,49 
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Bežecké púzdro na telefón

Neoprénové športové puzdro na paži pre mobilné telefóny (IPhone 5, 6, 7, 8, X a 
Xs Samsung S6, S7, S8 a S9) ideálny pre športové aktivity. Reflexný pásik okolo 
priehľadu na prednej časti zlepšuje viditeľnosť za tmy. Prispôsobiteľné zapínanie 
na suchý zips.

Rozmer 17 x 42,5 cm Max.veľkosť potlače 40 x 40 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 3,53 

Univerzálne  
športové púzdro na telefón

Neoprénové puzdro na paži slúžiace na uloženie telefónu pri behaní alebo ďalších 
športových aktivitách. Vhodný pre väčšinu mobilných telefónov. Vrátane vrecká 
pre uloženie kľúčov či slúchadiel do uší.

Rozmer 16,5 x 45 x 0,5 cm Max.veľkosť potlače 40 x 35 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 4,72 

AUTO A BEZPEČNOSŤ
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Osobný alarm 2-v-1

Cíťte sa bezpečnejšie vďaka vedomiu, že so sebou máte osobný alarm 2-v-1. V 
prípade núdze je možné poľahky aktivovať alarm s hlasitosťou 120 dB. Noste ho 
ako náramok alebo ho pomocou prenosného remienka prichyťte na kabelku, 
kabát či opasok. Zariadenie je vybavené skrytým spínačom alarmu, aby ho vedel 
deaktivovať len používateľ.

Rozmer 24,5 x 4,5 x 1 cm Max.veľkosť potlače 22 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,93 
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Bezpečnostné 
svetlo na topánku s krokomerom

Ľahké športové bezpečnostné svetlo s krokomerom jednoducho pripevniteľné 
na pätu obuvi. Tri režimy svetla: rýchlo blikajúce, pomaly blikajúce, stále. 2D 
pedometer indikuje počet krokov, vzdialenosť a spálené kalórie. Vyrobené z ABS. 
Vrátane batérií pre okamžité použitie.

Rozmer 9,5 x 6 x 3,5 cm Max.veľkosť potlače 8 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 10,69 

Športový LED pásik

Bezpečnostný športový pásik s integrovaným LED svetlom pre nočné behanie 
bez starostí. Jednoducho upevniteľný na paži.

Rozmer 1,4 x 3,8 x 19,5 cm Max.veľkosť potlače 35 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 2,98 

AUTO A BEZPEČNOSŤ
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P269.542

Cestovný 
nerezový príbor v krabičke
Rozlúčte sa raz a navždy s jednorazovým plastovým príborom. Set cestovného 
príboru obsahuje nerezový nôž, vidličku s lyžičkou 2v1, skladacii slamku a kefku 
na čistenie. Všetko jednoducho skladné v plastovej krabičke vhodnej na cesty.

Rozmer 11,2 x 4,2 x 1,4 cm Max.veľkosť potlače 20 x 50 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 5,92 
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P269.539

P269.529

P269.519

Opakovane použiteľný 
cestovný príbor z bambusu
Bambusová alternatíva stvorená pre pohodlné každodenné používanie. Nahrádza 
plastové varianty, ktoré sú tak škodlivé životnému prostrediu. Používaním znižujete 
plastový odpad a vďaka plnej kompostovatelnosti prírodu ďalej neznečisťujú. Set 
zahŕňa: lyžičku, vidličku, nôž, slamku a kefku na čistenie. Balené v peknom vrecúšku 
z canvas.

Rozmer 21,7 x 7,5 x 2,5 cm Max.veľkosť potlače 35 x 20 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 5,74 

Opakovane použiteľný 
set slamiek z bambusu 2ks
Ekologická alternatíva k jednorázovým plastovým slamkam. Opätovne použiteľné, 
vhodné do umývačky riadu, na konci životnosti sa dajú jednoducho kompostovať. 
Perfektné pre horúce nápoje ako čaj či kávu a studené nápoje ako smoothie alebo 
kokteily. Pitie cez slamku znižuje riziko vzniku zubného kazu zo sladkých a kyslých 
nápojov. Z dôvodu prírodného charakteru sa môže dĺžka slamiek líšiť v rozmedzí 0,6-1cm. 
Vrátane kefky na čistenie.

Rozmer 26 x 7 x 3 cm Max.veľkosť potlače 150 x 30 mm Technika potlače Transferová 
tlač. 

Cena: € 2,35 

Opakovane použiteľný 
set slamiek z bambusu 6ks
Ekologická alternatíva k jednorázovým plastovým slamkam. Opätovne použiteľné, 
vhodné do umývačky riadu, na konci životnosti sa dajú jednoducho kompostovať. 
Perfektné pre horúce nápoje ako čaj či kávu a studené nápoje ako smoothie alebo 
kokteily. Pitie cez slamku znižuje riziko vzniku zubného kazu zo sladkých a kyslých 
nápojov. Z dôvodu prírodného charakteru sa môže dĺžka slamiek líšiť v rozmedzí 0,6-1cm. 
Vrátane kefky na čistenie.

Rozmer 26 x 7 x 0,4 cm Max.veľkosť potlače 150 x 30 mm Technika potlače Transferová 
tlač. 

Cena: € 4,41 
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P264.083P262.057

Kuchynský set  
4ks z pšeničnej slamy

Set 4ks kuchynského príslušenstva vyrobeného z lisovanej pšeničnej slamy 
– moderné a ekologické alternatívy k plastu. Set obsahuje: 1 veľkú misku s 5 
vyberateľnými skladnými malými miskami, 1 podávač špáradiel, 1 otvárač a set 6 
vidličiek v tvare kvetiny.

Rozmer 21 x 21,4 x 2,5 cm Max.veľkosť potlače 80 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,45 

EKO džbán z bambusu 1,7l

Džbán vyrobený z prirodzene pestovaného organického bambusového vlákna. 
Vysoko odolný a opakovane použiteľný. Objem: 1,7l.

Rozmer 21,7 x ø 11,9 cm Max.veľkosť potlače 25 x 60 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 11,90 



P264.300P264.030

Karafa na vodu

Trendová 1,2 l sklenená karafa na vodu so silikónovým vrchnákom.

Rozmer 28 x ø 8,5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 35 mm Technika potlače 
Digitálna tlač. 

Cena: € 22,85 

Tritanový 
džbán s košíkom na ovocie

Užite si chuť prirodzene vylúhovaného nápoja vyrobeného doma. 2 l karafa na 
lúhovanie z materiálu Tritan 100 % bez bisfenolu A (BPA).

Rozmer 15,5 x 15,5 x 29,6 cm Max.veľkosť potlače 30 x 80 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 19,50 
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P263.051

P263.201

P263.211

Teako kanvica na čaj
S kanvicou Teako je pitie čaju opäť zážitkom. Uvarte si liter lahodného čaju a 
sitko s čajom ľahko vytlačíte a vyberiete, vďaka čomu čaj nezhorkne. Pevné 
silikónové dno chráni steny čajníka z nerez ocele a drevená rukoväť dodáva 
čajníku naturálny vzhľad a príjemný pocit pri uchopení. A navyše hrdlo čajníka je 
skonštruované tak, aby ste mohli servírovať čaj bez rozliatia. Registrovaný dizajn®

Rozmer 18,9 x 14,8 x 15,8 cm Max.veľkosť potlače 40 x 30 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 40,20 

Glu súprava 
na varené víno s pohármi
Glu je všestranná súprava s karafou. Priložená čajová sviečka môže počas 
chladných zimných večerov zahriať vaše nápoje. Spolu s 2 pohármi s dvojitou 
stenou je vynikajúca napríklad na varené víno. V letnom období je možné túto 
súpravu použiť bez čajovej sviečky na servírovanie akýchkoľvek chladných a 
osviežujúcich nápojov. Registrovaný dizajn®

Rozmer 30,5 x ø 16,8 cm Max.veľkosť potlače 15 x 50 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 34,45 

Cocoa súprava 
na čokoládové fondue
Súprava Cocoa zvyšuje potešenie z dezertov. Môžete ju využiť s priateľmi alebo 
ňou zavŕšiť romantickú večeru. Súprava obsahuje 4 vidličky a čajovú sviečku. 
Registrovaný dizajn®

Rozmer 8,5 x ø 12,4 cm Max.veľkosť potlače 15 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 20,20 



P262.340 P262.323

P262.350 P262.360

Nádoba na olej a balsamico Orbit

Orbit je štýlová, ručne fúkaná sklenená nádoba na olej a balsamico pre 
dochutenie akéhokoľvek šalátu. Ochranný vzor®.

Rozmer 9,5 x 9,5 x 13 cm Max.veľkosť potlače 30 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 15,85 

Orbit 2.0

Unikátna oválna nádoba z fúkaného skla na olej a balsamico. Dve komory: 
vnútorná s kapacitou 60 ml a vonkajšie s kapacitou 140 ml. Perfektné pre 
uchovávanie a podávanie oleja a balsamica v jednom. Doporučené ručné 
umývanie. Registrovaný dizajn®

Rozmer 12,5 x ø 7 cm Max.veľkosť potlače 40 x 6 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 15,20 

Soľnička a korenička Planet
Planet je štýlová sada soľničky a koreničky s jedinečným pružinovým 
mechanizmom, ktorý umožňuje pohodlné ovládanie jednou rukou. Vďaka 
priehľadným stranám vždy budete vedieť, kedy je potrebné soľ či korenie doplniť. 
ochranný vzor®

Rozmer 14,9 x 8 x 7,8 cm Max.veľkosť potlače 30 x 15 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 20,65 

Sada elektrického  
mlynčeka na soľ a korenie
Nastaviteľný keramický mlynček s funkciou jemného mletia, telo z ABS 
plastu s pogumovanou povrchovou úpravou. Balené v darčekovej krabičke s 
magnetickým zatváraním.

Rozmer 22 x ø 5,2 cm Max.veľkosť potlače 80 x 37 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 24,15 
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P910.212

P915.111

P911.359

Profesionálna vývrtka
Hliníková vývrtka s pákovým mechanizmom, špirála z kalenej ocele potiahnutá 
vrstvou teflónu, vrátane rezačky na fólie a štítkom s prehľadom najlepších 
vinárskych oblastí od roku 1990.

Rozmer 18,4 x 13 x 14,4 cm Max.veľkosť potlače 40 x 12 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 23,85 

Profesionálna súprava na víno 9 ks
Súprava na víno obsahuje 2 zátky, teplomer, čiernu rezačku fólie z ABS materiálu, 
nerezový nalievač vína, nerezový krúžok, vývrtku Rabbit a 2 nerezové špirály. 
Balené v čiernom darčekovom boxe z MDF materiálu s čiernou výstelkou z EVA 
materiálu a pochrómovaným zámkom.

Rozmer 26,8 x 22 x 6,5 cm Max.veľkosť potlače 80 x 37 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 35,90 

Chladiace puzdro na víno
Moderné chladiace puzdro na chladenie vína a jeho udržanie pri správnej teplote.

Rozmer 22,5 x 15,5 x 2,5 cm Max.veľkosť potlače 100 x 140 mm Technika 
potlače Transferová tlač. 

Cena: € 12,55 



P911.411

P911.801

P911.392

Elektrická vývrtka na batérie
Táto elektrická vývrtka s batériou otvorí fľašu stlačením tlačidla. Vrátane 4 
vymeniteľných batérií typu AA. Zabalené v darčekovej škatuli.

Rozmer 26,2 x ø 5 cm Max.veľkosť potlače 25 x 50 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 23,60 

Elektrická vývrtka s USB dobíjaním
Moderná elektrická vývrtka s 3,6V lítiovou batériou. S vstavaným modrým 
svetlom. Otvorte fľašu vína s ľahkosťou za 8 sekúnd. Vrátane nabíjacieho kábla 
USB. Balenie v darčekovom balení.

Rozmer 20,2 x ø 5 cm Max.veľkosť potlače 20 x 45 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 35,85 

Eon vývrtka
Vývrtka Eon je nástroj pre každého barmana. Je to elegantný, kompaktný a ľahko 
použiteľný otvárač. Integrované nože na fóliu vám pomôžu odstrániť fóliu a 
pomocou vyrovnávača otvoríte svoju fľašu tromi jednoduchými pohybmi - dole, 
hore a hore. Užite si svoje víno. Registrovaný dizajn®

Rozmer 2,2 x 11,2 x 2,4 cm Max.veľkosť potlače 60 x 7 mm Technika potlače 
Gravír. 

Cena: € 8,72 
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P261.982P261.632

Mini mixér Smoothie2Go 300 W

Buďte zdraví a fit! S týmto skvelým mixérom si môžete jednoducho dopriať svoje 
obľúbená smoothie. Vďaka vysokému výkonu 300 W a čepele z nerez ocele 
drví aj ľad, mrazené aj čerstvé ovocie, zeleninu a dokonca aj oriešky. Dodávané 
vrátane návodu a recepty na zdravá smoothie.

Rozmer 36 x ø 13 cm Max.veľkosť potlače 35 x 50 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 37,00 

Mixér se zaváracim pohárom

320 W mixér s dvoma sklenenými 600 ml zaváracimi pohármi. Obsahuje viečka 
na pitie a slamku na ľahkú konzumáciu nápojov.

Rozmer 13 x 14 x 31,2 cm Max.veľkosť potlače 40 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 35,90 



P262.817

P262.925

P261.219

2-v-1 špirálový krájač a odšťavovač
Veľké zakrútené špirálové krájanie a odšťavovanie. Rýchle a jednoduché 
vyrábanie hranolčekov, šalátov, džúsov a dokonca aj zeleninových cestovín. 
Môžete vyrábať rezance a úzke cestovinové špirály z najrôznejšej zeleniny vrátane 
mrkvy, uhorky, reďkovky atď.

Rozmer 8,8 x 8,6 x 14,6 x ø 8,6 cm Max.veľkosť potlače 35 x 80 mm Technika 
potlače Tampónová tlač. 

Cena: € 6,86 

Bambusová doska so 4ks 
hygienických krájacích dosiek
Trendová hygienická súprava dosiek na krájanie. Doska na krájanie z tmavého 
bambusového dreva 35 x 25 cm slúži aj ako obal pre 4 hygienické dosky na 
krájanie z PP, ktoré je možné umývať v umývačke riadu. Farba a ikony označujú, 
na aký typ jedla by mali byť dosky použité.

Rozmer 35,1 x 25 x 3,5 cm Max.veľkosť potlače 100 x 50 mm Technika potlače 
CO₂ laserové gravírovanie. 

Cena: € 32,15 

Denimová zástera Deluxe
Zástera z vysoko kvalitného denimu 330 g/m2. 100% bavlna. Unisexový štýl.

Rozmer 70 x 80 cm Max.veľkosť potlače 250 x 250 mm Technika potlače 
Transferová tlač. 

Cena: € 12,15 

DOMÁCNOSŤ



P795.007P269.130

Minikouč do sprchy

Presýpacie hodiny s prísavným držiakom na pohľadnici.

Rozmer 6 x ø 1,8 cm Max.veľkosť potlače 10 x 10 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 1,18 

Tašky na recykláciu odpadu 3 ks

Tri tašky na separovanie kovu, papiera a plastu, z tkaného polypropylénu.

Rozmer 41,6 x 29 x 29,2 cm Max.veľkosť potlače 100 x 35 mm Technika potlače 
Sieťotlač. 

Cena: € 7,17 



P280.683P279.201

Vnútorná/vonkajšia meteostanica

Meteorologická stanica do interiéru aj exteriéru s LCD obrazovkou a špeciálnym 
senzorom do exteriéru. Funkcie: as a kalendár, teplota v interiéri aj v exteriéri, 
predpoveď počasia, vlhkosť a alarm.

Rozmer 3,5 x 8,8 x 13 cm Max.veľkosť potlače 60 x 25 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 29,85 

Sejf na mobilné telefóny

Telefóny sú návykové a naše nutkanie telefón neustále kontrolovať a používať 
preniklo do všetkých aspektov nášho života. S týmto revolučným sejfom na telefón 
si môžete vychutnať večere a viesť úspešné rokovania bez rozptyľovania. Pomôže 
vám vykonávať rutinné činnosti bez telefónu a príjemne tráviť čas s ostatnými. Box 
je možné uzamknúť číselným kódom. Medzitým čo sú telefóny uschované, je možné 
ich pomocou vlastných nabíjacích káblov nabíjať. Do sejfu sa vlezie 4-6 mobilných 
telefónov. Veľkosť 17,5 x 12,8 x 6,4cm.

Rozmer 17,5 x 12,8 x 6,4 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 8,00 
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 P453.771  3  5P911.581

Levitujúca lopta

Futbalová lopta s farebnou LED diódou. Penový povrch chráni pred poškodením 
stien a nábytku. Vhodný pre akýkoľvek povrch vnútri aj vonku, ako je koberec 
betón či drevo. Po zapnutí lopta ľahko levituje nad povrchom. Vrátane 4 batérií 
AA.

Rozmer 17 x 17 x 6 cm Max.veľkosť potlače 25 x 20 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 8,32 

Osviežujúci uterák

Uterák z mikrovlákna určený na osvieženie pri športe. Jednoducho pridajte 
studenú vodu do fľaše, čím sa uterák ochladí a pri použití je príjemne osviežujúci. 
Fľaša je vyrobená z PP s viečkom z ABS s karabínou pre upnutie. Funkcia 
blokovania až 98% slnečného žiarenia s UV50+ ochranou. Veľkosť uteráka: 77x30 
cm.

Rozmer 16,5 x ø 6,5 cm Max.veľkosť potlače 190 x 45 mm Technika potlače 
Rotačná sieťotlač. 

Cena: € 3,58 



P940.181P940.201

Súprava hlavolamov 3 ks

Tri rôzne rébusové zostavy uložené v nabielo nastriekanom drevenom boxe 
z borovice. Balené v čiernej krabici so samostatným modrým vrchnákom a s 
farebne zladenou plsťou vo vnútri.

Rozmer 18,2 x 7,8 x 7,2 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 10,41 

Sada hier 5 v 1

Súbor hier 5 v 1: mikádo, hracie karty, domino, šach a backgammon. Krabica 
z bielej borovice s veľkosťou 17 x 17 x 3,7 cm s čiernou šachovnicu na jednej 
strane veka a červeno-čiernou hrou backgammon na dne krabice. Jedna strana 
posuvného veka je vhodná na potlač loga. Balené v čiernej krabičke s oddeleným 
červeným vekom a červenou plsťou vo vnútri.

Rozmer 18,4 x 18,4 x 5 cm Max.veľkosť potlače 80 x 40 mm Technika potlače 
Tampónová tlač. 

Cena: € 12,15 
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G
Gélová guľôčkové perá 169-172
Grilovanie 366
Guľôčkové perá 152, 172-187, 335

K
Karafy 402-404
Kľúčenky 20, 86, 87, 115, 117, 119, 337, 393
Korkové produkty 11, 152-153, 177, 267, 290, 292, 353
Kovová perá 169, 171, 174, 175
Kozmetické taštičky 204, 211, 254-255
Krokomery 133
Kuchynské náčinie 408-409
Kufre na kolieskach 250-253

L
Laserové nástroje 118-120
Lekárničky 392-393
Light up logo produkty 22, 45, 53, 55, 81, 93, 106, 110, 116, 144, 293
Lopáriky 409

M
Merače na pneumatiky 390-391
Meteostanice 411
Multifunkčné nástroje 329-334

N
Nabíjacie káble 114-117
Nabíjačky 13, 33-37, 58-62, 66-113
Nádoby na jedlo 302, 304-305
Nádoby na pitie 270-327
Náradie 329-351
Nedobytné 189-199, 216, 222-223, 229, 260-269
Nože 331

O
Obaly na notebook 211, 238, 239
Obaly na zápisník 136, 137, 144, 146, 154, 165
Odšťavovače 409
Osobné alarmy 193, 396
Outdoorové batohy 224, 228

P
Pamäťové karty 121
Peňaženky 82, 124, 213, 260-269

A 
Akčné kamery 126, 127

B
Batohy 189, 191-202, 205-206, 210, 212, 214-218, 220-237, 244-246, 

251, 253, 355
Batohy na notebook 200-226, 228, 230, 232-235
Bezdrôtové nabíjanie 13, 17, 27, 33-37, 54-55, 58-62, 66-68, 88-113, 135-

138, 145, 147, 196, 213, 258, 306, 384-385
Bezdrôtové slúchadlá 54-55, 307
Bezpečnostné kladivá 330, 388, 390
Bezpečnostné súpravy do auta 388-393
Bezpečnostné svetlá 391, 397
Bezpečnostné výrobky 388, 390-391, 397

C
Čelovky 351
Ceruzky 338
Cestovné adaptéry 258-259
Cestovné peňaženky 264-265
Cestovné príslušenstvo 254-259
Cestovné sady 256
Cestovné tašky 199, 210, 215, 244, 246, 248, 357, 362
Chladiace tašky 353-363
Chytré hodinky 128-133
Cyklistické doplnky 126, 392

D
Ďalekohľady 368
Dáždniky 371-381
Dáždniky skladacie 372-374, 380-381
Deky 367
Dotykové perá 174-175, 179

E
EKO pera 176-179

F
Fitness náramky 128-133
Fľaše 272-277, 283, 306-327
Fľaše 279, 282, 285, 292-293, 300-301, 303, 304-306, 308
Fľaše na vodu 308-309, 312-317, 320-327
Fotoaparáty 126-127
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Peňaženky cestovné 213, 264-267
Pera 169-187
Piknikové koše 360
Písacie potreby 169-187
Písacie sady 169-173, 178
PLA výrobky 290-291
Plastové perá 180-187
Plážové hry 369
Portfólia 135-143
Powerbanky 58-99
Poznámkové bloky 144-167
Pravítka 335-336
Predmety z RPET 43, 135, 136, 138 143 147 194 195 199 201 202 203 

206 207 226 227 353 354 355 373
Prezentéry 119, 120
Príslušenstvo k mobilnému telefónu 108, 122, 124, 127
Príslušenstvo k vínu 404, 406, 407
Pšenično slamové výrobky 23, 34, 78, 103, 176-177, 368, 402

R
Reproduktory 11-37
Rezacie nože 334
RFID | Anti-skimming 124, 196-199, 206-207, 210-211, 213, 216-217, 220-

223, 226-229, 241, 244-245, 260-269
Rýchlonabíjanie 60-61, 90, 94, 104, 105, 107

S
Sady na fondue 404
Sady na grilovanie 364-365
Sady na olej a ocot 405
Šetriče vody 410
Sklenené výrobky 312, 404, 405, 408
Slnečné okuliare 368
Slúchadlá 38-47
Slúchadlá do uší 48-55, 307
Smaltové výrobky 297
Solárne nabíjačky 84, 87, 196, 225
Soľničky a koreničky 405
Športové tašky 210, 214-215, 231, 248-249
Stojančeky na mobilný telefón 384-387
Stojančeky na tablet 125, 137-139
Stojančeky na telefóny 384-387
Stolové príslušenstvo 60, 66, 100-101, 106, 112-113
Štupľové slúchadlá do uší 256
Svetlá 24, 26, 30, 31, 350, 351

Svietidlá 31, 86, 118, 334, 344-351, 388, 390, 392

T
Tašky 188-255
Tašky na notebook 200, 202, 205, 207, 210, 212, 214, 216, 217, 218, 

222, 226, 240, 242, 243
Tašky na triedený odpad 410
Tašky z canvas 204-205
Termo hrnčeky 276, 278, 281, 283, 284, 287, 290, 292, 293, 296-

299, 302
Termosky 272-275, 277-279, 282-283, 285, 292, 300-301, 303, 304-309

U
USB disky 121, 148-149
USB rozbočovača 118
USB typ C 34, 58, 61, 66-67, 70, 72, 74-75, 78, 80, 82, 86, 88-95, 107, 112, 

114-117, 121, 127, 197, 213, 258

V
Váhy na batožinu 257
Víkendové tašky 203, 204, 210, 213, 215, 219, 227, 246-253
Virtuálna realita 123, 127
Vnútorné hry 412-413
Vodováhy 337
Vonkajšie hry 369
Vreckové nože 329, 331
Výrobky neobsahujúce PVC 202-257
Výrobky z bambusu 8-9, 12-14, 41, 43, 50, 87, 94-95, 100-103, 114, 

151-153, 176, 178-179, 282-283, 312, 364, 368, 400, 402, 409
Vývrtky 406-407

Z
Zástery 409
Zdravé bývanie 408, 409
Zvinovacie metre 338-343



Vrátane batérií

Bezdrôtový

S mobilnou aplikáciou

Vhodné pre tablety

Magnetický

Odolný vetra

Bez PVC

Bez BPA

Recyklovaná PET

Vodeodolnosť (IP67)

Kapacita pamäte

Farba náplne

Výkon reproduktora (W)

Udrží nápoj horúci (v hod.)

Udrží nápoj studený (v hod.)

Objem (ml)

Objem (l)

UV Ochrana

Vodeodolnosť (IPX4) Skryté vrecká

RFID ochrana

Zámok z pevnej ocele

Neprerezaťelný materiál

Repelentní vodě

Reflexné prvky

Integrovaný USB nabíjací port

Duálna funkcia

Linajkový papier

Štvorčekový papier

Prázdny papier

Nedobytné

Uzamykateľné zipsy

Fidlock systém

Solárny panel

IKONY

© AUTORSKÉ PRÁVA

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto dokumentu ani informácie v ňom uvedené a/ alebo z neho odvoditeľné a/alebo pripravené v 

súvislosti s ním sa nesmú reprodukovať ani používať v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami. Proti porušeniu budú podniknuté 

právne opatrenia. Zmeny cien, odchýlky farieb a tlačové chyby sú vyhradené. 

Dodanie: Obchodné podmienky sú k dispozícii na vyžiadanie. Všetky tlačené vzory ilustrované v tomto katalógu slúžia len na ukážku 

možnosti potlače. Sortiment uvedený v tomto katalógu spĺňa všetky požiadavky na kvalitu na základe certifikácie podľa normy ISO 

9001:2008 a ISO 14001:2004. Táto skutočnosť sa stáva stále dôležitejšou v priemysle, kde narastá význam udržateľnosti.
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