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Starostlivo sme ich vybrali pre Vás! V tomto 
magazíne nájdete tie najzaujímavejšie 
a najinovatívnejšie novinky z poslednej 
doby. Pre informácie k cenám, skladovým 
dostupnostiam a ďalším podrobnostiam nás 
neváhajte kontaktovať.

Produkt sa mi páči!
Týmto tlačidlom pridáte produkt medzi vaše obľúbené. Tento výber 
nám následne môžete ľahko odoslať pre doplnenie informácií a cien.

Viac informácií
Podrobné informácie k produktu.

Viac fotografií
Obrázok povie viac ako tisíc slov.

Video
Kamera, klapka, akcia!

Domov
Späť na domovskú stránku

Magazín je plný interaktívnych doplnkov. Kliknite nižšie a objavte ich 
význam.

Použité ikony v magazíne
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WHAT’S NEW?





P329.181

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).

Cena:

€ 34,65



 P329.011  P329.013

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.

Cena:

€ 19,55



P328.589

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.

Cena:

€ 21,45



P329.212

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®

Cena:

€ 33,40



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.

Cena:

€ 34,65



P328.709

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.

Cena:

€ 16,70



 P329.241  329.242  329.243

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).

Cena:

€ 15,50



P329.252

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.

Cena:

€ 20,25



P329.262

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).

Cena:

€ 29,85



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).

Cena:

€ 45,40



P329.283

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.

Cena:

€ 34,65



 P329.291  P329.292  P329.293

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.

Cena:

€ 47,80



P322.161

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.

Cena:

€ 35,85



P329.221

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).

Cena:

€ 20,25



P322.101

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.

Cena:

€ 22,65



P322.091

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. 

Cena:

€ 29,85



P308.711

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.

Cena:

€ 11,90



P322.139

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.

Cena:

€ 17,90



 P322.171  322.173

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).

Powerbanka na kľúčenke s integrovanými káblami 1 200 mAh

Cena:

€ 15,55



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.

Cena:

€ 23,85



P322.142

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).

Cena:

€ 47,80



P322.119

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.

Cena:

€ 34,60



P322.129

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.

Bambusová vrecková powerbanka 5 000 mAh

Cena:

€ 19,10



P308.311

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.

Cena:

€ 21,45



P308.729

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).

Cena:

€ 9,52



P308.163

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).

Cena:

€ 15,55



P308.153

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).

Cena:

€ 4,77



P324.770  P324.771   P324.773   P324.774   P324.775  
P324.776  P324.777   P324.778

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.

Cena:

€ 1,07



P302.053

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.

Cena:

€ 3,45



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.

Cena:

€ 57,35



 P774.041 P774.042

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®

Cena:

€ 53,75



 P774.051 P774.052

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®

Cena:

€ 47,80



 P774.061 P774.062

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®

Cena:

€ 15,55



 P772.611 P772.612

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.

Cena:

€ 14,35



 P772.212 P772.219

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.

Cena:

€ 4,73



P772.159

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.

Cena:

€ 10,71



P772.119

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.

Cena:

€ 5,93



P772.921

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.

Cena:

€ 15,55



 P772.071 P772.072 P772.077

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.

Cena:

€ 1,13



 P610.531 P610.533 P610.535 P610.537Cena:

€ 1,13

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.

Cena:

€ 0,53



 P610.521 P610.523 P610.525 P610.527

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.

Cena:

€ 0,41



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.

Cena:

€ 17,90



P730.062

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®

Cena:

€ 34,45



 P705.701   P705.702  P705.704  P705.705  P705.707  P705.709

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®

Nedobytný batoh Bobby Hero Small

Cena:

€ 70,60



 P705.291   P705.292  P705.294  P705.295  P705.297  P705.299

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®

Cena:

€ 82,55



 P705.711   P705.712  P705.115

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®

Cena:

€ 94,55



P762.531

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®

Cena:

€ 39,40



P730.091

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®

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®

Cena:

€ 41,85



P762.521

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.

Cena:

€ 57,40



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.

Cena:

€ 47,80



P760.071

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.

Cena:

€ 33,40



P760.131

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.

Cena:

€ 33,40



P730.141

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.

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.

Cena:

€ 26,20



P760.122

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.

Cena:

€ 26,25



P732.082

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.

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.

Cena:

€ 29,85



P760.051

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.

Cena:

€ 32,25



 P760.041   P760.043  P760.045  P760.046  P760.049

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.

Cena:

€ 32,65



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.

Cena:

€ 14,30



 P820.041   P820.042

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.

Cena:

€ 5,97



 P436.491   P436.492  P436.493  P436.494  P436.495

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.

Cena:

€ 9,52



 P432.691   P432.693  P432.695

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.

Cena:

€ 2,97



 P432.671   P432.672  P432.674  P432.675  P432.677

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.

Cena:

€ 2,73



 P432.681   P432.682  P432.683  P432.685  P432.687

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.

Cena:

€ 3,08



 P432.891   P432.892  P432.894  P432.895  P432.897

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.

Cena:

€ 5,92



 P432.831   P432.832  P432.834  P432.835  P432.837

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.

Cena:

€ 7,76



 P436.291   P436.293

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.

Cena:

€ 11,95



P221.471

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.

Cena:

€ 17,90



 P422.261   P422.265  P422.267

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.

Cena:

€ 5,92



P422.282

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®

Cena:

€ 10,69



P422.272

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.

Cena:

€ 8,32



P422.412

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®

Cena:

€ 19,10



P733.042

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®

Cena:

€ 27,45



P422.102

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®

Cena:

€ 21,55



 P453.921   P453.925  P453.927

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.

Cena:

€ 4,17



 P453.112   P453.115

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.

Cena:

€ 23,85



P850.351

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.

Cena:

€ 11,95



 P850.292   P850.294  P850.295

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.

Cena:

€ 11,90



P850.421

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.

Cena:

€ 23,85



P850.311

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).

Cena:

€ 10,70



 P850.390   P850.391  P850.395  P850.397

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..

Cena:

€ 14,30



 P850.400  P850.401  P850.405  P850.407

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.

Cena:

€ 11,90



P302.961

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.

Cena:

€ 4,77



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.

Cena:

€ 5,92



Počkajte! Je toho oveľa viac!
Prehliadať celú kolekciu


