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Značka BE CREATIVE zahrnuje speciální produkty, námi vyvinuté a vybírané, 

kreativní, přesně podle vašich potřeb.

Používáme různé přírodní a geometrické vzory, stejně jako zvířata v živých 

barvách, které ilustrují širokou škálu možností přizpůsoben a zdůrazňují základní 

rys značky BE CREATIVE.
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Některé položky BE CREATIVE vám dokonce dávají možnost kombinovat barvu 

a materiál částí produktu nebo navrhnout svůj vlastní tvar tak, aby byly skutečně 

jedinečné. Tyto výrobky jsou vyráběny na zakázku v našich vlastních výrobních 

závodech nebo montovány z dílů v našem skladu dílů, což zajišťuje krátké dodací 

lhůty.
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UNIKÁTNÍ

INOVATIVNÍ

Kolekce BE CREATIVE nabízí produkty přesně podle vašich potřeb. Tyto produkty 

vám pomohou zajistit váš úspěch. 

Produkty BE CREATIVE vyrábíme a tiskneme s využitím nejmodernějších 

technologií.

Potisky jsou téměř výhradně vyrobeny s použitím digitálních technologií, což 

zaručuje barevnost a vysoké rozlišení tisků.

BE CREATIVE4



DOSTUPNÝ

Kolekce BE CREATIVE je vyráběna, kompletována nebo tištěna v Evropě, spolu s 

krátkými dodacími lhůtami a minimálním množstvím.

Využití moderních výrobních a tiskových technologií zaručuje konkurenční cenovou 

hladinu kolekce BE CREATIVE.

Tato ukázka představuje pouze malý výběr z produktů BE CREATIVE. Mnohem 

vice produktů můžete najít v následujících kapitolách v katalogu.
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PŘEDSTAVUJEME PROGRAM DÁRKOVÝCH KRABIČEK CREABOX NA ZAKÁZKU

Přiložte svůj potištěný propagační dárek k vlastní barevné potištěné krabičce. 

Od 100 ks.

Vyrobeno v Evropě.

Krabice CreaBox na zakázku jsou k dispozici pro produkty označené 

následující ikonou. Kliknutím na ikonu si otevřete 3D náhled krabičky.
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Pro více informací o výrobním čase a cenách nás prosím kontaktujte!

PRO VYBRANÉ POLOŽKY NABÍZÍME DVA TYPY DIGITÁLNĚ 

POTIŠTĚNÝCH KRABIC:

Vlnité lepenkové krabice na objemné a křehké 

předměty.

Jednovrstvé kartonové krabice pro menší produkty.

Vyberte si váš 

produkt!

Přizpůsobte si 

to pomocí svého 

loga.

Nechte svůj produkt 

doručit v dárkové 

krabičce na zakázku.

Navrhněte si 

krabičku na 

zakázku Creabox.

DÁRKOVÉ KRABIČKY NA ZAKÁZKU

Pozvedněte své dárkové balení na další úroveň a vytvořte si vlastní krabice s 
potiskem.
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Nalaďte se do sváteční nálady! 

Naše kolekce Vánoce a Dovolená 

zahrnuje řadu nápadů na dárky od 

kulinářských dárkových sad až po 

pohlednice na zakázku. Vybrali jsme 

také několik zábavných a svátečních 

předmětů, které vám pomohou 

vytvořit dokonalou atmosféru.
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TreeCard AP718781
Vánoční přání z papíru na zakázku s vlastní grafikou na 
obou stranách, vč. vánoční dřevěné ozdoby s červenou 
stužkou. Vč. C6 poštovní obálky. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 105×148×3mm Tisk: FP‑DG(FC)

TreeCard Eco AP718645
Vánoční přání z kraftového papíru na zakázku s 
vlastní grafikou na obou stranách, včetně ozdoby z 
dřevité lepenky s červenou stužkou. Včetně poštovní 
obálky C6. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 105×148×3 mm 
Tisk: FP‑DG(FC)

-A -B -C
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Lundamo AP718778
Vánoční ozdoba z dubové dýhy, dodáváno s 
oddělenou zlatou stužkou. Rozměr: ø75×80 mm 
Tisk: E1, P1(2C)

Jerpstad AP718674
Vánoční ozdoba 2v1 z bambusové překližky se 
zlatou stuhou. Dodáváno s oddělenou stuhou. 
Rozměr: 71,5×85×3 mm Tisk: E1, P1(2C)

Spherex AP718779
3D vánoční ozdoba z dubové dýhy ve tvaru stromečku, 
dodáváno rozložené s oddělenou zlatou stužkou. 
Rozměr: ø75×84 mm Tisk: E1, P1(2C)

-A -B -C

-A

-B
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Holonda AP718641
Vánoční ozdoba z bambusové překližky se zlatou 
stuhou. Dodáváno s oddělenou stuhou.
 Tisk: E1, P1(2C)

WoXmas AP718777
Vánoční ozdoba z březové překližky, dodáváno s oddělenou 
červenou stužkou.
 Tisk: E1, P1(4C)

-A -B -C -D -A -B -C -D
• 80×80×3 mm • 70×80×3 mm • 70×80×3 mm • 80×80×3 mm • 80×80×3 mm • 80×70×3 mm • 80×70×3 mm • 80×80×3 mm
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CreaTree AP718642
Vánoční ozdoba na zakázku z bambusové překližky a akrylu se zlatou stuhou. 
Cena zahrnuje plnobarevný tisk na jednu stranu akrylové části, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 65×75×3 mm Tisk: FP‑UV(FC)

Colox AP718657
Vánoční ozdoba na zakázku z vlnité lepenky a s přírodním 
provázkem. Cena zahrnuje plnobarevný tisk na jedné 
straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 250 ks. 
Rozměr: 75×72×1,5 mm Tisk: FP‑DG(FC)

-A -B -C -D

75×72×1,5 mm 65×75×1,5 mm 72,5×80×1,5 mm 75×67×1,5 mm
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Korsvegen AP718634
Vánoční ozdoba z nerezové oceli se stříbrnou stuhou. 
Dodáváno s oddělenou stuhou. Rozměr: 46,5×60×0,6 mm 
Tisk: E1, RE2(6C)

Andoya AP809390
Dřevěné vybarvovací vánoční ozdoby s různými vánočními 
motivy a fixy, 3 ks. Rozměr: 70×90×2 mm Tisk: P1(2C), 
VS(FC)

-A -B -C

46,5×60×0,6 mm 60×60×0,6 mm 50,5×60×0,6 mm
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Fantasy AP761372
Vánoční ozdoba, materiál plsť. Rozměr: 90×90×3 mm 
Tisk: T0(8C), DT(FC)

Stuck AP781108-05
Sada 3ks vánočních filcových ozdob. 
Rozměr: 110×170×12 mm Tisk: T1(8C), DT(FC)

-C -B -A
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Aspelund AP845178
Vánoční ozdoba v perleťovém provedení se stužkou 
na pověšení. Průměr koule 75 mm. Ve stejně barevné 
dárkové krabičce. Rozměr: 77×77×77 mm Tisk: VS(FC)

Tromvik AP845177-05
Vánoční ozdoba v lesklém provedení se stužkou na 
pověšení. Průměr koule 75 mm. Ve stejně barevné 
dárkové krabičce. Rozměr: 77×77×77 mm Tisk: VS(FC)

Fjelldal AP845176-05
Sada 4 ks vánočních ozdob v lesklém provedení se 
stužkou na pověšení. Průměr koule 75 mm. Ve stejně 
barevné dárkové krabičce. Rozměr: 160×160×80 mm 
Tisk: S1(4C), VS(FC)

-98-21
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Creax Eco AP718646
Vánoční přání z kraftového papíru na zakázku s vlastní 
grafikou na obou stranách, včetně ozdoby na sestavení 
z dřevité lepenky. Včetně poštovní obálky C6. Min. mn.: 
100 ks. Rozměr: 105×148×3 mm Tisk: FP‑DG(FC)

Creax AP718174
Vánoční přání na zakázku z papíru s grafikou na 
obou stranách a dřevěným vánočním motivem na 
sestavení. Vč. C6 poštovní obálky. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 105×148×3mm Tisk: FP‑DG(FC)

-B-A

-D-C

-F-E
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Creax Plus AP718658
Skládací vánoční přání na zakázku s plnobarevnou grafikou 
na obou stranách, včetně dřevěné ozdoby na sestavení a 
poštovní obálky C6. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 105×148×3 mm 
Tisk: FP‑DG(FC)

DeerMail AP718786
Vánoční přání z lepenky s figurkou soba 
na sestavení. Vč. C5 poštovní obálky. 
Rozměr: 140×105×80 mm Tisk: S1(1C)

-C -B -A
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Storjord AP718636
Vánoční dekorace ve tvaru stromečku z nerezové 
oceli se základnou z překližky z ořechového dřeva. 
Dodáváno rozložené. Rozměr: 120×136,5×60 mm 
Tisk: E2, RE2(6C)

Sasky AP791309
Sněhová koule na plastovém podstavci se Santa 
Clausem uvnitř. Rozměr: ø50×65 mm  Tisk: P1(1C)

Sokin AP721798
Dřevěný vánoční stromeček Rozměr: 115×177×31 mm 
Tisk: E1, P1(4C)
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Zamir AP781579
Svíčka s vánočním motivem, v transparentní plastové 
krabičce. Rozměr: ø56×68 mm Tisk: VS(FC)

Deram AP721382
Dřevěný svícen s čajovou svíčkou.
 Tisk: E1, P1(2C)

Lupok AP721355-01
Plastové světlo s 10 LED diodami na láhev. Dodáváno 
s knoflíkovými bateriemi. Rozměr: ø22×48 mm 
Tisk: P1(4C), DO1(FC)

-B

-F

-98

-21

• 87×95×15 mm

• 95×95×15 mm
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Xapes AP718169
Svíčka ve tvaru vánočního stromečku s plnobarevným potiskem. Cena zahrnuje 
UV LED tisk na 1 straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. V hnědé papírové krabičce. 
Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 65×80×18 mm Tisk: FP‑UV(FC)

Rentier AP805872-05
Sada 2ks nevonných svíček ve tvaru sobů. V bílé dárkové 
krabičce. Rozměr: 180×108×30 mm Tisk: VS(FC)
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Tylldalen AP718633
Svícen z nerez oceli na čajovou svíčku. Dodáváno rozložené a bez svíčky. 
Rozměr: 100×50×55 mm Tisk: E2, RE2(6C), DG2(FC)

Centaurus AP718673
Svícen na čajovou svíčku z nerez oceli, v 
papírovém obalu. Dodáváno rozložené, 
bez svíčky. Rozměr: 94×94 mm 
Tisk: E1, RE1(6C), DG2(FC)

-A -B
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Sundborn AP861005-77
Luxusní vánoční deka 270 g/m² z flanelového fleecu 
a oboustrannou 210 g/m² fleecovou podšívkou. 
Zabalené stuhou s papírovou kartičkou pro potisk. 
Rozměr: 1300×1500 mm Tisk: VS(FC), DG2(FC)

Camiz AP781988-05
Polyesterové vánoční ponožky s protiskluzovou úpravou. Jedna 
univerzální velikost (36‑43). Rozměr: 420×110 mm Tisk: Netisknutelný

Uppsala AP861003
Fleecová deka s vánočním motivem a stuhou, 160 g/m². 
Rozměr: 1300×1600 mm Tisk: BR(10C), DG2(FC)

-01

-05
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Treby AP874012
Hřejivý, opakovaně použitelný polštářek ve tvaru 
stromečku. Rozměr: 95×105 mm Tisk: P1(2C), VS(FC)

Deby AP741105-05
Kulatý hřejivý polštářek s vánočním motivem. 
Opakovaně použitelný. Rozměr: ø80 mm Tisk: P1(2C), 
VS(FC)

Hugger AP861004
Fleecová deka pro děti, poskládaná do 
vánoční postavičky. 100% polyester, 260 g/m². 
Rozměr: 600×950 mm Tisk: BR(10C)

-09 -05

CHRISTMAS AND HOLIDAY 23



Nakkala AP803413
Retro keramický hrnek s vánočním designem, 300 ml. Ve stejně barevné 
dárkové krabičce. Rozměr: ø90×79 mm Tisk: C2(8C), WPC(FC), VS(FC)

-05 -06 -07
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Proxxy AP803409
Porcelánový hrnek s metalickým vánočním 
designem, 350 ml, ve stejně barevné dárkové 
krabičce. Rozměr: ø85×91 mm Tisk: VS(FC)

Renar AP803408
Bílý keramický hrnek s vánočním motivem, 400 ml. 
Rozměr: ø82×125 mm Tisk: C1(8C), CP(2C), WPC(FC)

Stellar AP862008
Bílý keramický hrnek ve vánočním designu, 350 ml. V papírové 
dárkové krabičce. Rozměr: ø88×104 mm Tisk: C2(8C), CP(2C), 
WPC(FC)

-21

-98

CHRISTMAS AND HOLIDAY 25



Helfox AP721390-05
Keramický hrnek ve vánočním 
designu a se silikonovým úchopem, 
400 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø95×150 mm Tisk: C2(8C), 
CP(2C), WPC(FC)

Nuglex AP781114
Bílý keramický hrnek ve vánočním 
designu, 350 ml. V papírové dárkové 
krabičce. Rozměr: ø89×100 mm 
Tisk: C3(8C), CP(2C), WPC(FC)

Sorbux AP781115
Bílý keramický hrnek s bílou lžičkou ve vánočním 
designu, 310 ml. V papírové dárkové krabičce. 
Rozměr: ø85×100 mm Tisk: C2(8C), CP(2C), WPC(FC)
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Yalok AP721800-05
Sportovní láhev z nerezové oceli s 
vánočním designem, 790 ml. V dárkové 
krabičce. Rozměr: ø74×257 mm 
Tisk: E2, P2(1C), RS(1C)

Raven AP721799-05
Hliníková sportovní láhev s karabinou s 
vánočním designem, 400 ml. V dárkové 
krabičce. Rozměr: ø66×175 mm 
Tisk: RS(1C), P2(4C)
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Kairos AP741758
Magnetka na ledničku ve tvaru Santa Clause s 40ti listým 
bločkem a mini dřevěnou tužkou. Rozměr: 100×200 mm 
Tisk: P1(2C)

Hadock AP781586
Magnetka s polyesterovou vánoční figurkou. 
Rozměr: 70×120 mm Tisk: T0(8C), DT(FC)

Ponderosa AP718771
Magnetka na ledničku na zakázku ve tvaru 
stromečku z březové překližky. Cena zahrnuje laser, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 35×50×5 mm Tisk: FP‑E

-A -B
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Mandi AP791300-05
Sada 4 ks tácků pod skleničky s motivem 
soba uprostřed. Vyrobeno z polyesteru. 
Rozměr: ø100×3 mm  Tisk: T0(8C), DT(FC)

Sandtrask AP718233-A
Vařečka z bambusu s vyřezaným vánočním 
stromečkem. Rozměr: 240×50 mm Tisk: E2, P1(1C)

Strobus AP800391-05
Čajítko s vánočním stromečkem, silikon/nerez ocel. 
Rozměr: ø40×150 mm Tisk: E1
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Shiba AP800405
Prkénko na krájení z bambusu ve tvaru vánočního 
stromečku. Rozměr: 200×300×10 mm Tisk: E2

Glogg AP800408
Sada na víno s vývrtkou a zátkou ve tvaru 
vánočního stromečku, v černé dárkové 
krabičce. Rozměr: 121×95×27 mm 
Tisk: E1, P1(1C), S1(1C)
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Kelkka AP718782
Stojan na láhev z březové překližky ve tvaru soba. Dodáváno 
rozložené. Rozměr: 433×154×263 mm Tisk: E1, P1(4C)

Jokkmokk AP803414
Vánoční porcelánová miska.
 Tisk: C2(8C)

-A

-B

• 150×130×17 mm

• 130×130×16 mm
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CreaBox Post S AP718682
Plnobarevně potištěná dárková krabice na zakázku z 
vlnité lepenky se samolepícím proužkem. Dodáváno 
rozložené. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 200×150×75 mm 
Tisk: FP‑DG(FC)

CreaBox Post M AP718683
Plnobarevně potištěná dárková krabice na zakázku z 
vlnité lepenky se samolepícím proužkem. Dodáváno 
rozložené. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 240×175×85 mm 
Tisk: FP‑DG(FC)

CreaBox Post L AP718684
Plnobarevně potištěná dárková krabice na zakázku z 
vlnité lepenky se samolepícím proužkem. Dodáváno 
rozložené. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 300×200×95 mm 
Tisk: FP‑DG(FC)

CHRISTMAS AND HOLIDAY32



CreaBox Pillow S AP718685
Plnobarevně potištěná kartonová krabička na zakázku na 
povlak na polštář. Dodáváno rozložené. Min. mn.: 100 ks 
Rozměr: 145×127×37 mm Tisk: FP‑DG(FC)

CreaBox Pillow M AP718686
Plnobarevně potištěná kartonová krabička na zakázku na 
povlak na polštář. Dodáváno rozložené. Min. mn.: 100 ks 
Rozměr: 225×140×57 mm Tisk: FP‑DG(FC)
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Tammela S AP808758
Papírová dárková taška s matným laminem 
ve vánočním designu a s dárkovou visačkou.  
Rozměr: 170×230×90 mm Tisk: S1(1C), VS(FC)

Tammela L AP808757
Papírová dárková taška s matným laminem 
ve vánočním designu a s dárkovou visačkou.  
Rozměr: 260×330×120 mm Tisk: S1(1C), VS(FC)

Tammela W AP808759
Papírová dárková taška na láhev vína s matným 
laminem ve vánočním designu a s dárkovou visačkou.  
Rozměr: 100×350×80 mm Tisk: S1(1C), VS(FC)

CHRISTMAS AND HOLIDAY34



Lunkaa W AP808756
Papírová dárková taška s matným laminem 
ve vánočním designu a s dárkovou visačkou.  
Rozměr: 100×350×80 mm Tisk: S1(1C), VS(FC)

Lunkaa L AP808754
Papírová dárková taška s matným laminem 
ve vánočním designu a s dárkovou visačkou.  
Rozměr: 260×330×120 mm Tisk: S1(1C), VS(FC)

Lunkaa S AP808755
Papírová dárková taška s matným laminem 
ve vánočním designu a s dárkovou visačkou.  
Rozměr: 170×230×90 mm Tisk: S1(1C), VS(FC)

CHRISTMAS AND HOLIDAY 35



Saspi AP791306-05
Vánoční punčocha. Materiál: polyester. 
Rozměr: 200×320 mm  Tisk: T1(8C), DT(FC)

Xagi AP809432
Nákupní taška s vánočním motivem, z netkané 
textilie, 80 g/m². Rozměr: 340×440 mm 
Tisk: T0(8C), DT(FC)

Plicom AP781112
Vánoční punčocha na vybarvení z netkané textilie 
s 5 voskovkami, 80 g/m². Rozměr: 190×295 mm 
Tisk: T1(8C), DT(FC)

Xugi AP809431
Nákupní taška s vánočním motivem, z netkané 
textilie, 80 g/m². Rozměr: 340×440 mm 
Tisk: T0(8C), DT(FC)

-01 -01

-05 -05

-07 -07
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Wistick AP781111
Nákupní taška pro děti na vybarvení z netkané textilie s 5 
voskovkami, 80 g/m². Rozměr: 205×220 mm Tisk: T1(8C), DT(FC)

Kertran AP781989
Vak na stažení z netkané textilie na vybarvení s vánočním motivem 
a 4 voskovkami.  Rozměr: 250×300 mm Tisk: T1(8C), DT(FC)

-C

-D
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Hantala AP845165
Dřevěný klip s vánoční postavičkou. 
Rozměr: 48×43 mm Tisk: P1(2C)

Kallsedet AP718655
Kartička na dárky na zakázku z kraftového papíru s přírodním provázkem. 
Cena zahrnuje plnobarevný tisk na jedné straně, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 250 ks. Rozměr: 50×100 mm Tisk: FP‑DG(FC)

-07-05
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Rendjur AP899003
Plyšový sob s možností umístění 
komplimentky na ucho. 
Rozměr: 150 mm Tisk: VS(FC), P1(2C)

Lumiukko AP899004
Plyšový sněhulák s papírovou etiketou 
na dotisk loga. Rozměr: ø80×140 mm 
Tisk: VS(FC), P1(2C)

Snowman AP809506
Antistresový míček, design sněhulák. 
Rozměr: ø65 mm Tisk: Netisknutelný

Santa Claus AP809504
Antistresový míček, design Santa Claus. 
Rozměr: ø68 mm Tisk: Netisknutelný
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Rupler AP781588-05
Santovská čepice polyester/netkaná textilie na vybarvení se 
4 voskovkami. Rozměr: 270×405 mm Tisk: T1(8C), DT(FC)

Papa Noel AP761655
Klasická čepice Santa Clause s bambulí. 
Rozměr: 300×430 mm Tisk: T1(8C), DT(FC)
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Hansen AP781583
Přívěšek na klíče s vánočním motivem. 
Rozměr: 60×73×32 mm Tisk: Netisknutelný

Tridux AP741761
Přívěšek na klíče z PVC. Rozměr: 45×58×3 mm 
Tisk: P1(1C)

Sirkka AP845162
Kovová klíčenka ve tvaru stromečku. Ideální pro epoxy 
potisk. Rozměr: 35×40 mm Tisk: DO2(FC), E1

Reinsdyr AP809544
Hliníkový přívěšek na klíče ve tvaru soba. 
Rozměr: 63×55×3 mm Tisk: E1, P2(2C)
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Nosy AP718780
Stojánek na mobil z březové překližky ve tvaru soba. Dodáváno 
rozložené. Rozměr: 100×125×105 mm Tisk: E1, P1(4C)

Vaides AP741109-05
Poznámkový blok s kartonovými deskami s 
výřezem vánočního stromečku a 85ti stranami. 
Rozměr: 90×140×8 mm Tisk: P1(4C)

Limber AP897088
Dřevěný USB flah disk 8GB ve tvaru stromečku. 
Rozměr: 80×37×11 mm Tisk: E1, P1(2C)
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Lappmark AP718679
Záložka do knihy s vánočním motivem z nerez 
oceli se stříbrnou stužkou. Rozměr: 37×37 mm 
Tisk: E1, RE1(6C)

Lappmark Creative AP718681
Papírové přání na zakázku včetně záložky z nerezové oceli 
se stříbrnou stuhou. Cena zahrnuje digitální tisk na obě 
strany přání, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 55×47 mm Tisk: FP‑DG(FC), E1, RE1(6C)

Lopsmarka AP718639
12 cm pravítko z bambusu a vyseklým vánočním 
motivem. Rozměr: 160×30×2 mm Tisk: E1, P1(4C)
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• 30,5×40×0,6 mm
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Namsos AP808512
Dřevěné tužky s gumou ve tvaru vánoční figurky, ořezané. 
HB tvrdost. Rozměr: ø7×200 mm Tisk: P1(2C)
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Tidil AP781581
Plastové kuličkové pero s polyesterovou figurkou 
na vršku, s modrou náplní. Rozměr: ø6×180 mm 
Tisk: Netisknutelný

Gote AP809348
Dřevěné, vtipné kuličkové pero s vánoční figurkou 
na vršku. S modrou náplní. Rozměr: ø8×150 mm 
Tisk: P1(2C)

Miltok AP781584
Kuličkové pero s polyesterovým povrchem s 
vánočním motivem na konci, s modrou náplní.  
Rozměr: ø12×170 mm Tisk: Netisknutelný

Flop AP781113
4 ks mazacích gum s vánočními motivy v PVC 
pouzdře. Rozměr: 100×105×7 mm Tisk: VS(FC)
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XMAS SET COLLECTION

Manty AP689898
Dárková sada Gourmet obsahuje: bambusové prkénko 
„Shiba“; mlýnek na sůl a pepř "Sarawak"; 
hořčici lanýže/med „Always Gourmet“ (100 g); 
hořčici wasabi/med  „Always Gourmet“ (100 g); 
sůl na steaky „Always Gourmet“ (100 g); 
"Sandtrask" bambusovou vařečku. Rozměr: 300×310×128 mm 
Tisk: DG2(FC)

NAŠE DÁRKOVÉ SADY LZE NA POŽÁDÁNÍ OZDOBIT NÁSLEDUJÍCÍMI MOŽNOSTMI:
S plnobarevně potištěným papírovým přáním. S víkem z Creabox na zakázku.
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Arktis AP689894-05
Cestovní dárková sada obsahuje:  fleecovou deku „Uppsala“; 
butylku "Geisha"; 
kořeněný čaj z lesního ovoce "Luis" (30 g); 
lesní med „Always Gourmet“ (125 g); 
ozdobu na vánoční stromeček "Lundamo". 
Rozměr: 300×310×128 mm Tisk: DG2(FC)

Všechny dárkové sety jsou dodávány v kartonové 
krabici s červenou stuhou.
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Salla AP689892
Čajový dárková sada obsahuje: "Hvězdný" vánoční hrneček; 
čajítko "Strobus"; 
kořeněný čaj z lesního ovoce "Luis" (30 g); 
lesní med „Always Gourmet“ (50 g); 
"Fantasy" vánoční ozdobu. Rozměr: 205×205×115 mm 
Tisk: DG2(FC)

NAŠE DÁRKOVÉ SADY LZE NA POŽÁDÁNÍ OZDOBIT NÁSLEDUJÍCÍMI MOŽNOSTMI:
S plnobarevně potištěným papírovým přáním. S víkem z Creabox na zakázku.
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Bruges AP689891
Dárková sada Horká čokoláda obsahuje: hrnek Nakkala; 
lžičky horké čokolády „Choc‑O‑Lait“ ‑ 3 ks mléčná; 
"Luis" brusinky v hořké čokoládě (70 g); 
"Stuck" sada vánočních  ozdob. Rozměr: 205×205×115 mm 
Tisk: DG2(FC)

Všechny dárkové sety jsou dodávány v kartonové krabici s červenou stuhou.
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Kerti AP689897
Čokoládová dárková sada obsahuje: svíčku „Deram“; 
talířek na snacky "Jokkmokk"; 
"Luis" brusinky v hořké čokoládě (70 g); 
mandle v mléčné čokoládě "Luis" (70 g); 
"Holonda" vánoční ozdobu. Rozměr: 205×205×115 mm 
Tisk: DG2(FC)

NAŠE DÁRKOVÉ SADY LZE NA POŽÁDÁNÍ OZDOBIT NÁSLEDUJÍCÍMI MOŽNOSTMI:
S plnobarevně potištěným papírovým přáním. S víkem z Creabox na zakázku.
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Bamburor AP689895
Čajový dárkový set obsahuje: hrnek "Kipal"; 
kořeněný čaj z lesního ovoce "Luis" (30 g);lesní med „Always 
Gourmet“ (125 g); 
vánoční ozdobu "Jerpstad". Rozměr: 205×205×115 mm 
Tisk: DG2(FC)

Všechny dárkové sety jsou dodávány v kartonové krabici s červenou 
stuhou.
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Kilsbergen AP689893
Dárková čokoládová sada obsahuje: "Forester" butylku (170 ml); 
Skládací pohárek „Nautilus“; 
"Luis" brusinky v hořké čokoládě (70 g); 
Mandle v mléčné čokoládě "Luis" (70 g). 
Rozměr: 205×205×115 mm Tisk: DG2(FC)

Všechny dárkové sety jsou dodávány v 
kartonové krabici s červenou stuhou.
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Brunca AP689896
Kávový dárkový set obsahuje: "Ariston" termo hrnek, 
kávu "Luis" z Kostariky (40 g); 
cukr "Luis" (70 g); 
"Holonda" vánoční ozdobu. Rozměr: 205×205×115 mm 
Tisk: DG2(FC)

NAŠE DÁRKOVÉ SADY LZE NA POŽÁDÁNÍ OZDOBIT NÁSLEDUJÍCÍMI MOŽNOSTMI:
S plnobarevně potištěným papírovým přáním. S víkem z Creabox na zakázku.
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Svátky se nejlépe užívají doma. 

Buďte v bezpečí a dejte své rodině 

přítomnost společně stráveného 

času. Prohlédněte si naši speciální 

hygienickou kolekci a vyberte ty 

nejlepší produkty, které chrání vás a 

všechny okolo.
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CreaMask AP718388
Zakázková, pratelná a opakovaně použitelná dvouvrstvá 
obličejová maska s gumičkami za uši a sublimačně tištěnou 
grafikou. Ve velikosti pro dospělé. Vyrobeno ze 100% 
polyesteru (140 g/m²) a 100% bavlny (140 g/m²) textilie. Cena 
zahrnuje sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 100 ks. Rozměr: 210×140 mm Tisk: FP‑SU(FC)

Tyto masky nejsou osobními ochrannými prostředky, 
nemají vlastnosti filtrování virů, avšak zakrytí vaší tváře 
může pomoci snížit přenos virů na ostatní.
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CreaMask Black AP718801
Zakázková, pratelná a opakovaně použitelná dvouvrstvá obličejová 
maska s černými gumičkami za uši a sublimačně tištěnou 
grafikou. Ve velikosti pro dospělé. Vyrobeno ze 100% polyesteru 
(140gr / m2) a 100% bavlny (140 gr / m2) textilie. Cena zahrnuje 
sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks.  
Rozměr: 210×140 mm Tisk: FP‑SU(FC)

CreaMask Kids AP718804
Zakázková, pratelná a opakovaně použitelná 
dvouvrstvá obličejová maska s gumičkami za uši a 
sublimačně tištěnou grafikou. Ve velikosti pro děti 
ve věku 4‑12 let. Vyrobeno ze 100% polyesteru 
(140gr / m2) a 100% bavlny (140 gr / m2) textilie. 
Cena zahrnuje sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks.  Rozměr: 150×142 mm 
Tisk: FP‑SU(FC)
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CreaMask XL AP718806
Zakázková, pratelná a opakovaně použitelná 
dvouvrstvá obličejová maska s extra dlouhými 
gumičkami za uši a sublimačně tištěnou grafikou. Ve 
velikosti pro dospělé. Vyrobeno ze 100% polyesteru 
(140 g/m²) a 100% bavlny (140 g/m²) textilie. Cena 
zahrnuje sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 210×140 mm 
Tisk: FP‑SU(FC)

CreaMask XL Black AP718807
Zakázková, pratelná a opakovaně použitelná dvouvrstvá 
obličejová maska s extra dlouhými černými gumičkami za 
uši a sublimačně tištěnou grafikou. Ve velikosti pro dospělé. 
Vyrobeno ze 100% polyesteru (140 g/m²) a 100% bavlny 
(140 g/m²) textilie. Cena zahrnuje sublimační tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 210×140 mm 
Tisk: FP‑SU(FC)

CreaBox Mask A AP718629-01
Plnobarevně potištěná krabička z lepenky na zakázku pro CreaMask 
(AP718388, AP718801, AP718806, AP718807). Cena zahrnuje skládání a 
balení masky do krabičky, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 
ks. Rozměr: 25×35×10 mm Tisk: FP‑DG(FC)

Tyto masky nejsou osobními ochrannými prostředky, nemají vlastnosti filtrování virů, avšak zakrytí vaší tváře může pomoci snížit přenos 
virů na ostatní.
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WashMask AP718394
Pratelná a opakovaně použitelná dvouvrstvá bavlněná obličejová maska s 
elastickým lemováním a gumičkami za uši. Ve velikosti pro dospělé. Vyrobeno 
ze dvou vrstev ze 100% bavlny (120gr / m2) z tkanin. Rozměr: 200×100 mm 
Tisk: T0(8C), DT(FC)

CreaBox Mask B AP718630-01
Plnobarevně potištěná krabička z lepenky na zakázku pro WashMask 
(AP718394‑01) a CreaMask Kid (AP718804). Cena zahrnuje skládání a 
balení masky do krabičky, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 
ks. Rozměr: 65×86×24 mm Tisk: FP‑DG(FC)
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Tyto masky nejsou osobními ochrannými prostředky, nemají vlastnosti filtrování virů, avšak zakrytí vaší tváře může pomoci snížit přenos virů na 
ostatní.
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OneFace AP718397-01
Maska na obličej z prodyšného a rychle schnoucího 
polyesteru, nešitá. Vyrobeno ze 100% polyesteru (135 
g / m2) textilie. V univerzální velikosti pro dospělé. 
Rozměr: 350×140 mm Tisk: T0(8C), DT(FC)

SuboFace AP718398-01
Maska na obličej z prodyšného a rychle schnoucího polyesteru, 
nešitá,  se sublimačním potiskem. Vyrobeno ze 100% polyesteru 
(135 g / m2) textilie. V univerzální velikosti pro dospělé. Cena 
zahrnuje sublimační tisk, nezahrnuje tiskoviu přípravu. Min. mn.: 
100 ks. Rozměr: 350×140 mm Tisk: FP‑SU(FC)
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Vurin AP721779
Pratelná a opakovaně použitelná softshellová 
obličejová maska. Ve velikosti pro dospělé. Vyrobeno 
z 95% polyesteru a 5% elastanu. Odolné do 25 
pracích cyklů. Rozměr: 340×130 mm Tisk: T0(8C), 
DT(FC)

Fent AP721780
Pratelná a opakovaně použitelná softshellová obličejová maska pro děti. 
Vyrobeno z 95% polyesteru a 5% elastanu. Odolné do 25 pracích cyklů. 
Rozměr: 290×115 mm Tisk: T0(8C), DT(FC)
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Nical AP721787-01
Víceúčelová šála z antibakteriálního polyesteru, 130 g/m². V 
souladu s ISO 20743. Rozměr: 260×480 mm Tisk: T1(8C), 
DT(FC), SU1(FC)

CreaScarf Clean AP718910
Praktický obal na jednorázovou/chirurgickou obličejovou 
masku z PP plastu. Rozměr: 250×500 mm Tisk: FP‑SU(FC), 
DG2(FC)

Nebul AP721778
Pratelná a opakovaně použitelná dvouvrstvá obličejová 
maska s nastavitelnými elastickými gumičkami za uši. 
Ve velikosti pro dospělé. Vyrobeno ze 100% polyesteru. 
Odolné do 25 pracích cyklů. Rozměr: 240×135 mm 
Tisk: T0(8C), DT(FC)
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Tyto masky nejsou osobními ochrannými prostředky, nemají vlastnosti filtrování virů, avšak zakrytí vaší tváře může pomoci snížit přenos virů na 
ostatní.
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Muns AP721757-01
Obličejový štít z PET a odolné polaminované 
lepenky. Snadno dezinfikovatelné po každém 
použití. S nastavitelným čelem na suchý zip a 
pěnovým polstrováním pro pohodlné nošení. 
Min. mn.: násobky 5 ks. Rozměr: 310×240 mm 
Tisk: S2(2C), VS(FC)

Ruix AP721782
Praktický obal na jednorázovou/
chirurgickou obličejovou masku z 
PP plastu. Rozměr: 85×60×10 mm 
Tisk: P1(2C), VS(FC)

Kloe AP721760-01
Pouzdro na obličejovou masku z odolného 
PP plastu. Ideální pro přenositelnost 
a ochranu všech typů masek. Snadno 
dezinfikovatelné po každém použití. 
Rozměr: 190×12×105 mm Tisk: P1(4C), 
UV(FC)
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MasCase AP718395
Praktické skládací pouzdro pro jednorázovou / 
chirurgickou obličejovou masku z papíru. Cena 
zahrnuje plnobarevný tisk na přední straně, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 250 ks. 
Rozměr: 93×60×5 mm Tisk: FP‑DG(FC)
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EarSave Creative AP718390
Plnobarevně potištěný prodlužovač obličejové masky z PP plastu. 
Může být použit pro uvolnění tlaku, způsobeného gumičkami 
za ušima. Se 3 polohami pro prodloužení 8, 11 a 14 cm. V 
univerzální velikosti pro dospělé. Cena zahrnuje UV‑LED tisk na 
jedné straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 250 ks. 
Rozměr: 170×30 mm Tisk: FP‑UV(FC)

Dinsol AP721752
Prodlužovač obličejové masky z PP 
plastu. Je navržen tak, aby uvolňoval tlak 
způsobený gumičkami masek. Se 4 pozicemi 
pro prodloužení. V univerzální velikosti 
pro dospělé. Min. mn.: násobky 100 ks. 
Rozměr: 165×40×8 mm Tisk: P0(4C), UV(FC)

EarSave AP718389-01
Praktický prodlužovač obličejové masky z PP 
plastu. Může být použit pro uvolnění tlaku, 
způsobeného gumičkami za ušima. Se 3 polohami 
pro prodloužení 8, 11 a 14 cm. V univerzální 
velikosti pro dospělé. Min. mn.: násobky 50 ks. 
Rozměr: 170×30 mm Tisk: P0(4C), UV(FC)
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NoTouch Steel AP718932
Praktický hygienický klíč z nerezové oceli pro stlačení 
tlačítek a otevírání dveří bez přímého kontaktu. Může 
být také použit jako přívěšek na klíče s přiloženým 
kovovým kroužkem. Rozměr: 74×52,5 mm 
Tisk: E1, RE1(6C)

NoTouch Bamboo 
AP718805
Praktický hygienický klíč z bambusové překližky 
pro stisknutí tlačítek a otevírání dveří bez přímého 
kontaktu. Může být také použit jako přívěšek 
na klíče s přiloženým kovovým kroužkem. 
Rozměr: 74×52,5 mm Tisk: P1(2C), E1
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NoTouch Wrist AP718802
Včetně polyesterového náramku s kovovou karabinou. 
Cena zahrnuje  sublimační tisk na obou stranách 
šňůrky, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 250 ks. 
Rozměr: 74×52,5 mm Tisk: FP‑SU(FC), UV(FC)

NoTouch Creative 
AP718800
Praktický hygienický klíč z akrylu s vlastní grafikou, pro 
stisknutí tlačítek a otevírání dveří bez přímého kontaktu. 
Může být také použit jako přívěšek na klíče s přiloženým 
kovovým kroužkem. Cena zahrnuje UV LED tisk na jedné 
straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 250 ks. 
Rozměr: 74×52,5 mm Tisk: FP‑UV(FC), UV(FC)

NoTouch Wrist Plus  
AP718803
Včetně polyesterového náramku s kovovou karabinou. Cena 
zahrnuje UV LED tisk na jedné straně hygienického klíče a 
sublimační tisk na obou stranách šňůrky, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 250 ks. Rozměr: 74×52,5 mm Tisk: FP‑SU(FC), 
FP‑UV(FC), UV(FC)

NoTouch AP718399
Praktický hygienický klíč z akrylu pro stisknutí tlačítek 
a otevírání dveří bez přímého kontaktu. Může být 
také použit jako přívěšek na klíče s přiloženým 
kovovým kroužkem.  Rozměr: 74×52,5 mm 
Tisk: P1(2C), UV(FC)
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Tenex AP721813-77
Antibakteriální akrylové rukavice na displeje se 
speciální vrstvou na 3 prstech. V jedné velikosti. V 
souladu s ISO 20743. Tisk: T1(8C), DT(FC)

Riken AP721797-01
Praktický hygienický klíč z antibakteriálního 
plastu pro tlačení knoflíků a otevírání dveří 
bez přímého kontaktu. V souladu s ISO 22196. 
Rozměr: 30×100×5 mm Tisk: P1(2C), UV(FC)

Cimak AP721811
Praktický hygienický klíč s dotykovým stylusem pro 
tlačítka, dotykové obrazovky a otevírání dveří bez 
přímého kontaktu. S kovovým přívěškem na klíče 
a vestavěným kuličkovým perem s modrou náplní. 
Rozměr: 30×75×5 mm Tisk: P1(2C)
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Bradul AP721700-01
Čistící gel na ruce v transparentní lahvičce, s bezpečnostním 
víčkem, 15 ml. Kosmetický přípravek, nebiocidní! 
Rozměr: 30×63×18 mm Tisk: P1(2C), VS(FC)

Bustan AP721458
Plastový, čisticí sprej na ruce ve tvaru pera s barevným 
uzávěrem, 10 ml. Kosmetický přípravek, nebiocidní! 
Rozměr: ø16×134 mm Tisk: P1(2C)

Pumpy AP800686
Čisticí gel na ruce v bílé plastové lahvičce s dávkovačem, 
250 ml. 70% alkoholová formulace. Kosmetický přípravek, 
nebiocidní! Rozměr: ø47×207 mm Tisk: P1(2C), VS(FC)
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Rokal AP721744-01
Čisticí gel na ruce v průhledné lahvičce s 
bezpečnostním víčkem, 60 ml. S 65% obsahem 
alkoholu. Kosmetický přípravek, nebiocidní! 
Rozměr: 30×115×30 mm Tisk: P1(2C), VS(FC)

Lidem AP721743-01
Čisticí gel na ruce v průhledné lahvičce s 
bezpečnostním víčkem a kovovou karabinou, 30 ml. 
S obsahem alkoholu 65%. Kosmetický přípravek, 
nebiocidní! Rozměr: 35×100×22 mm Tisk: P1(2C), 
VS(FC)

Safer AP721762-01T
Čisticí gel na ruce v průhledné lahvičce s 
bezpečnostním víčkem, 30 ml. S obsahem 70% 
alkoholu a extraktem z Aloe vera. Kosmetický 
přípravek, nebiocidní! Rozměr: 133×ø36 mm 
Tisk: P1(2C), VS(FC)
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Tromix AP721794
Plastové kuličkové pero s modrou náplní a dezinfekčním 
sprejem ve vršku. Kapacita: 3 ml. Dodáváno bez 
dezinfekční kapaliny. Rozměr: ø14×157 mm Tisk: P0(4C), 
UV(FC)

Masup AP721747
Individuálně balený dezinfekční vlhký urousek s alkoholem 
pro čištění rukou a povrchů. Rozložený neotevřený 
ubrousek: 15,5 × 16,5 cm. Min. mn.: násobky 100 ks. 
Rozměr: 67×80 mm Tisk: P1(2C), VS(FC)

Yak AP721795-01
Antibakteriální plastové kuličkové pero s modrou 
náplní a dezinfekčním sprejem ve vršku. Kapacita: 
3 ml. Dodáváno bez dezinfekční kapaliny. V souladu 
s ISO 22196. Rozměr: ø14×157 mm Tisk: P0(4C), 
UV(FC)
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Linix AP721770-01
UV‑C sterilizační lampa pro destrukci mikroorganismů 
a bakterií na předmětech každodenního použití. Ideální 
pro chytré telefony, klíče, brýle. Čas sterilizace s auto 
off funkcí na 5 a 10 minut. Vč. nabíjecího USB kabelu. 
Rozměr: 202×35×123 mmm Tisk: P2(4C), UV(FC)

Halby AP721801-01
UV‑C sterilizační box s vestavěnou bezdrátovou 
nabíječkou. Pro ničení mikroorganismů a bakterií 
na objektech každodenního použití. Ideální pro 
chytré telefony, klíče nebo brýle. Doba sterilizace 
s funkcí automatického vypnutí 5 a 10 minut. Max. 
výstup: 1000 mA. Včetně nabíjecího kabelu USB. 
Rozměr: 205×45×125 mm Tisk: P2(4C), UV(FC)
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Nurek AP721793-01
UV‑C sterilizační lampa pro ničení mikroorganismů a 
bakterií na objektech každodenního použití. Snadno 
se používá ‑ přiveďte sterilizační lampu blízko 
objektu na několik sekund ve vzdálenosti mezi 1 a 
2 cm. Vyvarujte se lehkého kontaktu s pokožkou a 
očima! S dobíjecí baterií. Včetně nabíjecího kabelu 
USB. Rozměr: 30×125×14 mm Tisk: P2(4C), UV(FC)

Blay AP721802-01
Plastová bezdrátová rychlonabíječka s 
vestavěnou UV‑C sterilizační lampou. Max. 
výstup: 2000 mA. S USB nabíjecím portem pro 
současné nabíjení 2 zařízení (1 bezdrátově 
a 1 kabelem). S nabíjecím kabelem USB. 
Rozměr: 110×120×110 mm Tisk: P2(4C)

Bisnal AP721812-01
Automatický dávkovač tekutých dezinfekčních 
prostředků se senzorem pohybu a dobíjecí baterií. 
Objem nádrže: 45 ml. Dodáváno bez dezinfekční 
kapaliny. Včetně nabíjecího kabelu USB. 
Rozměr: 55×90×75 mm Tisk: P2(4C)
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Custom AP731647
10 kusů trojvrstvých ubrousků v potisknutelném obalu. 
Rozměr: 55×80×22 mm Tisk: VS(FC)

CreaSneeze AP718647
100 ks 3‑vrstvých papírových kapesníčků v krabičce 
na zakázku. Cena zahrnuje plnobarevný tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 93×135×60 mm Tisk: FP‑DG(FC)

Hygiene AP809566
10 ks vlhkých ubrousků v uzavíratelném obalu s bílým uzávěrem. 
Rozložená velikost ubrousku: 20×15 cm. Ideální pro tamponový tisk 
nebo plnobarevnou vinylovou samolepku. Rozměr: 150×70×15 mm 
Tisk: VS(FC), P1(1C)
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Plantex AP721815-01
Antibakteriální plastový hrnek, 350 ml. V souladu s ISO 
22196. Rozměr: ø79×88 mm Tisk: P2(4C), RS(1C)

Koton AP721816-01
Antibakteriální plastový jednostěnný termo hrnek 
s víčkem na pití, 450 ml. V souladu s ISO 22196. 
Rozměr: ø93×134 mm Tisk: P2(4C), DO4(FC)

Fandex AP721817-01
Box na jídlo z antibakteriálního plastu se sadou 
příborů (vidlička, lžíce a nůž) a elastickým 
popruhem. Každý má 2 oddíly o objemu 700 ml. V 
souladu s ISO 20743. Rozměr: 187×121×106 mm 
Tisk: P1(2C), S1(1C)
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CleaNote Mini AP810459-01
Antibakteriální blok A5 potažený PU kůží se záložkou a 
gumičkou, s 80 čistými listy. Obsahuje přísadu nano stříbra, 
která zabraňuje růstu bakterií na deskách bloku. V souladu s 
ISO 22196: 2011. Rozměr: 87×125×13 mm Tisk: P1(4C), S1(2C), 
UV(FC)

CleaNote AP810458-01
Antibakteriální blok A5 potažený PU kůží se záložkou a gumičkou, 
s 80 čistými listy. Obsahuje přísadu nano stříbra, která zabraňuje 
růstu bakterií na deskách bloku. V souladu s ISO 22196: 2011. 
Rozměr: 147×210×13 mm Tisk: P1(4C), S1(2C), UV(FC)
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Polax AP721764-01
Blok se spirálou s antibakteriálními 
polaminovanými deskami s 80 čistými listy. 
Velikost A5. V souladu s ISO 22196: 2011. 
Rozměr: 155×210×16 mm Tisk: P1(4C), VS(FC)

Neltec AP721765-01
Blok s antibakteriálními polaminovanými deskami s 
80 čistými listy. Velikost A5. V souladu s ISO 22196: 
2011. Rozměr: 155×215×13 mm Tisk: P1(4C), 
VS(FC)

Nitria AP721803-01
Antibakteriální plastové pravítko 30 cm. V souladu s ISO 
22196. Rozměr: 315×40×2 mm Tisk: S0(2C), UV(FC)
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Wumpy Clean AP810456-01
Plastové kuličkové pero s antibakteriální úpravou na 
těle a chromovými částmi. Obsahuje přísadu nano 
stříbra, které zabraňuje růstu bakterií na těle pera. 
Se stiskacím mechanismem a modrou náplní. V 
souladu s ISO 22196: 2011. Rozměr: ø13×140 mm 
Tisk: P0(4C), UV(FC)

Leopard Clean AP810457-01
Plastové kuličkové pero s antibakteriálním tělem. Obsahuje 
přísadu nano stříbra, která zabraňuje růstu bakterií na 
těle pera. Se stiskacím mechanismem a modrou náplní. 
V souladu s ISO 22196: 2011. Rozměr: ø10×138 mm 
Tisk: P0(4C), UV(FC)
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Licter AP721796
Antibakteriální plastové kuličkové pero s 
modrou náplní. V souladu s ISO 22196. 
Rozměr: ø10×138 mm Tisk: P0(4C), UV(FC)

Topen AP721809-01
Antibakteriální plastové kuličkové pero a dotykové 
pero s modrou náplní. V souladu s ISO 22196. 
Rozměr: ø10×139 mm Tisk: P0(4C), UV(FC)

Verne AP721810-01
Antibakteriální plastové kuličkové pero a dotykové 
pero s modrou náplní. V souladu s ISO 22196. 
Rozměr: ø9×125 mm Tisk: P0(4C), UV(FC)
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Tabun AP721788-01
Antibakteriální podložka pod myš z plastu 
PP a EVA materiálu. V souladu s ISO 22196. 
Rozměr: 220×168 mm Tisk: S1(2C)

Hislot AP721806-01
Antibakteriální plastová krytka na web kameru s 
přilnavou zadní stranou. V souladu s ISO 22196. 
Rozměr: 32×13×1 mm Tisk: P1(2C), UV(FC)

Supot AP721808-01
Antibakteriální bezdrátová optická myš s plastovým 
krytem. V souladu s ISO 22196. Dodává se bez 2 
AAA baterií. Rozměr: 112×24×57 mm Tisk: VS(FC)
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Kikey AP721807-01
Antibakteriální bezdrátová sluchátka Bluetooth s 
funkcí hands‑free volání v plastové nabíječce. V 
souladu s ISO 22196. Včetně nabíjecího kabelu USB. 
Rozměr: 45×68×22 mm Tisk: P2(4C), UV(FC)

Sustre AP721804-01
Antibakteriální kulatý plastový držákem na 
mobil se samolepící základnou a žetonem do 
nákupního košíku. V souladu s ISO 22196. 
Rozměr: ø33×6 mm Tisk: P1(4C), UV(FC)

Kumol AP721805-01
Antibakteriální kulatý plastový držákem na mobil 
se samolepící základnou. V souladu s ISO 22196. 
Rozměr: ø44×29 mm Tisk: P1(4C), UV(FC), DO3(FC)
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Trecel AP721790-01
Antibakteriální polyesterový vak na 
stažení šňůrkou. V souladu s ISO 20743. 
Rozměr: 340×420 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Maxcron AP721789-01
Antibakteriální polyesterová nákupní taška. V 
souladu s ISO 20743. Rozměr: 370×410 mm 
Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Mordux AP721814-77
Antibakteriální batoh s polstrovanou přihrádkou na 
notebook (15 ") a popruhem na vozík. V souladu s 
normou ISO 20743. Rozměr: 300×430×140 mm 
Tisk: T2(8C), DT(FC)
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Droy AP721791-10
Vícejazyčné chytré hodinky s bluetooth s teploměrem a 
monitorem srdeční frekvence, 0,96 "TFT obrazovka a pásek 
TPU. S nabíjecím kabelem USB. Rozměr: 255×22×11 mm 
Tisk: P2(1C), VS(FC)

Leroux AP721792-10
Náramek s teploměrem a s 0,96 "LED obrazovkou a páskem z TPU. S 
nabíjecím kabelem USB. Rozměr: 250×21×10 mm Tisk: P2(1C), VS(FC)
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Držte krok s moderními technologiemi 

a buďte připraveni na prázdninovou 

sezónu. Ať už posloucháte hudbu, 

fotografujete nebo odpovídáte na 

všechny vaše zprávy, máme všechny 

nezbytné doplňky pro váš mobilní 

telefon a notebook ‑ od chytrých 

hodinek přes bluetooth reproduktory 

a selfie tyče až po power banky.
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Dilfox AP721673
Stolní organizér sz přírodního korku s vestavěnou 
bezdrátovou nabíječkou. Max. výstup: 1000 mA. Včetně 
kabelu USB. Rozměr: 269×18×150 mm Tisk: P2(4C)
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Nembar AP721122
Bezdrátová nabíječka na mobil s bambusovým 
krytem. Maximální výstup 1000 mA. 
Rozměr: ø100×7 mm Tisk: E2, P2(4C)

Lumbert AP721669-01
Bezdrátová rychlonabíječka v plastovém pouzdře 
s LED indikátorem nabíjení a protiskluzovou 
základnou. Maximální výstup 2000 mA. Včetně 
nabíjecího USB kabelu. Rozměr: ø100×9 mm 
Tisk: P2(4C), UV(FC)

Wirbo AP810400
Bezdrátová nabíječka s bambusem. Max. 
výstup 1000 mA. Vč. USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: ø92×7 mm Tisk: E2, P2(4C)
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Cirkal AP721678-00
Bezdrátová nabíječka v kulatém ekologickém 
plastovém pouzdře z pšeničné slámy s 
protiskluzovou základnou. Max. výstup: 1000 mA. 
Včetně kabelu USB. Rozměr: ø70×10 mm 
Tisk: P2(4C), UV(FC), DO3(FC)

LumiCharge AP810455-10
Bezdrátová nabíječka na mobil s plastovým pouzdrem 
a LED světlem uvnitř pouzdra pro osvětlení laseru. 
Maximální výstup 1 000 mA. Včetně USB nabíjecího 
kabelu. Rozměr: ø102×7 mm Tisk: E2

Brizem AP721105-10
Bezdrátová nabíječka na mobil s plastovým krytem a 
LED diodami uvnitř pro osvětlení laseru. Maximální 
výstup 1000 mA. Rozměr: ø100×7 mm Tisk: E2
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Tankul AP721674
Bambusový stolní organizér a držák mobilního telefonu s vestavěnou 
bezdrátovou nabíječkou. S USB nabíjecím portem pro současné nabíjení 
2 zařízení (1 bezdrátově a 1 kabelem). Max. výstup: 1000 mA. Včetně 
kabelu USB. Rozměr: 255×14×135 mm Tisk: E2, P2(4C)

Trons AP721675
Bambusový stolní organizér a držák mobilního telefonu s vestavěnou 
bezdrátovou nabíječkou. S USB nabíjecím portem pro současné nabíjení 
2 zařízení (1 bezdrátově a 1 kabelem). Max. výstup: 1000 mA. Včetně 
kabelu USB. Rozměr: 185×14×115 mm Tisk: E2, P2(4C)
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Claudix AP721679-00
Bezdrátová nabíječka v plastovém pouzdru z 
ekologické pšeničné slámy s nabíjecí podložkou z 
bambusu. Max. výstup: 1000 mA. Včetně kabelu USB. 
Rozměr: 112×14×69 mm Tisk: E2, P2(4C)

Fiore AP721821-00
Bezdrátová nabíječka v plastovém pouzdře z 
bambusu a ekologické pšeničné slámy. Max. výstup: 
1000 mA. Včetně kabelu USB. Rozměr: ø60×11 mm 
Tisk: E2, P2(4C)

Grets AP721703
Teleskopický USB nabíjecí kabel v bambusovém 
obalu s konektory micro USB, USB‑C a Lightning. 
Rozměr: 1000×41×16 mm Tisk: E1, P1(1C)

Donson AP781863-01
Plastová bezdrátová nabíječka na mobil s 2 USB 
porty. Max. výstup 2100 mA. Rozměr: 90×90×7 mm 
Tisk: P2(4C), UV(FC)
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Volution AP781867
Plastová nabíjecí stanice se stojánkem na mobil, bezdrátovou 
nabíječkou, 3 USB a 1 USP USB‑C porty. Max. výstup 10000 mA. 
Rozměr: 220×72×150 mm Tisk: P2(4C)

Beth AP781138
Gumový náramek s micro USB nabíjecím kabelem 
a hliníkovým štítkem. Rozměr: 220×12×8 mm 
Tisk: E1

Korux AP721822-00
USB nabíjecí kabel z bambusového a ekologického plastu z 
pšeničné slámy s konektory micro USB, USB‑C a Lightning. 
Rozměr: 22×160×21 mm Tisk: E1, P1(1C)
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Scolt AP721102
Hliníkový USB nabíjecí kabel s přívěškem na 
klíče. S micro USB, USB‑C a Lightning konektory. 
Rozměr: 170 mm Tisk: E1

Zaref AP721034
Přívěšek na klíče s USB nabíjecím kabelem s micro USB, 
USB‑C a Lightning konektory. S 1 LED světlem v krytu pro 
osvětlený laser. Rozměr: 14×130×14 mm Tisk: E1
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Youter AP741923
Plastová USB power banka s 1200 mAh baterií, vč. 
mikro USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 26×97×23 mm 
Tisk: P2(4C), UV(FC)

Ventox AP781310
Plastová USB power banka ve tvaru kreditní karty s 
přísavkou a 2000 mAh baterií. Vč. USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 59×90×10 mm Tisk: P2(4C), UV(FC)

Ventur AP741927-01
Plastová USB power banka s přísavkou a 2200 mAh 
baterií. Dodáváno s mikro USB nabíjecím kabelem. 
Rozměr: 100×35×25 mm Tisk: P2(4C)
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Tradak AP741928
Plast USB power banka s 2200mAh baterií. 
Dodáváno v pouzdru na zip s mikro USB 
nabíjecím kabelem. Rozměr: 100×35×25 mm 
Tisk: P2(2C)

Nibbler AP741934
Plastová USB power banka s 4000mAh baterií. 
Dodáváno s poutkem a mikro USB nabíjecím 
kabelem. Rozměr: 45×97×23 mm Tisk: P2(4C), 
UV(FC)

Hebernal AP781485-01
Plastová USB power banka ve tvaru kreditní karty s 2000 mAh baterií. 
Vč. USB micro nabíjecího kabelu. Rozměr: 62×96×8 mm Tisk: P2(4C), 
UV(FC)

Telstan AP781589
Hliníková power banka s 2200 mAh 
baterií, vč. nabíjecího mikro USB kabelu. 
Rozměr: 65×94×9 mm Tisk: P2(4C), E1
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Rudder AP721407
Hliníková USB power banka s 4000 mAh baterií 
a vestavěnou solární nabíječkou. Vč. micro USB 
nabíjecího kabelu. Rozměr: 79×125×14 mm 
Tisk: E1, P2(2C)

Dickens AP721378
USB power banka s bambusem s 8000 mAh baterií a 
vestavěnou bezdrátovou nabíječkou. Se 2 USB a 1 USB‑C 
nabíjecími porty, přes které může být power banka nabíjena. 
Vč. micro USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 70×135×15 mm 
Tisk: E2, P2(4C)

Lenard AP741932
Plast/silikonová power banka s 4000 mAh baterií, solárním 
nabíjením a 1 LED diodou. Dodáváno vč. USB mikro kabelu. 
Rozměr: 75×145×15 mm Tisk: P2(2C)
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Bamboost AP810397
USB power banka z bambusu s 4000 mAh baterií. 
Vč. USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 65×124×10 mm 
Tisk: E2, P2(4C)

Wooster AP810454
Bambusová USB power banka s vestavěnou 
bezdrátovou nabíječkou, 2 nabíjecími porty a 6000 mAh 
baterií. Power banka může být nabíjena prostřednictvím 
micro USB a USB‑C portů. Včetně nabíjecího kabelu 
micro USB. Rozměr: 145×68×16 mm Tisk: E2, P2(4C)

Booster AP810453
Bambusová USB power banka s 4000 mAh baterií. 
Popwer banka může být nabíjena prostřednictvím portů 
micro USB a USB‑C. Včetně nabíjecího kabelu micro 
USB. Rozměr: 117×68×10 mm Tisk: E2, P2(4C)
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Thazer AP741469
Hliníková USB power banka s 2200 mAh baterií, vč. mikro 
USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 22×94×22 mm Tisk: P2(4C), 
E1
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Osnel AP741471-01
USB power banka z nerez oceli a plastu s 4000 mAh 
baterií. Dodáváno včetně USB‑micro nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 116×65×10 mm Tisk: E1, P2(4C)

Wilkes AP741937
Plast/hliníková USB power banka s 5000 mAh 
baterií. Dodáváno s mikro USB nabíjecím kabelem. 
Rozměr: 65×120×11 mm Tisk: E1

Atazzi AP741942-01
Sada USB power banky se 2 porty a 8000 mAh baterií, USB 
nabíječkou do auta (max. výstup 2100 mA), AC USB nabíječkou 
(max. výstup 1000 mAh) v pouzdru na zip. Dodáváno 
vč. USB mikro kabelu. Nevhodné pro zásuvky v ČR a SR! 
Rozměr: 170×50×85 mm Tisk: P2(4C), UV(FC)

Woding AP721377-01
Plastová USB power banka s 4000 mAh baterií a vestavěnou 
bezdrátovou nabíječkou. Vč. micro USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 67×115×10 mm Tisk: P2(4C), UV(FC)
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Kaprin AP781878
Plastová USB power banka s 3 nabíjecími porty, 1 LED světlem a 10000 mAh 
baterií. Bez nabíjecího kabelu. Rozměr: 65×143×27 mm Tisk: P2(4C), UV(FC)

Backers AP781590-21
Hliníková USB power banka s 10000 mAh baterií s 2 USB a 2 
USB‑C výstupem. Bez nabíjecího kabelu. Rozměr: 75×141×13 mm 
Tisk: E1, P2(4C)

Bradfor AP781883
Plastová USB power banka s 20000 mAh baterií, s 3 USB a 
1 USB‑C porty. Power banka může být nabíjena přes USB‑C, 
USB mikro a světelným portem. Bez USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 96×200×15 mm Tisk: UV(FC), VS(FC)
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Fargesia AP718375
Stojánek na mobil z bambusové překližky. Dodáváno 
rozložené. Rozměr: 70×145×57 mm Tisk: E2, P1(2C)

Blook AP810431
Stojánek na mobil z bambusu. Rozměr: 80×60×20 mm 
Tisk: E1, P1(2C)
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Laxo AP791962
Skládací, plastový stojánek na mobil. 
Rozměr: 80×28×80 mm Tisk: P1(4C), UV(FC)

Cloxon AP810425
Kulatý, plastový stojánek na mobil s 
kroužkem na prst se samolepícím stranou. 
Rozměr: ø35 mm Tisk: P1(4C), DO2(FC), 
UV(FC)

Arnold AP781602
Plastový stojánek na mobil ve tvaru čtverce se 
samolepícím povrchem. Rozměr: 35×40×6 mm 
Tisk: P1(2C)

Sunner AP721363
Kulatý plastový stojánek na mobil se 
samolepící plochou. Rozměr: ø41×6 mm 
Tisk: P1(4C), DO3(FC), UV(FC)
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Actium AP791747
Dotykové rukavice se speciální povrchovou úpravou na 
palci a ukazováčku. Materiál akrylic. Univerzální velikost 
pro dospělé. Tisk: T1(8C), DT(FC)
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Komir AP781118
Plastová sportovní kamera s 720p HD rozlišením, 2" LCD 
obrazovka a dobíjecí baterie. Vč. 14 doplňků a USB nabíjecího 
kabelu. Rozměr: 60×42×30 mm Tisk: P2(1C)
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Optix AP741751
3ks speciálních čoček na smartphone (rybí oko, 
makro a širokoúhlý objektiv) s univerzálním klipem, 
v pouzdře. Rozměr: 95×137×25 mm Tisk: T2(8C), 
DT(FC)

ColoTrack AP810424-01
Bluetooth hledač klíčů se spouštěčem kamery v plastovém čtvercovém 
pouzdře, vč. knoflíkové baterie. Pracuje s bezplatnou aplikací pro IOS/
Android. Ideální pro UV LED tisk. Rozměr: 40×40 mm Tisk: P2(4C), 
UV(FC)

Krosly AP781133
Hledač klíčů s bluetooth, se vzdálenou samospouští 
fotoaparátu, plast. Vč. knoflíkové baterie, operuje s IOS/Android. 
Rozměr: 31×52×10 mm Tisk: P2(1C), DO1(FC)
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Yois AP721505-01
Bluetooth reproduktor ve tvaru Měsíce s vestavěnou 
dobíjecí baterií a dřevěným stojanem. LED světla s teplým a 
studeným světlem a nastavitelným jasem. Včetně nabíjecího 
kabelu USB. Rozměr: ø120×150 mm Tisk: E2, P2(2C)

Kepir AP721820-00
Bluetooth reproduktor v bambusovém a ekologickém 
plastovém pouzdře z pšeničné slámy se zabudovanou 
dobíjecí baterií. Včetně nabíjecího kabelu USB. 
Rozměr: 74×70×45 mm Tisk: P2(4C), E2
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Kevil AP721511
Bluetooth reproduktor v bambusovém pouzdře s LED světlem, 
funkcí hands‑free volání a vestavěnou dobíjecí baterií. Včetně 
nabíjecího kabelu USB. Rozměr: ø64×106 mm Tisk: E2, P2(2C)

Denzel AP721121
Bluetooth reproduktor s vestavěnou dobíjecí baterií, 
v obalu z bambusu, s funkcí handsfree volání, FM 
rádiem a dobíjecí baterií. Vč. USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: ø72×43 mm Tisk: E2, P2(1C), UV(FC)

Kaltun AP721113
Bluetooth reproduktor s vestavěnou dobíjecí baterií, 
v obalu z bambusu, s funkcí handsfree volání a FM 
rádiem a dobíjecí baterií. Vč. USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: ø60×51 mm Tisk: E2, P2(1C)
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Kafin AP721503
Bluetooth reproduktor s hands‑free voláním, FM rádiem, 
USB a funkcí micro SD přehrávače. S plastovým pouzdrem, 
polyesterovou tkaninou reproduktoru a dobíjecí baterií. 
Včetně nabíjecího kabelu USB. Rozměr: 111×83×41 mm 
Tisk: P2(2C)
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Martins AP741951
Kovový bluetooth reproduktor s funkcí volání handsfree, rádiem, 
MP3 přehrávačem a vestavěnou dobíjecí baterií. Dodáváno vč. 
nabíjecího a aux‑in kabelu. Rozměr: ø59×50 mm Tisk: E2, P2(4C)
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Rariax AP741915
Voděodolný (IPX4 ochrana) bluetooth reproduktor s 
pogumovaným povrchem a velkou přísavkou. Funkce 
handsfree se zabudovanou dobíjecí baterií. Vč. USB 
nabíjecího kabelu. Rozměr: ø85×55 mm Tisk: VS(FC)
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Viancos AP781874
Bluetooth reproduktor v plastu, s vestavěnou baterií a 1 
LED světlem uvnitř pro osvětlení gravíru. S funkcí hands‑free 
volání, rádio a čtečka mikro SD. Vč. USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: ø62×51 mm Tisk: E2, UV(FC)
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Stockel AP721099-01
Bluetooth reproduktor v plastovém obalu s vícebarevným 
LED světlem. S funkcí handsfree volání, FM rádiem a 
vestavěnou dobíjecí baterií. Vč. USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: ø60×51 mm Tisk: P2(2C)

Whitins AP809615
Bluetooth reproduktor s hliníkovým pouzdrem, hands‑
free voláním, FM rádiem, micro SD přehrávačem a 
vestavěnou dobíjecí baterií. Včetně nabíjecího kabelu USB. 
Rozměr: ø68×49 mm Tisk: E2, UV(FC)
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Treiko AP721523-01
Sluchátka bluetooth s bambusem a vestavěnou 
dobíjecí baterií. S funkcí hands‑free volání a funkcí 
přehrávání micro SD MP3. Včetně 3,5 mm audio jacku 
a USB nabíjecích kabelů. Rozměr: 175×205×90 mm 
Tisk: E2, P2(1C)

Legolax AP781599
Skládací plastové bluetooth sluchátka s vestavěnou 
dobíjecí baterií. S možností handsfree volání a mikro SD 
MP3 funkcí přehrávání. Vč. 3,5 mm audio Jacku a USB 
nabíjecího kabelu. Rozměr: 180×185×78 mm Tisk: P2(1C), 
DO2(FC), VS(FC)

Tresor AP781600
Skládací, plastová bluetooth sluchátka s vestavěnou 
dobíjecí baterií a funkcí hansfree volání. Vč. 3,5 mm audio 
Jacku a USB nabíjecím kabely. Rozměr: 190×175×70 mm 
Tisk: P2(1C)
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Molik AP721402-01
Plastová USB power banka s 5000 mAh baterií, vestavěnou 
bezdrátovou nabíječkou a bluetooth sluchátky s funkcí handsfree 
volání. S USB‑C konektorem, vč. USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 84×100×26 mm Tisk: P2(4C)

Vounel AP721734-00
Bezdrátová sluchátka bluetooth s funkcí hands‑free volání 
z ekologického plastu z pšeničné slámy v nabíjecím obalu. 
Včetně nabíjecího kabelu USB. V krabičce z kraftového papíru. 
Rozměr: 45×68×22 mm Tisk: P2(4C), UV(FC)

Protex AP721506-01
Bezdrátová bluetooth sluchátka s funkcí hands‑free volání v plastové 
nabíječce. Včetně nabíjecího kabelu USB. Rozměr: 45×68×20 mm Tisk: P2(4C), 
UV(FC)
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Subobass RPET AP718988
Sluchátka do uší s 3,5 mm audio Jackem a epoxy potisky. S na 
zakázku vyrobeným RPET lanyardem se sublimačním potiskem 
na obou stranách. Cena zahrnuje epoxy potisk a sublimační 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 1500 mm Tisk: FP‑SU(FC), FP‑DO(FC)

Cort AP791192
Sluchátka do uší s 3,5 mm audio Jackem. 
Rozměr: 70×20×70 mm Tisk: P2(4C), UV(FC)

Epobass AP806976-01
Sluchátka do uší s 3,5mm audio Jack konektorem. Cena 
zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 
100 ks. Rozměr: ø15×17 mm Tisk: FP‑DO(FC)
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Telam AP781791-01
Plastový USB hub se 4 porty a s funkcí stojánku na 
mobil, USB 2.0. Rozměr: 83×15×30 mm Tisk: P2(4C), 
UV(FC)

Weeper AP781137
Hliníkový USB hub se 4 porty a USB 2.0. 
Rozměr: 89×21×37 mm Tisk: E2

Revolt AP721509
USB hub z bambusu se 3 porty, USB 2.0. 
Rozměr: 83×15×40 mm Tisk: E2, P2(4C)
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WooCam Creative 

AP718907
Krytka na webovou kameru s dřevěným posuvným krytem 
a samolepící zadní stranou. S digitálně potištěnou kartičkou 
z kraft papíru. Cena zahrnuje digitální tisk na přední straně 
na kartičce, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 54×71 mm Tisk: FP‑DG(FC), E1, P1(2C), UV(FC)

WooCam AP718687
Krytka na webovou kameru s dřevěným posuvným krytem 
a samolepící zadní stranou. Rozměr: 34×15×3 mm 
Tisk: E1, P1(2C)

CreaCam AP718784
Plnobarevně potištěná zasouvací krytka na web kameru 
na zakázku se samolepící spodní stranou. S digitálně 
tištěnou papírovou kartičkou. Cena zahrnuje digitální a UV 
LED tisk, nezahrnuje tiskové přípravy. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 54×71 mm Tisk: FP‑UV(FC), FP‑DG(FC), DG1(FC)

ShapeCam AP718377
Plastová krytka na web kameru s vlastním tvarem, 
plnobarevným potiskem (maximální velikost: 50 × 25 mm). 
S posuvným krytem a samolepící zadní stranou. S digitální 
tištěnou papírovou kartou. Cena zahrnuje digitální a UV 
LED tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 54×71 mm Tisk: FP‑UV(FC), FP‑DG(FC), DG1(FC)

Nambus AP721119
Plastová krytka na web kameru s posuvným krytem 
a samolepící zadní stranou. Rozměr: 31×13×1 mm 
Tisk: P1(2C), UV(FC)
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Gong AP731357
Podložka pod myš, vyrobeno z 
umělé kůže. Pohodlné pro zápěstí. 
Rozměr: 183×225×11 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), 
S1(1C)

Anker AP741764
USB LED baterka z pružného PVC materiálu. 
Rozměr: 18×168×10 mm Tisk: P1(2C)

Lyster AP741481
Bezdrátová optická myš s plastovým krytem, Dodáváno bez 2 AAA 
baterií. Rozměr: 112×57×24 mm Tisk: VS(FC)-06
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Subomat AP812410
Podložka pod myš pro sublimační tisk. Cena 
zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Materiál guma/polyester. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 230×190 mm Tisk: FP‑SU(FC)

Suborond AP718175
Poylesterová kulatá podložka pod myš se 
sublimačním tiskem a se silikonovým protiskluzovým 
podkladem. Cena zahrnuje sublimační tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: ø200 mm Tisk: FP‑SU(FC)
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Redax AP833011
Plastový USB flash disk ve tvaru kreditní karty. Kapacita: 
4/8/16 GB. Rozměr: 85×54 mm Tisk: UV(FC), P1(2C)

Bambusb AP897087
USB flash disk z bambusu, 8/16 GB, ve tvaru kreditní 
karty. Rozměr: 90×55×5 mm Tisk: E1, P1(4C)

Glyner 16GB AP721692-00
Plastový USB flash disk ve tvaru kreditní karty, 
z ekologického plastu z pšeničné slámy s 
pamětí 16 GB. V krabičce z kraftového papíru. 
Rozměr: 52×83×3 mm Tisk: P1(4C), UV(FC)

Domar 16GB AP721693
USB flash disk 16GB jako korkový špunt ve 
skleněné láhvi. V krabici z kraftového papíru. 
Rozměr: ø29×57 mm Tisk: P1(1C)
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BeTime Alu D AP718936
Kulaté nástěnné hodiny z broušeného hliníku na 
zakázku s vlastní grafikou. Dodáváno bez 1 AA 
baterie. Cena zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 25 ks. Rozměr: ø220 mm 
Tisk: FP‑UV(FC)
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BeTime Alu B AP718631
Čtvercové nástěnné hodiny z broušeného hliníku na zakázku 
s vlastní grafikou. Dodáváno bez 1 AA baterie. Cena zahrnuje 
UV LED tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 25 ks. 
Rozměr: 220×220 mm Tisk: FP‑UV(FC)

BeTime B AP718053
Zakázková výroba nástěnných hodin čtvercového 
tvaru z HDF dřevovláknité desky s vlastní grafikou, 
dodáváno bez 1 AA baterie. Cena zahrnuje UV LED 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 220×220 mm Tisk: FP‑UV(FC)

BeTime D AP718055
Zakázková výroba nástěnných hodin kulatého tvaru z 
HDF dřevovláknité desky s vlastní grafikou, dodáváno 
bez 1 AA baterie. Cena zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: ø220 mm 
Tisk: FP‑UV(FC)
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California AP804835
Digitální meteostanice s hodinami s barevným displejem. Funkce: 
budík, teploměr, vlhkoměr a paměť 12ti hodinového vývoje 
teploty. Dodáváno bez 2 ks AAA baterií. Rozměr: 141×80×39 mm 
Tisk: P2(4C), UV(FC)

Dolbix AP721369-01
Digitální budík s kalendářem a teploměry, s 3 světelnými režimy a 
vestavěnou bezdrátovou nabíječkou. Vč. USB nabíjecího kabelu a s 
knoflíkovými bateriemi. Materiál plast ABS. Rozměr: 160×29×75 mm 
Tisk: P2(2C)

Helein AP721507
Bambusové digitální hodiny a meteorologická 
stanice s displejem teploty a vlhkosti. 
Pracuje se 2 AAA bateriemi, bez baterií. 
Rozměr: 85×115×70 mm Tisk: E2, P2(1C)
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Radilan AP721115-10
Vícejazyčné, bluetooth chytré hodinky s 1,44" LCD 
displejem a TPU páskem. Vč. USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 260×24×12 mm Tisk: P2(1C), VS(FC)

Yosman AP721443-10
Vícejazyčné, chytré bluetooth hodinky s monitorem tepové frekvence 
a krevního tlaku, 1,3 "TFT displej a TPU popruh. Včetně vestavěného 
USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 275×36×13 mm Tisk: P2(1C), VS(FC)

Ragol AP721442
Vícejazyčné, chytré hodinky s bluetooth s monitorem 
tepové frekvence a krevního tlaku, 0,96 "TFT displej 
a TPU popruh. Včetně vestavěného USB nabíjecího 
kabelu. Rozměr: 270×21×14 mm Tisk: P2(1C), VS(FC)
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Napište pozdravy z dovolené a dárkové 

kartičky s dokonalým perem. Náš široký 

sortiment zahrnuje plastová a kovová 

pera, tužky, speciální předměty na 

psaní a elegantní sady per ‑ nespočet 

modelů v mnoha barvách a variantách.
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CreaClip AP809518
Plastové kuličkové pero s klipem na zakázku a modrou 
náplní. Klip je vyrobený ve vašem vlastním tvaru ‑ max. 
rozměr 25x35 mm. Cena zahrnuje UV LED tisk na 
klipu, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: ø10×145 mm Tisk: FP‑UV(FC), P1(4C)
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Maximální rozměr klipu je 25x35mm.
Kompletováno v Evropě.

Z evropského skladu.
Od 100 ks

NECHTE SI VYROBIT PODLE SVÉHO 
POŽADAVKU TVAR A GRAFIKU NA KLIP 
PRO VAŠE UNIKÁTNÍ KULIČKOVÉ PERO!

creaclip
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Waver AP808760
Trendy plastové kuličkové pero s leštěným 
barevným povrchem a stříbrnou špičkou. S modrou 
náplní. Rozměr: ø13×145 mm Tisk: P1(4C), UV(FC)

Vade AP806650
Plastové kuličkové pero s barevným zdobením 
a chromovaným hrotem. S modrou náplní. 
Rozměr: ø10×138 mm Tisk: P0(4C), UV(FC)

Lelogram AP809523
Plastové kuličkové pero s chromovou špičkou a 
vrškem, s modrou náplní. Rozměr: ø12×145 mm 
Tisk: P0(4C), UV(FC)

Silter AP809448
Plastové kuličkové pero se stříbrným klipem 
a chromovou špičkou, s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×142 mm Tisk: P1(4C), UV(FC)
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Dexir AP741884
Plastové kuličkové pero s modrou náplní. 
Rozměr: ø9×133 mm Tisk: P0(4C), UV(FC)

Cockatoo AP809558
Plastové kuličkové pero s otočným mechanismem 
a velkým klipem pro potisk, s modrou náplní. 
Rozměr: ø13×144 mm Tisk: P0(4C), UV(FC)
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Leopard AP809363
Plastové kuličkové pero s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×138 mm Tisk: P0(4C), UV(FC)

Snow Leopard AP809364
Plastové kuličkové pero s bílým tělem a barevným 
klipem, s modrou náplní. Rozměr: ø10×138 mm 
Tisk: P0(4C), UV(FC)

Panther AP809499
Plastové kuličkové pero se stejně barevným 
gumovým úchopem, s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×138 mm Tisk: P0(4C), UV(FC)
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Stilos AP805890
Plastové kuličkové a dotykové pero na 
displeje a gumovým gripem. S modrou náplní. 
Rozměr: ø10×133 mm Tisk: P0(4C), UV(FC)

Tristy AP845171
Plastové kuličkové pero s černými částmi a 
matnou povrchovou úpravou, s modrou náplní. 
Rozměr: ø12×140 mm Tisk: P1(2C)
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Insta AP809519
Plastové kuličkové pero s barevným tělem 
a chromovými částmi, s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×140 mm Tisk: P1(4C), UV(FC)

Kasty AP721441
Plastový roller s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×145 mm Tisk: P1(1C)
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Trime AP809443
Plastové kuličkové a dotykové pero s pogumovaným úchopem a 
tělem s matnou metalickou úpravou. Tři barevné náplně: modrá, 
černá a červená. Rozměr: ø13×148 mm Tisk: P1(4C), UV(FC)

Nilf AP741531
Plastové kuličkové a dotykové pero s hliníkovým 
úchopem a modrou náplní. Rozměr: ø9×125 mm 
Tisk: P1(4C), UV(FC)

Yomil AP721093
Plastové kuličkové pero s lesklým klipem a špičkou, s 
modrou náplní. Rozměr: ø10×137 mm Tisk: P0(4C)
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Wumpy AP809360
Plastové bílé kuličkové pero, s barevnou gumovou 
částí a s lesklými chromovanými díly. S modrou 
náplní. Rozměr: ø13×140 mm Tisk: P0(4C), UV(FC)

Clexton AP741012
Plastové kuličkové pero s modrou náplní. 
Rozměr: ø13×140 mm Tisk: P0(4C), UV(FC)
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Lighty AP845172
Plastové černé kuličkové a dotykové pero s gumovým úchopem, barevným 
stylusem a stejně barevným LED světlem pro osvětlení laseru. Světlo může 
být aktivováno zapnutím stylusu. Dodáváno s knoflíkovou baterií a modrou 
náplní. Rozměr: ø13×140 mm Tisk: E0
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LOGO

Reblok AP781992-10
Plastové kuličkové a dotykové pero v černé barvě s 
pogumovaným úchopem, stylusem a barevným měnícím 
se LED světlem pro osvětlení laseru. Světlo může být 
aktivováno stisknutím vršku. Dodáváno s knoflíkovou 
baterií a modrou náplní. Rozměr: ø13×142 mm Tisk: E0
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Zoldak AP741891
Dřevěná zvýrazňovací tužka s barevným tělem, 
ořezaná. Rozměr: ø7×173 mm Tisk: P0(4C)

Rankap AP741885
Zvýrazňovač ve tvaru kapsle v průsvitném 
plastovém obalu. Rozměr: 23×60×14 mm 
Tisk: P1(2C)

Trico AP731732
Zvýrazňovače ve tvaru trojúhelníku s 3 
různými barvami a průhlednými kryty. 
Rozměr: 93×93×13 mm Tisk: P1(4C), UV(FC)
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Nukot AP721430
Kuličkové plastové pero z ekologických částí z pšeničných 
stébel, s modrou náplní. Rozměr: ø10×137 mm 
Tisk: P0(4C)

Radun AP721698
Kuličkové pero mini twist z ekologického plastu z pšeničné 
slámy a s modrou náplní. Rozměr: ø10×92 mm Tisk: P0(2C)
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Vamet AP721428
Elegantní kuličkové pero potažené korkem a s 
lesklými chromovými doplňky, v černé dárkové 
krabičce a s modrou náplní. Rozměr: ø10×135 mm 
Tisk: E1, P2(2C)

Pevex AP721718-00
Kuličkové pero z recyklovaného papíru potažené 
korkem s plastovými částmi z ekologické pšeničné 
slámy. S modrou náplní. Rozměr: ø10×140 mm 
Tisk: P0(2C)

Clover AP721427
Ekologické plastové kuličkové pero ze slámy 
s přírodním korkem na těle a modrou náplní. 
Rozměr: ø10×135 mm Tisk: P0(2C)
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Coldery AP810441
Kuličkové pero z bambusu s barevnými plastovými 
částmi a kovovým klipem, s modrou náplní. 
Rozměr: ø13×140 mm Tisk: E1, P1(4C)

Glindery AP781718
Bambusové kuličkové pero s kovovým klipem a modrou 
náplní. Rozměr: ø13×140 mm Tisk: E1, P1(4C)
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Ethic AP791067
Bambusové kuličkové pero v černé dárkové 
krabičce. Dodává se s modrou náplní. 
Rozměr: 153×16×37 mm  Tisk: E1, P1(4C)

Colothic AP810426
Kuličkové pero z bambusu s barevným 
plastovým klipem a špičkou, s modrou náplní. 
Rozměr: ø11×142 mm Tisk: E1, P1(4C)
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Bashania AP809361
Kuličkové pero z bambusu s 
kovovým klipem. S modrou náplní. 
Rozměr: ø11×135 mm Tisk: E1, P1(4C)

Trepol AP721721-00
Kuličkové pero z bambusu s plastovými 
částmi ze slámy a kovovým klipem, s 
modrou náplní. Rozměr: ø11×137 mm 
Tisk: P1(4C), E1

Tashania AP809380
Dotykové a kuličkové pero s kovovým 
klipem a špičkou. Dodáváno s modrou 
náplní. Rozměr: ø11×138 mm 
Tisk: E1, P1(4C)

Heleon AP781185
Psací sada z bambusu s dotykovým 
kuličkovým perem s modrou 
náplní a mechanickou tužkou 
se 0,7 mm tuhami, v dárkové 
krabičce. Rozměr: 172×22×42 mm 
Tisk: E1, P1(4C)
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Lettek AP721722-00
Kuličkové pero z bambusu s plastovými částmi 
ze slámy a kovovým klipem, s modrou náplní. 
Rozměr: ø11×139 mm Tisk: P1(4C), E1

Reycan AP721724
Kuličkové pero z bambusu s kovovým klipem. S 
modrou náplní. Rozměr: ø11×139 mm Tisk: P1(4C), 
E1
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Tori AP791082
Recyklovatelné papírové kuličkové pero 
s modrou náplní. Rozměr: ø9×137 mm 
Tisk: P0(4C)

Papyrus AP805893
Recyklované papírové kuličkové pero se 
stejně barevným víčkem a modrou náplní. 
Rozměr: ø7×145 mm Tisk: P0(4C)

Compo AP731271
Kuličkové pero vyrobené z recyklovaného papíru 
a plastu s černou náplní. Rozměr: ø10×140 mm 
Tisk: P0(4C)
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CreaClip Eco AP718189-10
Recyklovatelné kuličkové pero s dřevěným klipem na zakázku 
a modrou náplní. Klip může být vyroben dle vlastního 
tvaru – maximální rozměr je 25x35 mm. Cena zahrnuje logo 
laserem, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: ø9×137 mm Tisk: FP‑E, P1(4C)

NECHTE SI VYROBIT PODLE 
SVÉHO POŽADAVKU TVAR A 
GRAFIKU NA KLIP PRO VAŠE 
UNIKÁTNÍ KULIČKOVÉ PERO!

creaclip eco

Maximální rozměr klipu je 25x35mm.
Kompletováno v Evropě.

Z evropského skladu.
Od 100 ks
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Miniature AP761943
Mini dřevěná tužka v přírodní barvě s gumou, 
ořezaná. Rozměr: ø5×90 mm Tisk: P0(4C)

Godiva AP761194
Dřevěná tužka s gumou, ořezaná. HB kvalita. 
Rozměr: ø7×186 mm Tisk: P0(4C), UV(FC)

Dernol AP721719
Školní sada 5 ks v recyklovaném kartonovém pouzdře. 
Včetně 2 neořezaných tužek, jednoho papírového 
kuličkového pera s modrou náplní, jednoho dřevěného 
ořezávátka a  gumy. Rozměr: ø35×190 mm Tisk: P1(4C), 
VS(FC)

Dony AP791260
3 grafitové tužky, pravítko, ořezávátko a guma v 
kartonové krabičce. Rozměr: 177×45×13 mm 
Tisk: P1(4C), E1
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Tsubo AP809525
Papírová krabička na pero se vzorem 
bambusu. Rozměr: 40×155 mm Tisk: P0(4C)

Bulty AP721143
Pouzdro na zip na z přírodního korku. 
Rozměr: 230×110×20 mm Tisk: S1(1C)

CreaSleeve AP718342
Papírový obal na pero na zakázku, v sáčku. Cena 
zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 155×40 mm 
Tisk: FP‑DG(FC)

Kinsy AP721142
Pouzdro na zip na pera, 100% bavlna. 
Rozměr: ø70×220 mm Tisk: T1(8C), DT(FC)
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Celes AP791798
Pouzdro na tužky se zipem a uchem, 600D polyester. Rozměr: ø65×225 mm Tisk: T1(8C), DT(FC)
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Pearly AP845170
Hliníkové kuličkové a dotykové pero s 
pogumovanou úpravou a speciálním 
povrchem pro zrcadlový laser v barvě stylusu, 
s modrou náplní. Rozměr: ø8×142 mm 
Tisk: E1

Woner AP721094
Hliníkové kuličkové a dotykové pero s 
pogumovanou úpravou a speciálním 
povrchem pro zrcadlový laser v barvě stylusu, 
s modrou náplní. Rozměr: ø10×142 mm 
Tisk: E1
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Koyak AP805988
Kovové twist kuličkové pero 
s pogumovaným povrchem 
a modrou náplní. Speciální 
povrch pro laser stříbrného loga. 
Rozměr: ø11×134 mm Tisk: E1

Wobby AP805987
Kovové twist kuličkové pero 
s pogumovaným povrchem 
a modrou náplní. Speciální 
povrch pro laser stříbrného loga. 
Rozměr: ø11,5×134 mm Tisk: E1

Runnel AP805989
Hliníkové kuličkové pero s 
pogumovaným povrchem a modrou 
náplní. Speciální povrch pro laser 
stříbrného loga. Rozměr: ø10×138 mm 
Tisk: E1

Chromy AP845173
Hliníkové kuličkové pero s 
pogumovanou úpravou a modrou 
náplní. Speciální povrch pro zrcadlový 
laser. Rozměr: ø9×140 mm Tisk: E1
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Minox AP791581
Hliníkové kuličkové pero s dotykovým perem 
na displej. Dodává se s modrou náplní. 
Rozměr: ø9×125 mm Tisk: E0, P1(4C), UV(FC)

Nuhax AP741890
Hliníkové kuličkové pero s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×140 mm Tisk: E0, P1(4C)

Edels AP805995-21
Kuličkové pero z nerez oceli a s modrou náplní. 
Rozměr: ø11×138 mm Tisk: E1
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Rampant AP809447
Kuličkové hliníkové pero v matné metalické barvě 
se speciálním otočným twist mechanismem, 
s modrou náplní.  Rozměr: ø11×145 mm 
Tisk: E0, P1(4C)

Byzar AP741524
Hliníkové kuličkové a dotykové pero s modrou náplní. 
Rozměr: ø8×136 mm Tisk: E0, P1(4C), UV(FC)
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Vesta AP805960
Hliníkové kuličkové pero s kovovým klipem 
a chromovanou špičkou a vrškem. Dodává 
se s modrou náplní. Rozměr: ø7×138 mm 
Tisk: E0, P1(4C)

Tunnel AP809551
Hliníkové kuličkové pero s dotykovým koncem 
a modrou náplní. Rozměr: ø10×140 mm 
Tisk: E0, P1(4C)

Channel AP809488
Hliníkové kuličkové pero s modrou náplní. Rozměr: ø11×138 mm Tisk: E0, P1(4C)
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Lintal AP781991
Hliníkové kuličkové a dotykové pero s modrou 
náplní. Rozměr: ø10×129 mm Tisk: E0, P1(4C)

Rosey AP810435
Kovové kuličkové a dotykové pero v lesklé metalické 
úpravě, s modrou náplní. Rozměr: ø10×135 mm 
Tisk: E1

Zardox AP781190
Hliníkové kuličkové pero s modrou náplní. 
Rozměr: ø8×129 mm Tisk: E0, P1(4C)
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Sheridan AP731826
Hliníkové kuličkové pero s modrou náplní a 
mechanická tužka s 0,7 mm tuhou v kovové krabičce. 
Rozměr: ø11×132 mm Tisk: E1, P2(4C)

Klofy AP805979
Hliníková sada kuličkového pera s modrou náplní a 
mechanické tužky 0,5 mm tuha v plastové krabičce.  
Rozměr: 170×55×24 mm Tisk: E1, P2(4C)
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Lumix AP741112
Hliníková sada kuličkového pera a rolleru s modrou 
náplní v dárkové krabičce. Rozměr: ø11×140 mm 
Tisk: E1, P2(2C)

Grace AP6554
Sada per s černou náplní v dárkové papírové 
krabičce se zavíráním na magnet. Sada 
obsahuje keramické pero a kuličkové pero s 
gumovým povrchem. Rozměr: 170×55×30 mm 
Tisk: E1, P2(2C)

Isac AP805964
Hliníkové kuličkové pero s chromovanými 
doplňky, v plechové krabičce, s modrou náplní. 
Rozměr: 177×37×18 mm Tisk: E1, P2(4C)
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Station AP852011
Kuličkové pero a roller s lesklým pochromovaným 
tělem. Dodáváno v dárkové krabičce, s modrou náplní. 
Rozměr: 175×60×25 mm Tisk: E1, P2(2C)

Center AP852010
Kuličkové pero s pevným, lesklým pochromovaným 
tělem, s modrou náplní. Dodáváno v dárkové krabičce. 
Rozměr: 164×42×22 mm Tisk: E1, P2(2C)
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Campbell AP805994-10
Kovové kuličkové a dotykové pero s pogumovanou 
úpravou a modrou náplní. Speciální povrch pro zrcadlový 
laser. V černé dárkové krabičce. Rozměr: 178×53×23 mm 
Tisk: E1, P1(1C)

Leggera AP810436
Kovové kuličkové pero s karbonovým vzorem na 
těle, v černém papírovém pouzdře, s modrou 
náplní. Rozměr: ø11×140 mm Tisk: E1, P1(4C)

Chrompant AP810437-10
Hliníkové kuličkové pro se speciálním pohybem klipu. 
Dodáváno ve stejně barevné kovové krabičce, s modrou 
náplní. Rozměr: ø11×145 mm Tisk: E1, P2(4C)

Dacox AP741114
Kovové kuličkové pero s twist mechanismem a 
s modrou náplní. V papírové dárkové krabičce s 
magnetickým uzávěrem. Rozměr: ø12×138 mm 
Tisk: P2(1C), E1
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Keynote AP809482
Multifunkční laserové ukazovátko s perem pro dotykové displeje 
a LED světlem. V kovové krabičce. Dodáváno včetně baterií a s 
modrou náplní.  Rozměr: 177×37×18 mm Tisk: E1, P2(2C)

Lannion AP805966
Elegantní kovové kuličkové pero z umělé kůže a leskle 
chromované ve válcové dárkové krabičce. André 
Philippe značkový produkt. Dodáváno s modrou náplní. 
Rozměr: ø12×134 mm Tisk: E1, P2(1C)
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Sismique AP805970
André Philippe, elegantní hliníková sada per s kuličkovým 
perem a rolerem. Lesklý povrch s chromovanými 
kroužky. V černém dárkovém balení s modrou náplní. 
Rozměr: 180×30×65 mm  Tisk: E1, P2(1C)

Chinian AP805980
Sada per ‑ elegantní kovové kuličkové pero a roller s 
lesklým chromovaným zdobením značky André Philippe. 
V dárkové krabičce z PU kůže a s modrou náplní. 
Rozměr: 180×80×30 mm Tisk: E1, P2(1C)
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Rimbaud AP805990
Elegantní sada kovového kuličkového pera a 
rolleru s karbonovým tělem. V černé dárkové 
krabičce, s modrou náplní. Značkový produkt 
André Philippe. Rozměr: 175×51×23 mm 
Tisk: E1, P2(1C), S1(1C)

Verlaine AP852012
Elegantní sada kovového kuličkového pera a rolleru s lesklými 
chromovými částmi. V dárkové krabičce z PU kůže, s modrou 
náplní. Značkový produkt André Philippe. Rozměr: 183×68×39 mm 
Tisk: E1, P2(1C)
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Bayonne AP805992
Elegantní sada kovového kuličkového pera a rolleru s tělem v 
růžovém dřevu. V dárkové krabičce z PU kůže a s modrou náplní. 
Značkový produkt André Philippe. Rozměr: 193×93×42 mm 
Tisk: E1, P2(1C)

Marmande AP805991
Elegantní sada kovového kuličkového pera a rolleru v matné 
černé úpravě. Ve speciální papírové dárkové krabičce 
a s modrou náplní. Značkový produkt André Philippe. 
Rozměr: 183×68×39 mm Tisk: E1, P2(1C)
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Vezměte na vědomí ‑ vaše kancelářské 

dárky mohou být jedinečné a stylové. 

Odměňte své spolupracovníky 

elegantními a praktickými slohami 

na dokumenty, pouzdry na karty 

a stylovým příslušenstvím na stůl. 

Přizpůsobte své notebooky a šňůrky 

na krk pro nový začátek v novém roce.
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Edelmark AP718678
Záložka do knihy z nerez oceli se stříbrnou stužkou.
 Tisk: E1(FC), RE1(6C)

Edelmark Creative AP718680
Papírové přání na zakázku včetně záložky z nerezové oceli 
se stříbrnou stuhou. Cena zahrnuje digitální tisk na obě 
strany přání, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 55×47 mm Tisk: FP‑DG(FC), E1, RE1(6C)
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MagNote AP809540
Kovový kllip na poznámky s magnetem 
na zadní straně. Ideální pro epoxy potisk. 
Rozměr: 30×35×23 mm Tisk: DO1(FC), P1(2C)

Cembra AP864005-00
Kovový klip na poznámky s dřevěným stojánkem z 
borovice. Rozměr: 25×110×25 mm Tisk: E1, P1(2C)
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Exclam AP800424
Samolepící bloček s 25 velkými a 100 malými 
samolepícími lístky (ve 4 různých barvách). S výřezem 
vykřičníku na deskách. Rozměr: 70×106 mm 
Tisk: P1(4C)

Zinko AP731612
100 ks nalepovacích poznámkových lístků. 
Rozměr: 82×60×3 mm Tisk: P1(4C)

Rondy AP808721
Papírová záložka s pravítkem a samolepícími lístky. 
Rozměr: 217×68 mm Tisk: P1(4C), VS(FC)
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Sizes AP809337
Lepící papírky různých velikostí v obalu z 
recyklovaného papíru. Rozměr: 80×105×9 mm 
Tisk: P1(4C)
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Highschool AP809320
Samolepící papírky a záložky stránek v černé 
krabičce z PU kůže. Kalendář na rok 2020 na 
víčku krabičky. Rozměr: 130×105×25 mm 
Tisk: S1(1C), UV(FC), P2(4C), DG1(FC)

Laska AP741844
Spirálový blok z recyklovaného papíru s různými 
velikostmi samolepících lístků (5x25 malé, 3x25 
velké). Rozměr: 83×76×22 mm Tisk: P1(4C)

Kendil AP721682-00
Poznámkový blok s týdenním plánováním a s deskami 
z recyklované lepenky, se 25 středně velkými a 125 
mini lepícími poznámkami. Včetně kuličkového 
pera z recyklovaného papíru a s modrou náplní. 
Rozměr: 118×190×16 mm Tisk: P1(4C)

Lazza AP781778
Blok s různě barevnými samolepícími lístky (100 
ks 5,1x7,5 cm a 100 ks 1,5x5,1 cm), ve spirálové 
vazbě s deskami ve tvaru bubliny z recyklovaného 
papíru. Rozměr: 108×85×25 mm Tisk: P1(4C)

OFFICE AND BUSINESS 161



Tunel AP791049
Nelinkovaný blok z recyklovaného papíru, 
se 60 listy a s papírovým kuličkovým perem. 
Rozměr: 165×210×10 mm  Tisk: P2(4C), S1(1C)

Makron AP741149
Poznámkový blok z recyklovaného papíru se spirálovou 
vazbou a se 70 linkovanými listy, kuličkovým perem a 
samolepícími poznámkovými lístky (125 malých a 25 
velkých). Rozměr: 210×200×10 mm Tisk: P2(4C), S1(2C)

Seeky AP844033
Blok z recyklovaného papíru se spirálou na hřbetu, se 
60 linkovanými listy a se samolepícími lístky (5x25 ks). 
Rozměr: 135×177×8 mm Tisk: P2(4C), S1(2C)
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Koguel AP741501
Poznámkový blok A5 se 70 čistými listy a spirálovou 
vazbou v kartonových deskách, vč. stejně barevného 
kuličkového pera z recyklovaného papíru s modrou 
náplní.  Rozměr: 150×182 mm Tisk: P2(4C), S1(2C)

Raimok AP781196
Blok s deskami z lepenky, se 100 čistými listy, barevnou 
záložkou a gumičkou.  Rozměr: 147×210×15 mm 
Tisk: P1(4C), S1(2C), UV(FC)

Gulliver AP791047
Poznámkový blok A5 z recyklovaného papíru a 80ti listy. 
Rozměr: 150×215×12 mm  Tisk: P2(4C), S1(2C)
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Xiankal AP721717
Spirálový blok A5 z přírodního korku se 100 linkovanými 
listy. Rozměr: 160×210×22 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), 
E2, P1(1C)

Minsor AP721611
Blok z přírodního korku s 80 linkovanými listy, velikost A5. 
Včetně plastového kuličkového pera z pšeničné slámy pokryté 
korkem a s černou náplní. V krabici z kraftového papíru. 
Rozměr: 235×18×195 mm Tisk: P2(4C), E2, T2(8C), DT(FC)
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Tumiz AP721129
Spirálový blok s deskami z bambusu a 70ti 
linkovanými listy, s bambusovým kuličkovým perem 
s modrou náplní. Rozměr: 100×150×16 mm 
Tisk: E2, P2(4C)

Polnar AP721491
Blok A5 se spirálou v bambusových deskách s 80 
linkovanými listy. Vč. kuličkového pera z bambusu 
s černou náplní. Rozměr: 170×215×18 mm 
Tisk: E2, P2(4C)

Palmex AP721133
Spirálový blok s deskami z bambusu a s 80 
linkovanými listy. Rozměr: 170×215×18 mm 
Tisk: E2, P2(4C)

-01 -05 -06 -07 -10
Bluster AP721432
Blok A5 s deskami z přírodního korku a 
PU kůže, s gumičkou a 98 čistými listy. 
Rozměr: 147×210×15 mm Tisk: E2, P1(4C), 
S1(1C), T1(8C), DT(FC)
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Kaffol AP781782
Blok se 100 čistými listy v papírových 
deskách a barevnou gumičkou, A5. 
Rozměr: 147×210×15 mm Tisk: P1(4C), S1(2C), 
UV(FC)

Duonote AP810440
Blok A5 s deskami z PU kůže ve dvoubarevném 
designu s 80 čistými listy. Stejně barevná gumička 
a záložka. Rozměr: 140×210 mm Tisk: P1(4C), 
S1(2C), UV(FC)

Andesite AP810439
Texturovaný blok A5, potažený PU kůží se 
záložkou, gumičkou a držákem pera. 96 
linkovaných listů. Rozměr: 140×210 mm 
Tisk: S1(2C)

Bodley AP721022
Blok A5 s metalickými deskami z PU kůže 
s 80 nelinkovanými listy a gumičkou.  
Rozměr: 147×210×15 mm Tisk: P1(4C), S1(2C)
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Gabbro A6 AP844038
Blok A6 s deskami ze strukturované PU kůže, s gumičkou 
a 80 listým linkovaným blokem. Rozměr: 90×140×15 mm 
Tisk: S1(2C)

Gabbro A5 AP844039
Blok A5 s deskami ze strukturované PU kůže, s gumičkou 
a 80 listým linkovaným blokem. Rozměr: 140×210×15 mm 
Tisk: S1(2C)

Kevant AP721138-10
Blok A5 s deskami z 300D polyesteru s vestavěnou bezdrátovou 
nabíječkou a s 80 linkovanými listy. Max. výstup 100 mA. Vč. 
USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 145×215×18 mm Tisk: S1(1C)

OFFICE AND BUSINESS168



Ciluxlin AP781195
Blok s deskami z PU kůže, se 100 
linkovanými listy a gumičkou. 
Rozměr: 147×210×15 mm Tisk: P1(4C), 
S1(2C), UV(FC)

Cilux AP791753
Poznámkový blok se 100 listy, záložkou a gumičkou. 
Rozměr: 147×210×15 mm Tisk: P1(4C), S1(2C), 
UV(FC)
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Woopy AP718056
Zakázková výroba A4 podložek s klipem z HDF dřevovláknité desky 
s vlastní grafikou na přední straně. Cena je vč. UV LED potisku, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 230×315 mm 
Tisk: FP‑UV(FC)

Aloopy AP718904
A4 podložka na psaní na zakázku z broušeného hliníku s vlastní grafikou 
na přední straně. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 230×315 mm Tisk: FP‑UV(FC)
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Ecological AP731273
Složka na dokumenty z recyklovaného papíru. 
Rozměr: 250×340×31 mm Tisk: S1(3C)

Bamboard AP845182
A4 podložka na psaní z bambusu. 
Rozměr: 225×315 mm Tisk: E2, S1(2C)

OFFICE AND BUSINESS 171



Duotone A4 AP809452
Sloha A4 na dokumenty z umělé kůže s 20 listým 
linkovaným blokem, uchycením propisky a přihrádkou pro 
vizitky. Rozměr: 337×260×23 mm Tisk: S1(2C), O1

Duotone A5 AP809451
Sloha A5 na dokumenty z umělé kůže s 
20 listým linkovaným blokem a uchycením 
propisky. Rozměr: 260×193×22 mm 
Tisk: S1(2C), O1

Duotone Zip AP809453
Sloha A4 na dokumenty na zip z umělé kůže s 20 
listým linkovaným blokem, uchycením propisky a 
přihrádkou pro vizitky. Rozměr: 337×255×22 mm 
Tisk: S1(2C), O1
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Durham AP752408-10
Kožená konferenční složka na zip s kovovým štítkem, 
linkovaným blokem, přihrádkami na dokumenty, vizitky a pera. 
Rozměr: 307×255×17 mm Tisk: E1, O1

Smokey A4 AP809461
A4 sloha na dokumenty s deskami z PU kůže 
a plátna s kovovým štítkem a s 20 listým 
linkovaným blokem. Rozměr: 315×255×20 mm 
Tisk: T2(8C), DT(FC), E1

York AP752090
Černá konferenční sloha na zip s 
kovovým štítkem, s linkovaným blokem a 
přihrádkami na dokumenty, vizitky a pera.  
Rozměr: 270×350×45 mm Tisk: E1, O1, RE1(6C)
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Jaiden AP781129-10
Sloha na dokumenty z PU kůže s 5000 mAh power 
bankou, 20 listým blokem a stojánkem na tablet. Vč. 
nabíjecího USB kabelu. Rozměr: 260×340×40 mm 
Tisk: S1(2C)

Toskan AP721499
Sloha A5 na dokumenty z přírodního korku s vestasvěnou 
bezdrátovou nabíječkou, blokem se 64 linkovanými listy. 
Vč. USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 175×225×30 mm 
Tisk: S1(1C), E2

Porem AP721423-77
A4 sloha na dokumenty s 4000 mAh power bankou, 300D 
polyester a PU kůže. Vestavěná bezdrátová nabíječka 
a s 40 linkovaným listy. Vč. USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 235×310×15 mm Tisk: S1(1C)
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Ifem AP761597
Transparentní plastový obal na kartičku k lanyardu. 
Rozměr: 100×90 mm Tisk: P1(1C), DG1(FC), S1(3C)

Hooky AP844034-10
Teleskopický držák na skipas s karabinkou, kov/
plast. Rozměr: 50×35×1 mm Tisk: DO1(FC), 
P1(2C)

Slope AP809307
Plastový teleskopický držák na skipass 
s patentkou. Rozměr: ø30×15 mm 
Tisk: DO1(FC), P1(2C)
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6 STANDARDNÍCH PŘÍSLUŠENSTVÍ

Od 100 ks.

S NEBO BEZ BEZPEČNOSTNÍ PŘEZKY.

Vyrobeno v Evropě.

K DISPOZICI V ŠÍŘI 15 A 20 MM.

Od 4 pracovních dní.

LANYARD SE SUBLIMAČNÍM POTISKEM NA ZAKÁZKU

VŠECHNY LANYARDY JSOU K DISPOZICI VE VARIANTĚ 
RPET.

SUBYARD SUBYARD RPET
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Subyard A ‑ AP718034 Subyard 15 A ‑ AP718349

Subyard A Safe ‑ AP718142 Subyard 15 A Safe ‑ AP718350

Subyard B ‑ AP718035 Subyard 15 B ‑ AP718351

Subyard B Safe ‑ AP718143 Subyard 15 B Safe ‑ AP718352

Subyard C ‑ AP718036 Subyard 15 C ‑ AP718353

Subyard C Safe ‑ AP718144 Subyard 15 C Safe ‑ AP718354

Subyard D ‑ AP718037 Subyard 15 D ‑ AP718355

Subyard D Safe ‑ AP718145 Subyard 15 D Safe ‑ AP718356

Subyard Zero ‑ AP718127 Subyard 15 Zero ‑ AP718357

Subyard Zero Safe ‑ AP718146 Subyard 15 Zero Safe ‑ AP718358

Subyard Double ‑ AP718194 Subyard 15 Double ‑ AP718359

Subyard Double Safe ‑ AP718348 Subyard 15 Double Safe ‑ AP718360

20 MM SUBYARD LANYARDY:

20 MM SUBYARD LANYARDY 
S BEZPEČNOSTNÍ PŘEZKOU:

20 MM SUBYARD LANYARDY:

15 MM SUBYARD LANYARDY 
S BEZPEČNOSTNÍ PŘEZKOU:
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Subyard YoYo A 
AP718362
Polyesterový lanyard na zakázku s 
teleskopickým připínákem. Cena 
zahrnuje sublimační potisk na jedné 
straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 20×475 mm 
Tisk: FP‑SU(FC), DO1(FC)

Subyard YoYo B 
AP718364
Polyesterový, široký lanyard na zakázku s 
oddělitelným teleskopickým připínákem. 
Cena zahrnuje sublimační potisk na obou 
stranách, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 20×590 mm 
Tisk: FP‑SU(FC), DO1(FC)

Subyard USB 
AP718179
Polyesterový lanyard na zakázku s 
oddělitelnou kovovou karabinkou. S 
vestavěným 8 GB USB flash diskem uvnitř 
plastové spony. Se sublimačním potiskem 
na obou stranách. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 20×550 mm Tisk: FP‑SU(FC)

Subyard E AP718082
Zakázková výroba polyesterového 
lanyardu s 100 cm metrem a kovovou 
karabinkou. Cena zahrnuje sublimační 
potisk na jedné straně, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 20×550 mm Tisk: FP‑SU(FC)

SUBYARD lanyardy se speciálním příslušenstvím

AP718363
Subyard YoYo A Safe

AP718365
Subyard YoYo B Safe

AP718185_8GB
Subyard USB Safe

AP718361
Subyard 15 E
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Neck AP761112
Šňůrka na krk s kovovou karabinou, polyester. 
Rozměr: 20×500 mm Tisk: S1(1C), T1(8C), DT(FC)
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Kunel AP721492
Polyesterový lanyard s oddělitelnou kovovou 
karabinkou. Rozměr: 20×550 mm Tisk: T1(8C), 
DT(FC), S1(1C)
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Rubus 30 AP810434
Pravítko z bambusu, 30 cm. Rozměr: 309×32×3 mm 
Tisk: E1, P0(4C), S0(2C)

Thirty AP731319
Hliníkové pravítko v trojúhelníkovém tvaru. S pravítkem 
30 cm a měřítky 1: 20/1: 25/1: 50/1: 75/1: 10. 
Rozměr: 320×20×20 mm Tisk: P1(4C)

Alury 30 AP800411
Hiníkové pravítko, 30 cm. Rozměr: 311×30×3 mm Tisk: E1
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Couler 15 AP718345
15 cm plastové pravítko s vlastní grafikou. 
Cena zahrnuje UV LED tisk na jedné straně, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 205×50 mm Tisk: FP‑UV(FC)

Couler 30 AP718346
30 cm plastové pravítko s vlastní grafikou. 
Cena zahrnuje UV LED tisk na jedné straně, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 355×50 mm Tisk: FP‑UV(FC)
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Dioptry XL AP800362
Extra velký čistící hadřík na brýle (180 g/m²) z 
mikrovlákna. Vyrobeno ve vlastním designu na vyžádání. 
Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 150×200 mm 
Tisk: FP‑SU(FC)

Dioptry AP800348
Hadřík na brýle z polyesterového mikrovlákna 
(180 g/m²) s vlastním designem. Cena zahrnuje 
sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 130×180 mm 
Tisk: FP‑SU(FC)
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Dioptry RPET AP874015-01
Čisticí hadřík na brýle ze 100% recyklovaného PET (170 g/m²). 
Vyrobeno s jedinečným designem na vyžádání, cena zahrnuje 
sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 130×180 mm Tisk: FP‑SU(FC)

Dioptry Mail AP718197
Papírová pohlednice s vlastní grafikou na obou 
stranách. Vč. čistícího hadříku na brýle (180 g/m²) z 
mikrovlákna se sublimačním potiskem. Min. mn.: 100 
ks. Rozměr: 133×185 mm Tisk: FP‑DG(FC), FP‑SU(FC)
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Sesto AP810384
Sada vizitkáře a klíčenky z broušeného kovu a PU kůže. 
V černé dárkové krabičce. Rozměr: 140×150×29 mm 
Tisk: E2, P2(1C), RE2(6C), S1(1C)

Chorum AP809515
Kovový vizitkář s lesklým povrchem. Ideální 
pro epoxy potisk. Cena zahrnuje epoxy potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 93×55 mm Tisk: FP‑DO(FC), E1
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Valence AP800685-10
Elegantní vizitkář značky André Philippe, v kovovém 
rámečku kombinováno s umělou kůží. Baleno v 
černé dárkové krabičce s logem André Philippe. 
Rozměr: 96×62×15 mm Tisk: P2(2C), E1

Elemento AP810383-10
Vizitkář z broušeného kovu a PU kůže. V černé 
dárkové krabičce. Rozměr: 92×63×15 mm 
Tisk: E1, P2(1C)

Belind AP721041-01
Plastový stojánek na pera s USB hubem se 4 porty, 
vestavěným stojánkem na mobil a 4 LED světly. USB 
2.0. Rozměr: 70×80×70 mm Tisk: P2(2C)

Crystalline AP813012
Transparentní plastový stojánek na tužky s digitálním 
displejem, teploměrem, hodinami, budíkem a 
kalendářem. Včetně baterií. Rozměr: 100×120×53 mm 
Tisk: P2(4C), UV(FC)
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Forever AP718644
Nekonečný kalendář z březové a ořechové překližky. 
Dodáváno rozložené. Rozměr: 250×154×60 mm Tisk: E2

Rolbus AP800431
Věčný kalendář z bambusu ve stojánku se 4 kostkami. 
Rozměr: 110×35×50 mm Tisk: E2, P2(4C)

Lider AP791008
Nekonečný kalendář na stůl. 
Rozměr: 140×90×40 mm  Tisk: P2(4C)
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Munds AP721501
Globus z přírodního korku na kovovém podstavci 
se 12 špendlíky. V dárkové krabici z kraft papíru. 
Rozměr: ø150×200 mm Tisk: E2, VS(FC)

Palsy AP721498
Stírací mapa světa na polaminovaném papíře. Rozměr 
43x28,5cm. V tubě z lepenky. Rozměr: 430×285 mm 
Tisk: P2(2C), VS(FC)

Haslam AP781169
Plastové laserové ukazovátko s LED 
světlem a funkcí pro prezentace. V dárkové 
papírové krabičce, vč. 1 AAA baterie. 
Rozměr: 17×139×15 mm Tisk: P2(4C), S1(1C)
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Nelum AP741363
8mi hranná skleněná trofej se stojánkem. 
Dodáváno v černé dárkové krabičce. 
Rozměr: 63×140×140 mm Tisk: E2, S1(1C), 
UV(FC)

Satelite AP808800
Křišťálový globus na křišťálovém podstavci ve tvaru kostky 
v modré magnetické dárkové krabičce vyložené hedvábím. 
Rozměr: ø70×115 mm Tisk: E2, S1(1C), UV(FC)

Daytona AP869008
Obdélníkový skleněný blok pro 3D gravír. Dodáváno v dárkové 
krabici s okénkem. Rozměr: 80×80×20 mm Tisk: E2, UV(FC)
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Alobor AP718905
Plnobarevně potištěný stojánek z broušeného 
hliníku. Cena zahrnuje UV LED tisk na jedné straně, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 145×170×50 mm Tisk: FP‑UV(FC)

Ledify AP718195
Trofej na zakázku z akrylu s vícebarevným LED 
světlem. V jedinečném tvaru s gravírovanou grafikou. 
Dodáváno se 3 AA bateriemi. Cena zahrnuje laser, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 25 ks. 
Rozměr: 140×210 mm Tisk: FP‑E

Ledify AP718195-E
Trofej na zakázku z akrylu s vícebarevným LED 
světlem. V jedinečném tvaru s gravírovanou grafikou. 
Dodáváno se 3 AA bateriemi. Cena zahrnuje laser, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 25 ks. 
Rozměr: 140×210 mm Tisk: FP‑E

DESIGN VE 
VAŠEM TVARU!
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VYTVOŘTE SI VÁŠ 
DESIGN!
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Sbalte se a cestujte příjemně. Ať už 

trávíte dovolenou na návštěvě u svých 

příbuzných nebo na cestě na zimní 

dovolenou, podívejte se na tašky a 

cestovní doplňky, díky nimž je celá 

cesta bezpečná a bezstarostná.
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Store AP719612
Barevná papírová taška s držadly z krouceného papíru. 
Rozměr: 240×310×100 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Mall AP719611
Barevná papírová taška s držadly z krouceného papíru, 100 g/m². 
Rozměr: 360×410×120 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)
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AP719612-01;-09
260×350×120 mm

AP719611-01;-09
320×410×120 mm
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Nacry AP721704-00
Síťovaná nákupní taška ze 100% bavlny s dlouhými 
uchy. Včetně malého skládacího pouzdra se 
šňůrkovým uzávěrem. Rozměr: 400×330 mm 
Tisk: T1(8C), DT(FC)

EcoShop AP806611-00
Opakovaně použitelný bavlněný pytlík na ovoce a 
zeleninu, na přední straně síťovina, stažení šňůrkou, 
95 g/m². Rozměr: 290×320 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)
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Persey AP741339
Skládací nákupní taška s plastovou karabinkou, 190T polyester. 
Rozměr: 425×380×70 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)

Corni AP791086
Skládací nákupní taška do tvaru ovoce, 190T 
polyester. Rozměr: 380×400 mm Tisk: T1(8C), 
DT(FC), S1(3C)

Dayfan AP721147
Barevná, skládací nákupní taška, 190T polyester. 
Rozměr: 400×380 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)
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Ponkal AP721088
Bavlněná nákupní taška s dlouhými uchy. 
100% bavlna, 180 g/m². Rozměr: 370×410 mm 
Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Siltex AP721087
Bavlněná nákupní taška s dlouhými uchy. 100% bavlna, 
140 g/m². Rozměr: 370×410 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)

Helakel AP721146
Nákupní skládací taška ze 100% bavlny, 105g/m². 
Rozměr: 370×410 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
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Geiser AP731735
Bavlněná nákupní taška s dlouhými uchy, ze 100% 
bavlny, 100 g/m². Rozměr: 357×402 mm Tisk: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)

Longish AP806610-00
Opakovaně použitelná bavlněná nákupní taška s 
dlouhými uchy (700 mm), 100% bavlna, 95 g/m². 
Rozměr: 370×410 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
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Graket AP721569
Opakovaně použitelná nákupní taška z 
recyklované bavlny s dlouhými uchy, 120 g/m². 
Rozměr: 380×420 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Prosum AP721625-00
Nákupní taška z přírodně barevného měkkého polyesteru 
s dlouhými uchy. Ideální pro sublimační tisk. Nosnost: 8 
kg Rozměr: 380×420 mm Tisk: S1(4C), T1(8C), DT(FC), 
SU2(FC)
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Kaiso AP721434
Ekologická nákupní taška z recyklovaných PET 
lahví s plaminovaným povrchem, 100 g/m². 
Rozměr: 420×350×150 mm Tisk: S1(3C)

Frilend AP721433
Polaminovaná recyklovaná PET nákupní 
taška s dlouhými uchy, 105 g/m². 
Rozměr: 370×410 mm Tisk: S1(3C)

Daypok AP721573
Bavlněná nákupní taška s dlouhými 
uchy z PU kůže. 100% bavlna, 200 g/m². 
Rozměr: 370×410 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)
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SuboShop A AP718212
Nákupní taška s dlouhými uchy z netkané textilie na 
zakázku, 80 g/m². Cena zahrnuje sublimační celoplošný 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 360×380 mm Tisk: FP‑SU(FC)

SuboShop A RPET AP718900
Nákupní taška z netkané textilie RPET a dlouhými uchy na 
zakázku, 80 g/m². Cena zahrnuje celoplošný sublimační 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 360×380 mm Tisk: FP‑SU(FC)
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SuboShop B AP718776
Nákupní taška z netkané textilie se všitými 
klínky na bocích na zakázku, 80 g/m². Cena 
zahrnuje celoplošný sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 340×290×145 mm Tisk: FP‑SU(FC)

SuboShop Zero AP718213
Nákupní taška s proseklými uchy z netkané textilie na 
zakázku, 80 g/m². Cena zahrnuje sublimační celoplošný 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 360×420 mm Tisk: FP‑SU(FC)

SuboShop Zero RPET 
AP718901
Nákupní taška z netkané textilie RPET s proseklými 
uchy na zakázku, 80 g/m². Cena zahrnuje celoplošný 
sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 
100 ks. Rozměr: 360×420 mm Tisk: FP‑SU(FC)

SuboShop B RPET 
AP718902
Nákupní taška z netkané textilie RPET 
s dlouhými uchy na zakázku, 80 g/m². 
Cena zahrnuje celoplošný sublimační 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 100 ks. Rozměr: 340×290×145 mm 
Tisk: FP‑SU(FC)
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Jazzin AP741572
Taška z netkané textilie, tepelně svařená, s dlouhými 
uchy, 75 g/m². Rozměr: 360×400 mm Tisk: T1(8C), 
DT(FC), S1(2C)

Kustal AP781439
Extra odolná, polaminovaná nákupní taška z netkané 
textilie. Rozměr: 300×340×120 mm Tisk: S1(2C)

Poznan AP721021
Polaminovaná nákupní taška z netkané textilie v metalické 
barvě, se středně dlouhými uchy. Rozměr: 450×440 mm 
Tisk: S1(2C)
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SuboShop Fold AP718665
Skládací nákupní taška ze 190T polyesteru na 
zakázku s celoplošným sublimačním potiskem. 
Cena zahrnuje sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 360×560×3 mm 
Tisk: FP‑SU(FC)

SuboShop Fold RPET AP718699
Skládací nákupní taška ze RPET na zakázku s celoplošným 
sublimačním potiskem. Cena zahrnuje sublimační tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 360×560×3 mm 
Tisk: FP‑SU(FC)

VYTVOŘTE SI VÁŠ DESIGN!
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Alexin AP781618
Vak na stažení šňůrkou s metalickým povrchem, 
210T polyester. Rozměr: 340×420 mm Tisk: T2(8C), 
DT(FC), S1(2C)

Bicalz AP781710
Vak na stažení šňůrkou s přední kapsou na 
zip a výstupem na sluchátka, 210D polyester. 
Rozměr: 310×430 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Blades AP741778
Vak na stažení šňůrkou, s kapsou na zip a otvorem 
na sluchátka, 210D polyester. Rozměr: 345×450 mm 
Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Lambur AP721547
Vak na stažení šnůrkou z recyklovaných PET lahví 
se zpevněnými rohy. Rozměr: 340×420 mm 
Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
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Spook AP731653
Vak na stažení šňůrkou, 210T polyester. 
Rozměr: 330×417 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
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CreaDraw RPET AP718694
Vak na stažení šňůrkou na zakázku s barevnými šňůrkami, 
190T RPET. Cena zahrnuje celoplošný sublimační 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 340×385 mm Tisk: FP‑SU(FC)

CreaDraw AP718775
Vak na stažení na zakázku s barevnými šňůrkami, 
190T polyester. Cena zahrnuje celoplošný sublimační 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 340×385 mm Tisk: FP‑SU(FC)
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Lizcom AP721626-00
Vak na stažení šňůrkou z přírodně barevného měkkého 
polyesteru. Ideální pro sublimační tisk.  Rozměr: 340×420 mm 
Tisk: S1(4C), T1(8C), DT(FC), SU2(FC)

Tibak AP721572-00
Vak na stažení šňůrkou z 100% organické 
bavlny, 120 g/m². Rozměr: 380×420 mm 
Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)

Konim AP721610
Vak na stažení šňůrkou ze 100%  recyklované 
bavlny, 120 g/m². Rozměr: 380×420 mm 
Tisk: S1(4C), T1(8C), DT(FC)

-00

-05

-06

-10

BAGS AND TRAVELS 205



Discovery AP761069
Batoh s jednou přední kapsou a vyztuženými 
zády a ramenními popruhy. Polyester 600D. 
Rozměr: 280×380×120 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), BR(10C)
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Shamer AP781387
Batoh s mnoha přihrádkami na zip, vypolstrovanou přihrádkou 
na laptop (15"), vypolstrovanými zády a popruhy, 600D nylon. 
Rozměr: 290×410×180 mm  Tisk: T2(8C), DT(FC)

Humus AP791845
Polyesterový batoh s nastavitelnými ramenními 
popruhy. Kapsy ze síťoviny, kapsička se zipem 
na mobil a hlavní přihrádka. 600D polyester. 
Rozměr: 300×400×160 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)

Virtux AP741423
Batoh se zipem na předních kapsách, pouzdrem na mobil, síťovanými 
kapsami a polstrovanými popruhy přes ramena. 420D polyester. 
Značkový produkt Orizons. Rozměr: 350×530×280 mm Tisk: T2(8C), 
DT(FC)

Verbel AP781204
Batoh s přihrádkami na zip, vypolstrovanými zády, 
ramenními poruhy a přihrádkou na laptop (15"), 
600D polyester. Rozměr: 320×400×150 mm 
Tisk: T2(8C), DT(FC), BR(10C)
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Arcano AP741494
Batoh s mnoha přihrádkami na zip, vypolstrovanou 
kapsou na laptop (15"), zády a popruhy, 600D nylon. 
Rozměr: 325×440×250 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)

Dontax AP721589-10
Voděodolný batoh s blikajícím LED světlem indikujícím světlo, 
polstrovanou přihrádkou na notebook (15 "), polstrovanými zády 
a ramenními popruhy. S připojením USB pro zdroj světla. 600D 
polyester. Rozměr: 310×450×170 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)
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Hurkon AP721553-10
2v1 batoh a taška na dokumenty s polstrovanou 
přihrádkou na notebook (15 "), polstrovanými zády a 
ramenními popruhy. S popruhem na vozík a odnímatelnými 
uschovatelnými ramenními popruhy. 600D polyester. 
Rozměr: 320×410×125 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)

Caldy AP721636
Batoh s přední kapsou na zip, boční kapsou 
ze síťoviny, polstrovanými zády a ramenními 
popruhy. Recyklovaný PET polyester 600D. 
Rozměr: 280×380×120 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)

Krepak AP721713-77
Batoh se zipem s vestavěným LED světlem, polstrovanými zády 
a ramenními popruhy. Se 4 LED a 3 světelnými režimy. Včetně 
knoflíkových baterií. Polyester 600D. Rozměr: 300×430×135 mm 
Tisk: T2(8C), DT(FC)

-10

-77

BAGS AND TRAVELS 209



Nevium AP781388
Batoh s mnoha přihrádkami na zip, vypolstrovanými 
popruhy a přihrádkou na laptop (15"). 600D polyester. 
Rozměr: 290×460×130 mm  Tisk: T2(8C), DT(FC)

Donovan AP781201
Batoh s mnoha kapsami na zip, vypolstrovanou kapsou 
na laptop (15") a nastavitelnými popruhy, 600D polyester. 
Rozměr: 320×440×180 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)

Zircan AP781385
Voděodolný nylonový batoh s mnoha přihrádkami na zip, 
vypolstrovanou přihrádkou na laptop (15"), vypolstrovanými 
zády a popruhy. S vestavěným USB připojením pro power banky. 
Rozměr: 300×470×200 mm  Tisk: T2(8C), DT(FC)
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Vectom AP721326
Voděodolný batoh s ochranou proti krádeži s několika 
přihrádkami na zip, polstrovaným prostorem pro laptop (15 ") 
a tabletem (12"), polstrovanými zády a ramenním popruhem. S 
vestavěným USB připojením pro power banky. 300D Polyester. 
Rozměr: 350×470×150 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)

Cumulon AP819030-80
Voděodolný batoh s několika přihrádkami na zip, polstrovaným oddílem na 
laptop (15 ") a pro tablety, ergonomickými zády a ramenními popruhy. S kapsou 
na ochranu proti krádeži, popruh na vozík a vestavěné USB připojení pro power 
banky. 300D oxford polyester. Rozměr: 310×460×120 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)

-10 -77

BAGS AND TRAVELS 211



Briden AP721048-77
Voděodolný batoh s mnoha přihrádkami na zip, vypolstrovaná 
přihrádka na laptop (17") a tablet (10"), vypolstrované zadní a ramenní 
popruhy. S vestavěnou power bankou 8000 mAh, vč. micro USB a 
USB‑C nabíjecími kabely. 600D polyester. Rozměr: 300×460×180 mm  
Tisk: T2(8C), DT(FC)

Rigal AP721153-77
Batoh s RDFID ochranou s mnoha přihrádkami na zip, vypolstrovaným 
oddílem na laptop (15"), vypolstrovanými zády a ramenními popruhy. 
S vestavěným USB připojením pro power banku. 300D polyester. 
Rozměr: 300×430×130 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), BR(10C)

Branson AP810432-80
Batoh s více přihrádkami na zip, vnitřními kapsami polstrovaným 
prostorem pro notebook (17 ") a tablet, ergonomickými 
zády a s ramenním popruhem. S  popruhem na vozík a 
vestavěným USB připojením pro power banky. 400D polyester. 
Rozměr: 300×420×120 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)
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Bezos AP810433
Dvoubarevný batoh s více přihrádkami na zip, 
uvnitř mnoho kapes, s polstrovanou přihrádkou 
na notebook (17 "), ergonomickými zády a 
ramenním popruhem. S kapsou na ochranu 
proti krádeži, popruh na vozík a vestavěné 
připojení USB pro power banky. 400D polyester. 
Rozměr: 310×420×130 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), 
BR(10C)
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Brinem AP721155-77
Voděodolný batoh s mnoha přihrádkami na zip, vypolstrovanou přihrádkou 
na laptop (15"), vypolstrovanými zády a ramenními popruhy. S vestavěným 
USB připojením pro power banku a bezpečnostním zámkem. 300D 
polyester. Rozměr: 300×430×170 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)

Prikan AP721558
Batoh s více přihrádkami na zip, polstrovanou přihrádkou na notebook, 
polstrovanými zády a ramenními popruhy. S popruhem na vozík 
a vestavěným USB připojením pro power banky. Polyester 600D. 
Rozměr: 310×400×130 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)

Sulkan AP721576-77
2v1 Batoh a taška na dokumenty s více přihrádkami na zip, kapsou proti 
krádeži, polstrovanou přihrádkou na notebook (15 "), polstrovaými zády a 
ramenními popruhy. S popruhem na vozík a vestavěným USB připojením pro 
power banky. 600D polyester. Rozměr: 320×460×200 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)

Halnok AP781712-10
Voděodolný batoh s příhrádkami na zip, vypolstrovanou příhrádkou 
na laptop (15") a tablet (10"), vypolstrované ramenní popruhy. Výstup 
na sluchátka a s vestavěným USB připojením pro power banku. 600D 
polyester. Rozměr: 320×420×150 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)
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Reims B AP819011
Batoh s mnoha kapsami na zip, vypolstrovanou 
přihrádkou na laptop (15"), zády a popruhy. Vyrobeno z 
dvojité vrstvy 600D polyester. Značkový produkt André 
Philippe. Rozměr: 300×190×400 mm Tisk: T2(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Reims D AP819012
Taška na dokumenty s vypolstrovanou přihrádkou 
na laptop (15,6"), s kapsami na zip a nastavitelným 
popruhem přes rameno. Vyrobeno z dvojité vrstvy 
600D polyester. Značkový produkt André Philippe. 
Rozměr: 385×100×295 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), 
BR(10C)
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Novak T AP819007
Batoh značky André Philippe na kolečkách, s 
nastavitelnými popruhy přes rameno, vnitřní 
polstrovanou kapsou na notebook (15"), síťovou 
kapsou na boku, přední kapsou na zip a vnitřními 
přihrádkami na mobilní telefon a pero. 840D 
polyester / PVC, podšívka: 210D polyester. 
Rozměr: 310×125×440 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)

Novak B AP819008
Batoh značky André Philippe s nastavitelnými 
popruhy, přední kapsou na zip, vnitřní 
polstrovanou kapsou na notebook (15") a 
přihrádkami na mobil a pero, 2 boční síťované 
kapsy. Materiál: 840D polyester/PVC, podšívka: 
210D polyester. Rozměr: 310×125×440 mm 
Tisk: T2(8C), DT(FC), BR(10C)

Novak S AP819010
Sportovní taška André Philippe s nastavitelným 
popruhem, přední kapsou na zip, vnitřní přihrádkou 
na mobil a pero Materiál: 840D polyester/PVC, 
podšívka: 210D polyester. Rozměr: 500×260×295 mm 
Tisk: T2(8C), DT(FC), BR(10C)

BAGS AND TRAVELS216



Scuba S AP819019
Sportovní taška 600D polyester s přihrádkou 
na zip a nastavitelným popruhem přes rameno. 
Rozměr: 540×270×320 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), 
BR(10C)

Scuba D AP819021
Taška na dokumenty s vypolstrovanou přihrádkou 
na laptop (15"), kapsou na zip a nastavitelným 
popruhem přes rameno. Vyrobeno z dvouvrstvého 
600D polyesteru. Rozměr: 370×50×280 mm 
Tisk: T2(8C), DT(FC)

Scuba B AP819020
Batoh s mnoha přihrádkami na zip (15" 
laptop), vypolstrovanými ramenními popruhy a 
síťovanými kapsami. Vyrobeno z dvouvrstvého 
600D polyesteru. Rozměr: 310×160×410 mm 
Tisk: T2(8C), DT(FC)
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Amazon AP791026
Taška na dokumenty na zip s nastavitelným 
ramenním popruhem. Materiál: 600D polyester. 
Rozměr: 370×290×90 mm  Tisk: T2(8C), DT(FC)

Lenket AP721154-77
Taška na dokumenty s RFID ochranou s vypolstrovaným 
oddílem na laptop a tablet (15" & 10"), vypolstrovanými zády 
a ramenními popruhy. S vestavěným USB připojením pro 
power banku. 300D polyester. Rozměr: 380×295×85 mm 
Tisk: T2(8C), DT(FC)
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Donatox AP721085-77
Sportovní taška s přihrádkami na zip, s popruhem přes 
rameno a s vestavěným připojením USB pro power 
banky. 600D polyester. Rozměr: 500×300×285 mm 
Tisk: T2(8C), DT(FC)

Novo AP761063
Sportovní taška s nastavitelným ramenním popruhem, na 
zip. Materiál polyester 600D. Rozměr: 420×240×200 mm 
Tisk: T2(8C), DT(FC)

Kanit AP721621-77
Sportovní taška s kapsou chráněnou RFID, prostorem pro 
boty a nastavitelným ramenním popruhem. Polyester 600D. 
Rozměr: 500×380×240 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)
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Silmour AP721074-77
Pevný plastový kufr se 4 otočnými kolečky, teleskopickou 
rukojetí, držákem na tablet a TSA zámkem. Vč. přihrádky 
na power banku a USB výstupem. Bez power banky. 
Rozměr: 375×570×230 mm Tisk: VS(FC)
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Pirlo AP731790
Taška z 600D polyesteru, na zip, pro uskladnění 
páru bot. Rozměr: 350×160×150 mm  
Tisk: T1(8C), DT(FC)

Inxul AP741226
Polyesterová 600D ledvinka se 2mi 
přihrádkami na zip. Rozměr: 350×150 mm 
Tisk: T1(8C), DT(FC)

Kibix AP741274
Vak na obleky, materiál PEVA. Rozměr: 600×1000 mm 
Tisk: S1(1C)
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Terminal II AP718774
Polyesterový nastavitelný pásek na kufr na zakázku s 3 místným 
digitálním kódem. Cena zahrnuje sublimační potisk na obou 
stranách, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 1580×50 mm Tisk: FP‑SU(FC)

Terminal AP718132
Polyesterový, nastavitelný pásek na kufr na zakázku. 
Cena zahrnuje sublimační potisk na obou stranách, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 1580×50 mm Tisk: FP‑SU(FC)

Zanex AP741366
Kovový zámek na zavazadlo s 3 místným 
kódem. Rozměr: 20×65×8 mm Tisk: P2(2C), E1
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Paris AP873023
Kovový věšáček na tašku v barvě gun metal s lesklým 
povrchem. Magnetické zavírání. Rozměr: ø45×10 mm 
Tisk: DO3(FC), E1, P2(2C)

Factor AP873012
Skládací kovový věšáček na tašku. Dodávaný v černé dárkové 
krabičce. Rozměr: ø45×8 mm Tisk: P2(2C), DO2(FC)

Hargol AP781314
Digitální váha na zavazadla s vestavěnou 2200 mAh USB 
power bankou. Max. nosnost 50 kg. Vč. USB nabíjecího 
kabelu. Rozměr: 143×220×32 mm Tisk: P2(4C), UV(FC)
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Glasgow AP800376
Plastová visačka na zavazadla. 
Rozměr: 97×56×4 mm Tisk: P1(4C), UV(FC)

London AP718138
Visačka na zavazadla na zakázku, odolná 
vodě a proti roztrhnutí. Cena zahrnuje 
plnobarevný potisk na přední straně, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 250 ks. 
Rozměr: 230×60 mm Tisk: FP‑DG(FC), DG1(FC)
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Kocu AP791444
Barevné špunty do uší v průhledném, 
plastovém pouzdru, vyrobeno z EVA materiálu. 
Rozměr: 35×18×35 mm Tisk: P1(4C), UV(FC)

Plonet AP791976
Cestovní set s nafukovacím polštářkem za krk, maskou 
na oči a špunty do uší. Dodáváno ve stejně barevném 
sametovém obalu. Rozměr: 175×110 mm Tisk: T0(8C), 
DT(FC)

Traveller AP761828
Cestovní nafukovací polštář na krk. Materiál: mikrovlákno. 
Rozměr: 430×265 mm Tisk: T0(8C), DT(FC)
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Tribox AP741480
Univerzální cestovní plastový adaptér s USB 
nabíječkou. Rozměr: ø45×82 mm Tisk: P2(2C)

Duban AP721588-01
Cestovní nástěnná nabíječka se 2 porty USB, maximální 
výstup: 2100 mA. S konektorovými adaptéry pro USA, Evropu, 
Velkou Británii, Asii a Austrálii. Včetně ochranného pouzdra na 
přenášení. Rozměr: 47×31×55 mm Tisk: P2(4C)

Around the World AP882000-01
Univerzální plastový cestovní adaptér, v plastové krabičce. 
Rozměr: 61×43×43 mm Tisk: P2(4C), UV(FC)
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Serbin AP781917
Obal na kreditní karty z PU kůže s 5 přihrádkami 
a RFID ochranou. Rozměr: 72×100×2 mm 
Tisk: T1(8C), DT(FC)

Rainol AP781513
Hliníkový obal na kreditní karty se 6 přihrádkami s RFID 
ochranou. Rozměr: 110×75×20 mm Tisk: E1, P2(4C), DO4(FC)

Becam AP781749
Hliníkové pouzdro na kreditní karty s 1 přihrádkou a 
RFID ochranou. Rozměr: 60×90 mm Tisk: P1(1C)

-06-05 -07 -10

-01 -05 -06 -07 -10 -13 -21 -98 -05 -06 -07 -10 -77

-21

BAGS AND TRAVELS 227



Mercur AP800106
Klip na peníze s chromovým povrchem, v krabičce z černého 
kartonu. Rozměr: 20×52×4 mm Tisk: E1, RE1(6C)

Sullivan AP800662
Držák na karty z umělé kůže s kovovou sponou na peníze. 
Rozměr: 67×100×8 mm Tisk: E1, O1

Rupuk AP781921
Peněženka se 4 otvory na karty a RFID ochranou, polyester. 
Rozměr: 110×86×13 mm Tisk: T1(8C), DT(FC)

Faudok AP721019
Peněženka na zip z PU kůže s metalickým 
povrchem. Rozměr: 120×85×5 mm Tisk: T1(8C), 
DT(FC)
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Slumber RPET AP718695
Obal na deštník na zakázku pro deštníky (22‑24"), 
190T RPET pongee. Cena zahrnuje sublimační 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 
ks. Rozměr: 615×65 mm Tisk: FP‑SU(FC)

Ninja RPET AP718696
Obal na deštník na zakázku s popruhem, 190T 
RPET pongee. Cena zahrnuje sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 770×85 mm Tisk: FP‑SU(FC)

Flumber RPET AP718697
Obal na skládací deštník na zakázku, 190T 
RPET pongee. Cena zahrnuje sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Flumber je 
kompatibilní s: AP731636, AP741691, AP761350, 
AP800729. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 210×75 mm 
Tisk: FP‑SU(FC)
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CreaRain Square RPET 
AP718691
Automatický čtvercový deštník na zakázku s kovovou 
tyčkou, žebry ze sklolaminátu a dřevěným držadlem, 
190T RPET pongee. Cena zahrnuje celoplošný sublimační 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 850×850×360 mm Tisk: FP‑SU(FC)

CreaRain Square AP718208
Automatický čtvercový deštník na zakázku s kovovou 
tyčkou, žebry ze sklolaminátu a držadlem z EVA 
materiálu, 190T pongee. Cena zahrnuje sublimační 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 850×850×830 mm Tisk: FP‑SU(FC)

CreaRain Eight RPET 
AP718692
Automatický 8 panelový deštník na zakázku s kovovou 
tyčkou, žebry ze sklolaminátu a dřevěným držadlem, 
190T RPET pongee. Cena zahrnuje celoplošný sublimační 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: ø1000×825 mm Tisk: FP‑SU(FC)

CreaRain Eight AP718378
Automatický 8 panelový deštník na zakázku s kovovou 
tyčkou, žebry ze skelných vláken a rukojetí EVA, 190T 
pongee. Cena zahrnuje sublimační tisk na všech 
panelech, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: ø1000×825 mm Tisk: FP‑SU(FC)
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Panan XL AP721148
Velký, automatický větruodolný deštník s 8 panely, 
kovovou tyčkou a rámem, ABS žebry a rukojetí z 
EVA pěny, 190T polyester. Rozměr: ø1300 mm 
Tisk: T2(8C), DT(FC), S2(1C), *:SU1(FC)

Stratus AP800730
Automatický, větruodolný deštník s 8mi panely, 1 
barevný panel, držadlo z PU kůže, s kovovou tyčkou 
a sklolaminátovou/kovovou konstrukcí, 190T pongee. 
Rozměr: ø1015×861 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Asperit AP800731
Automatický, větru odolný deštník s 8 panely, dřevěnou 
rukojetí, kovovým rámem a sklolaminátovými žebry. 
Recyklovaný PET pongee 190T. Rozměr: ø1040×840 mm 
Tisk: S2(1C), T2(8C), DT(FC)

Magnific AP808415
Extra velký automatický, větruodolný deštník s 8 panely a 
konstrukcí ze sklolaminátu. Držadlo v barvě deštníku z EVA 
materiálu, 190T pongee. Rozměr: ø1300 mm Tisk: T2(8C), 
DT(FC), S2(1C)
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Henderson AP800727
Automatický, 8mi panelový deštník s kovovou konstrukcí, 
dřevěnou tyčí, držadlem a špičkou. Materiál: 190T polyester. 
Rozměr: ø1030× 880 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), S2(1C), *:SU1(FC)
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Hamfrek AP781637
Oboustranný, manuální deštník s 8 panely a páskem 
přes rameno, 190T pongee. Rozměr: ø1080 mm 
Tisk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Brosmon AP781814
Manuální, větruodolný skládací deštník se 8 panely, 
žebra ze skelných vláken. Kovová tyčka a konstrukce. 
S páskem na ruku, lze připevnit k tašce. 190T pongee. 
Rozměr: ø1000 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), S2(1C), *:SU1(FC)
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Ziant AP741691
Skládací mechanický deštník s 8mi panely a pouzdrem. 
170T polyester. Rozměr: ø960 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), 
S2(1C), *:SU1(FC)

Elmer AP791148
Automatický, 8‑mi panelový deštník. 
Rozměr: ø980 mm  Tisk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Nubila AP808412
Plně automatický skládací deštník (otevřít/zavřít), 
větruodolný s 8 panely. Kovová tyčka, kov/sklolaminátová 
konstrukce, plastové držadlo a obal do barvy deštníku. 
190T pongee. Rozměr: ø955×580 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), 
S2(1C), DO1(FC), *:SU1(FC)
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Avignon AP808406
Plně automatický (otevřít/zavřít), větru odolný 
skládací deštník s 8mi panely, pogumovanou rukojetí, 
kovovou konstrukcí a tyčkou. Materiál 190T pongee. 
V obalu s logem André Philippe. Rozměr: ø990 mm 
Tisk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Palais AP800716-10
Teleskopický deštník, plně automatický, 
s obalem a obchodní značkou André 
Philippe. Material: 190T pongee. 
Rozměr: ø995 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), 
S2(1C)

Nuages AP800713
André Philippe automatický deštník, 8 panelů, 
hliníková rukojeť s pěnovým krytím, v obalu 
se jménem značky. Materiál: 190T pongee. 
Rozměr: ø1060×850 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), 
S2(1C)
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Tonnerre AP808410-10
Automatický, větruodolný deštník s černými a 
šedými proužky a 8 panely, dřevěná rukojeť, 
kovová tyčka a konstrukce ze skelných vláken. 
190 T pongee. V obalu s logem André Phillipe. 
Rozměr: ø1110×920 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), 
S2(1C)

Mousson AP800725-10
Automatický, větruodolný deštník s 8‑mi panely, 
pogumovanou rukojetí, sklolaminátovou konstrukcí 
v obalu. Značkový produkt André Philippe. 
Rozměr: ø1000 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)

Limoges AP800732-10
Automatický, větru odolný deštník s 8 
panely, dřevěnou rukojetí, tyčkou a konci, 
kovovým rámem a sklolaminátovými žebry. 
Recyklovaný PET pongee 190T. Ve značkovém 
obalu. Značkový produkt André Philippe. 
Rozměr: ø1050×885 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), 
S2(1C)
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Sejděte se kolem vánočního stolu s 

rodinou. Připravte pokrmy pomocí 

bambusového náčiní. Pijte  svůj 

oblíbený horký nápoj z dokonalého 

hrnečku. Vyzdobte si lednici vlastními 

magnety, které mohou připomínat 

všechny vaše vzpomínky.
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Bambusa AP800388
Bambusové prkénko na krájení. 
Rozměr: 330×230×10 mm Tisk: E2
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Mangalica AP800417
Bambusové prkénko na krájení ve tvaru 
prasete. Rozměr: 298×200×10 mm Tisk: E2

Bubula AP800407
Bambusové prkénko na krájení ve tvaru krávy. 
Rozměr: 298×200×10 mm Tisk: E2

BooCook AP800421
Digitální kuchyňská váha s bambusem a podsvíceným 
displejem. Kapacita: 5 kg, stupnice po 1 g, měrné jednotky: 
kg/g/oz. Ukazatel vody/mléka ml. Dodáváno bez 2 AAA 
baterií. Rozměr: 190×240×20 mm Tisk: E2, S2(2C)
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Boursin AP800389
4dílná sada nožíků na sýry z bambusu, v černé 
dárkové krabičce. Značkový produkt André 
Philippe. Rozměr: 185×30×160 mm Tisk: P2(1C), 
E2, S1(1C)

Plusin AP721531
Sada 3ks příborů z bambusu v bavlněném obalu. 
Rozměr: 65×220×10 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), E2

Borinda AP800390
Vařečka z bambusu. Rozměr: 240×50 mm 
Tisk: E2, P1(1C)
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Muntok AP810398
Oboustranný manuální mlýnek na sůl a pepř, 
nerez ocel/bambus, s keramickým mlýnkem. 
Rozměr: ø45×195 mm Tisk: P2(2C), E2, RE2(6C), 
DO3(FC)

Sarawak AP810399-01
Manuální mlýnek na sůl a pepř, nerez ocel/bambus, 
s keramickým mlýnkem. Rozměr: 60×60×112 mm 
Tisk: E2, P2(2C)
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Maylon AP721175
Zástěra s přední kapsou, 100% bavlna, 150 g/m². 
Rozměr: 650×900 mm Tisk: S1(4C), T1(8C), DT(FC)

Konner AP721162
Barevná zástěra s předními kapsami. Materiál 80% 
polyester/20% bavlna. Rozměr: 700×950 mm Tisk: S1(4C), 
T1(8C), DT(FC)

Piper AP761202
Kuchyňská chňapka, bavlna. Rozměr: 180×285 mm 
Tisk: T0(8C), DT(FC)
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CreaTea One AP718183
Sáček s čajem v obalu na zakázku s vlastní grafikou. Obsahuje 
2,5 gramů (1 sáček) čaje Earl Grey. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 65×115 mm Tisk: FP‑DG(FC)

ChocoSpoon AP718773-A
Ručně vyráběná belgická horká čokoláda na dřevěné lžíci, v 
papírovém obalu na zakázku. Obsahuje 33 gramů čokolády. 
Příchuť mléčná čokoláda. Cena zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 70×150×35 mm 
Tisk: FP‑DG(FC)
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Jasmin AP800392
Čajítko s dekorací, silikon/nerez ocel. Rozměr: ø35×150 mm 
Tisk: E1

-05 -07

Insert AP809468
Kovové čajové sítko. Rozměr: ø19×170 mm 
Tisk: E1, RE1(6C)
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Yebix AP721686-00
Box na jídlo z ekologického plastu z bambusového vlákna s 
přírodním bambusovým víčkem, sadou příborů (vidlička, lžíce 
a nůž) a elastickým popruhem. Každý má 2 oddíly o objemu 
700 ml. Bez BPA. Rozměr: 187×121×106 mm Tisk: E2, P1(1C), 
S1(1C)

Sariul AP721819
Box na jídlo z nerezové oceli s přírodním 
bambusovým víkem. Se sadou bambusových příborů 
(nůž a vidlička) a elastickým popruhem, 600 ml. 
Rozměr: 164×56×115 mm Tisk: E2, P1(1C)

Taxlam AP721177
Box na jídlo z bambusových vláken s 
příborem (nůž a vidlička) a gumičkou, 700 ml. 
Rozměr: 165×50×110 mm Tisk: P1(1C), S1(1C)
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EpoFridgy AP718001
Magnetka s epoxy potiskem, s vlastním designem 
a tvarem. Cena zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: Max. 
25 cm² Tisk: FP‑DO(FC)

Fridgy AP718004
Magnetka s vlastním designem a tvarem, cena 
zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: Max. 25 cm² 
Tisk: FP‑DG(FC)

SteelMag AP873034
Kulatá magnetka na lednici s nerezovým povrchem. 
Rozměr: ø25 mm Tisk: E0, RE1(6C)

DESIGN VE VAŠEM TVARU!
FRIDGY

FOOD AND DRINKWARE 247



Kalux AP721384
Sada 2 opakovaně použitelných nerezových 
brček na pití a čistící štěteček v bavlněném obalu. 
Rozměr: 35×245 mm Tisk: E1, T1(8C), DT(FC)

BooSip AP809573
Sada 2 opakovaně použitelných přírodních 
bambusových brček a čistícího kartáčku v bavlněném 
pouzdře. Průměr a povrch brček se může lišit. 
Rozměr: 50×250 mm Tisk: E1, T1(8C), DT(FC)
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Woodstock AP803410
Retro barevný keramický hrnek s černým 
okrajem, bílým vnitřkem a barvou z venku, 
320 ml, v dárkové krabičce. Rozměr: ø90×81 mm 
Tisk: C1(8C), CP(2C), *:WPC(FC)

Gover AP721388
Retro keramický hrnek pro sublimační potisk s 
barevným okrajem, 300 ml, v dárkové krabičce. 
Rozměr: ø86×85 mm Tisk: SU1(FC)
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KTERÉ VÁM NEJVÍCE VYHOVUJÍ?
VYBERTE SI SVŮJ OBLÍBENÝ ZE 7 TYPŮ, ABYSTE NAŠLI PERFEKTNÍ BARVU, STYL A MOŽNOST 
OZNAČENÍ.
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Harnet AP791325
Keramický hrnek s barevným ouškem a vnitřkem, určený na 
sublimaci, v dárkové krabičce, 350 ml. Rozměr: ø82×100 mm  
Tisk: SU1(FC)

Bafy AP781260
Černý keramický hrnek s barevným vnitřkem, 350 ml. 
Speciální povrch pro laser, kdy vygravírované logo má 
stejnou barvu jako vnitřek hrnku. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø82×96 mm Tisk: E2

Bergen AP803403
Barevný keramický hrnek, uvnitř bílý, 300 ml. 
Rozměr: 120×80×95 mm Tisk: C1(8C), CP(2C)

Lousa AP781261
Barevný keramický hrnek s bílým vnitřkem, 350 ml. 
Speciální povrch pro laser, kdy vygravírované logo má 
stejnou barvu jako vnitřek hrnku. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø82×96 mm Tisk: E2
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MultiColour AP812400
Bílý keramický hrnek s hladkým lesklým povrchem, vhodný 
pro sublimační tisk, 300 ml. Cena zahrnuje sublimační 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: ø80×95 mm Tisk: FP‑SU(FC)

Matty AP812404
Bílý keramický hrnek s matnou úpravou pro sublimační 
potisk, 300 ml. Vhodné do myčky nádobí. Cena 
zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Dodáváno v dárkové krabičce. Min. mn.: 100 
ks. Rozměr: ø80×95 mm Tisk: FP‑SU(FC)

Honan AP803402-01
Bílý porcelánový hrnek, 300ml. 
Rozměr: ø80×95 mm Tisk: C1(8C), CP(2C), WPC(FC)
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Salo AP812002
Bílý keramický hrnek s barevným vnitřkem, 350 ml. 
Rozměr: ø95×105 mm Tisk: C1(8C), CP(2C), WPC(FC)

Margot AP731649
Keramický hrnek, objem 350 ml. Rozměr: ø90×105 mm 
Tisk: C1(8C), CP(2C)

Three AP809474-01
Bílá papírová krabička na hrnek o objemu 300ml. 
Rozměr: 115×110×100 mm Tisk: P1(1C), S1(2C), VS(FC)
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Lutin AP781259-01
Bílý keramický hrnek na espresso 
v dárkové krabičce, 80ml. 
Rozměr: ø54×63 mm Tisk: C1(8C), 
CP(2C), WPC(FC)

Daimy AP781256-01
Bílý keramický hrnek v dárkové krabičce, 
250 ml. Rozměr: ø74×84 mm Tisk: C1(8C), 
CP(2C), WPC(FC)

Dolten AP781257-01
Keramický hrnek pro sublimaci, 
v dárkové krabičce, 200 ml. 
Rozměr: ø74×84 mm Tisk: SU1(FC)

250 ml
sublimation printing

250 ml
ceramic printing

80 ml
ceramic printing
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Spoon AP862000
Bílý keramický hrnek s barevným vnitřkem a se 
stejně barevnou keramickou lžičkou, 300 ml. S 
hnědou dárkovou krabičkou. Rozměr: ø80×100 mm 
Tisk: C2(8C), CP(2C), WPC(FC)
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Yotel AP721708-01
Keramický hrnek v matném provedení s bambusovým 
víčkem, 370 ml. V krabici z kraftového papíru. 
Rozměr: ø82×105 mm Tisk: C2(8C), CP(2C), WPC(FC), 
P2(4C), E2

Kipal AP721652
Hrnek z borosilikátového skla s bambusovým víčkem a lžičkou, 
420 ml. V papírové kraftové krabičce. Rozměr: ø87×106 mm 
Tisk: E2, P2(4C), C2(8C)

Athena AP800433-01
Vysoce kvalitní velký porcelánový hrnek v bílé barvě 
s bambusovým podtáckem, 400 ml. V dárkové 
krabičce. Rozměr: ø100×85 mm Tisk: C2(8C), 
CP(2C), WPC(FC), E2
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Hestia AP803415-01
Vysoce kvalitní porcelánový hrnek v bílé barvě s 
bambusovým podtáckem, 320 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø85×90mm Tisk: C2(8C), CP(2C), WPC(FC), E2

Artemis AP803412-01
Vysoce kvalitní porcelánový hrnek v 
bílé barvě, 350 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø80×105 mm Tisk: C1(8C), CP(2C), 
WPC(FC)

Thena AP803411-01
Vysoce kvalitní porcelánový hrnek v bílé barvě, 
350 ml. V dárkové krabičce. Rozměr: ø80×90 mm 
Tisk: C1(8C), CP(2C), WPC(FC)
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Bokun AP721707
Keramický hrnek s přírodní korkovou 
základnou, 420 ml. V krabici z kraftového 
papíru. Rozměr: ø90×110 mm Tisk: C1(8C), 
CP(2C), P2(1C), *:WPC(FC)

Morkel AP721653
Šálek z borosilikátového skla s bambusovým 
podnosem a lžičkou, 180 ml. V krabici z kraftového 
papíru. Rozměr: 164×80×123 mm Tisk: E2
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Bastic AP741563
Hrnek z nerez oceli s barevnou 
karabinou, 200 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø70×80 mm Tisk: C2(8C), 
E1, RE2(6C)

Pioka AP721818-01
Plastový hrnek ze 100% kompostovatelné PLA, 
350 ml. Rozměr: ø79×88 mm Tisk: P2(4C), RS(1C)

Subovint AP812403
Retro kovový smaltovaný hrnek s okrajem z nerez oceli pro 
sublimační potisk, 350 ml. V dárkové krabičce. Cena zahrnuje 
sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 
ks. Rozměr: ø87×80 mm Tisk: FP‑SU(FC)
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Tokken AP721167
Jednostěnný termo hrnek z bambusových vláken, se silikonovým 
víčkem na pití a páskem na držení, 380 ml. Rozměr: ø94×112 mm 
Tisk: P2(4C)

Soft Touch AP803420
Keramický hrnek se silikonovým víčkem a uchycením, 
400 ml. Rozměr: ø90×150 mm Tisk: C1(8C), CP(2C), 
WPC(FC)

CreaCup AP892006
Dvoustěnný plastový termo hrnek na zakázku 
s víčkem na pití a se silikonovým úchopem, 
400 ml. Min. mn. 50 ks. Rozměr: ø85×155 mm 
Tisk: DO4(FC), P1(1C)

CreaCup Mini AP892007
Dvoustěnný plastový termo hrnek na zakázku s 
víčkem na pití a silikonovým úchopem, 300 ml. Min. 
mn.: 50 ks. Rozměr: ø93×130 mm Tisk: DO4(FC), 
P1(1C)
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NAMÍCHEJTE SI 
BARVY HRNKU, VÍČKA 
A SILIKONOVÉHO 
PÁSKU PRO VÁŠ 
UNIKÁTNÍ TERMO 
HRNEK!

CREACUP

Od 50 ks.
Z evropského skladu.
Kompletováno v Evropě.

300 ml

400 ml

Potisk 1 barva na hrnek nebo epoxy potisk na 
víčko.

HRNEK

HRNEK

VÍČKO

VÍČKO

ÚCHOP

ÚCHOP
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Plibun AP721695
USB flash disk 16 GB z recyklovaného papíru v 
pouzdru z přírodního korku. V krabčce z kraftového 
papíru. Rozměr: ø92×145 mm Tisk: P1(2C)
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Graby AP811113
Nerezový dvoustěnný termo hrnek 
s plastovým víčkem na pití a uchem, 
350 ml. Rozměr: ø70×158 mm 
Tisk: E2, P2(1C)

Ariston AP721174
Termo hrnek z nerez oceli, 
potažený bambusem a víčkem na 
pití, 500 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø82×170 mm Tisk: E2, P2(1C)

Patrol AP811104
Kovový termohrnek s plastovým uchem 
a zavíratelným otvorem na pití ve 
víčku. Baleno v bílé krabičce, 450 ml. 
Rozměr: ø80×165 mm Tisk: E2, P2(1C)

Arnoux AP809520
Kovový termo hrnek s plastovým 
úchytem a víčkem, s možností vyhřívání, 
napájený přes autozásuvku, 450 ml. 
Rozměr: ø70×158 mm Tisk: E2, P2(1C)
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Mento AP731964
Sportovní láhev s karabinou, vyrobeno z hliníku, 
400 ml. V papírové krabičce. Rozměr: ø66×175 mm  
Tisk: RS(1C), C2(8C), E2, P2(4C), *:WPC(FC)

-01* -02 -03 -05 -06 -07 -10 -21 -25
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Mento XL AP800425
Hliníková sportovní láhev s karabinkou, 750 ml. 
Rozměr: ø70×250 mm Tisk: RS(1C), C3(8C), 
E2, P2(4C), *:WPC(FC)

Legion AP811111
Hliníková sportovní láhev na pití s 
matným povrchem a karabinkou, 750 ml. 
Rozměr: ø73×265 mm Tisk: E2, P2(1C), RS(1C)

Dokath AP781675
Skleněná sportovní láhev s páskem na víčku 
a barevným neoprenovým obalem, 400 ml. 
Rozměr: ø64×190 mm Tisk: E2, T1(8C), DT(FC), 
C2(8C)
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Tulman AP721169
Barevná sportovní láhev na 
pití s bambusovým uzávěrem, 
750 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø72×242 mm Tisk: RS(1C), 
E2, P2(2C)

Balman AP800430
Jednostěnná sportovní láhev z nerez 
oceli s víkem z bambusu, 750 ml. 
Rozměr: ø72×242mm Tisk: RS(1C), 
E2, P2(2C)

Moltex AP721173
Sportovní láhev z nerez oceli a 
bambusu, 500 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø69×245 mm Tisk: E2, P2(1C)

Burdis AP721178
Skleněná sportovní láhev s bambusovým 
víčkem, 430 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø63×189 mm   Tisk: E2, P2(1C), 
C3(8C)
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Anukin AP721676
Sportovní jednostěnná láhev na pití z nerezové oceli s 
korkovým vzorem na víčku, 770 ml. V krabici z kraftového 
papíru. Rozměr: ø74×254 mm Tisk: E2, P2(2C), C3(8C), 
*:WPC(FC)
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Rextan AP721170
Sportovní láhev z nerez oceli, 700 ml. V dárkové 
krabičce. Rozměr: ø74×257 mm Tisk: E2, P2(1C), 
RS(1C)

Bayron AP721171-01
Sportovní láhev z nerez oceli pro 
sublimační potisk, 700 ml. V dárkové 
krabičce. Rozměr: ø74×257 mm 
Tisk: SU1(FC)

Herilox AP781926
Láhev na vodu z nerez oceli, neizolovaná, 
630ml. S bezpečnostní pojistkou ve víčku. 
Rozměr: ø70×260 mm Tisk: E2, P2(1C), C3(8C), 
*:WPC(FC)
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Robusta XL AP800429
Dvoustěnná termoska z nerez oceli, 1000 ml. 
Rozměr: ø80×320mm Tisk: C3(8C), E2, P2(1C), 
RE2(6C), WPC(FC)

Robusta AP804202
Dvoustěnná termoska z nerez oceli, 500 ml. 
Rozměr: ø65×240 mm Tisk: C3(8C), E2, P2(1C), 
RE2(6C), WPC(FC)

Hosban AP741861
Nerezová termoska s pogumovanou úpravou, 
500 ml. V papírové krabičce. Rozměr: ø68×243 mm 
Tisk: E2
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Zolop AP741986
Termoska ve tvaru láhve z nerez oceli, 850 ml. 
Rozměr: ø80×310 mm Tisk: C3(8C), E2, WPC(FC)

Makalu AP800432
Dvoustěnná termoska z nerez oceli s matným povrchem 
a páskem na víčku, 500 ml. Rozměr: ø70×255mm 
Tisk: E2, P2(1C), RS(1C)
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Platano AP845179
Butylka z nerez oceli ve tvaru banánu se 2 kalíšky 
a nálevkou, 150 ml. V černé dárkové krabičce. 
Rozměr: 188×189×43 mm Tisk: E2, P2(4C)

Nautilus AP808011
Skládací pohárek z nerezové oceli v pouzdře, 70 ml. 
Rozměr: ø50×60 mm Tisk: E1, RE2(6C), P2(1C)

Shackleton AP845180
Butylka z nerez oceli se 2 kalíšky a nálevkou, 230 ml. 
V černé dárkové krabičce. Rozměr: 167×188×42 mm 
Tisk: E2, RE2(6C), P2(1C), C2(8C)
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Forester AP811112
Nerezová butylka s dřevěným povrchem, 170 ml. 
Rozměr: 110×90×21 mm Tisk: E2

Gravning AP845183-10
Butylka z nerez oceli s černým povrchem, 200 ml. 
Rozměr: 92×122×22 mm Tisk: E2, P2(1C)

Norge AP807908
Kovová mini butylka na karabince, 25 ml. 
Rozměr: 58×42×12 mm Tisk: E1, RE2(6C), P2(1C)

FOOD AND DRINKWARE272



Yantic AP721655
Sada 4 ks podtácků z borovicového dřeva, převázané 
jutovým provázkem. Průměr tácků se může lišit mezi 
8‑10 cm. Rozměr: ø100×40 mm Tisk: P2(4C), E2

Booster AP800426
Sada 4 ks podtácků z bambusu ve stojánku na stůl. 
Rozměr: 110×110×40 mm Tisk: E2, P2(4C)
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Varien AP741772
Dárková taška na víno z netkané textilie, 
80 g/m². Rozměr: 160×400×65 mm 
Tisk: T0(8C), DT(FC)

SuboShop Wine 
AP718666
Taška na láhev vína z netkané textilie na zakázku s 
celoplošným sublimačním potiskem a proseklými 
uchy, 80 g/m². Cena zahrnuje sublimační tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 160×400×2 mm Tisk: FP‑SU(FC)

-00 -08-06A -10

SuboShop Wine RPET 
AP718903
Taška na láhe vína z netkané textilie RPET s proseklými 
uchy na zakázku, 80 g/m². Cena zahrnuje celoplošný 
sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 
100 ks. Rozměr: 160×400×2 mm Tisk: FP‑SU(FC)
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CreaBox Wine A AP718661
Plnobarevně potištěná dárková krabice na láhev vína 0,75l 
na zakázku z vlnité lepenky. Dodáváno rozložené, bez vína. 
Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 80×330×80 mm Tisk: FP‑DG(FC)

CreaBox Wine B AP718677
Plnobarevně potištěná dárková krabice na láhev vína 
0,75l na zakázku z vlnité lepenky. Dodáváno rozložené, 
bez vína. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 160×330×80 mm 
Tisk: FP‑DG(FC)

CreaBox Wine D AP718934
Plnobarevně potištěná krabice z vlnité lepenky na 2 láhve 
vína 0,75l. Dodáváno rozložené, bez vín. Cena zahrnuje 
digitální tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 160×370×80 mm Tisk: FP‑DG(FC)

CreaBox Wine C AP718933
Plnobarevně potištěná krabice z vlnité lepenky na 1 láhev 
vína 0,75l. Dodáváno rozložené, bez vína. Cena zahrnuje 
digitální tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 80×370×80 mm Tisk: FP‑DG(FC)
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Vinomate AP718651
Papírový kotouč s párováním jídla a vína na 
zakázku. Cena zahrnuje plnobarevný tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: ø140 mm Tisk: FP‑DG(FC)

Pikerson AP721714
Skleněná karafa na víno, 1800 ml. 
Rozměr: ø200×280 mm Tisk: VS(FC)

FOOD AND DRINKWARE276



Godello AP804906
Sada na víno 4 dílná, kov/dřevo, v bambusové krabičce. 
Rozměr: 147×168×49 mm Tisk: E2, P2(4C)

Round AP812101
Sada na víno s vývrtkou, kroužkem, zátkou a 
nálevkou v kulaté plastové krabičce s překližkou na 
povrchu. Rozměr: ø160×40 mm Tisk: E2, P2(4C)

Boriax AP721165
Sada na víno z bambusu s vývrtkou, kroužkem, nálevku 
a zátkou v bambusové krabičce s přihrádkou na láhev 
vína. Dodáváno bez láhve. Rozměr: 360×118×110 mm 
Tisk: E2, P2(4C)
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Boojito AP809569
Otvíták na láhve, bambus/nerez ocel. 
Rozměr: 178×40×10 mm Tisk: E1, P2(4C), RE2(6C)

Bierbaum AP874007
Otvírák na láhve s dřevěným držadlem. 
Rozměr: 144×25×19 mm Tisk: P1(4C), E1

Umbria AP800409
Kovová vývrtka s otvírákem na láhve. 
Rozměr: 120×10×20 mm Tisk: E1

FOOD AND DRINKWARE278



MagBadge Bottle AP718220
Placka s otvírákem na láhve a magnetkou s plnobarevně 
potištěným vloženým papírem. Cena zahrnuje digitální 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: ø58 mm Tisk: FP‑DG(FC)

Puglia AP804010
Kovová zátka na uzavření lahve šampaňského. 
Rozměr: ø40×55 mm Tisk: E1, RE1(6C)

Bierbass AP809546
Kulatý dřevěný otvírák na láhve. 
Rozměr: ø69×10 mm Tisk: E1, P1(4C)
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Naplňte vašim dětem dárkové 

krabičky zábavou a kreativitou. 

Nechte je hrát si s logickými 

hlavolamy, vybarvovat si vlastní tašky 

a zástěry nebo začít sbírat mince do 

prasátka. Najděte zde celou řadu 

produktů, které mohou pobavit 

všechny, kteří jsou mladí duchem.
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Benko AP718637
Dřevěné šachy z dubové překližky s plochými 
šachovými figurkami. Rozměr: 250×350×8 mm 
Tisk: E2, UV(FC), S2(2C)
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Immermor AP718152
Paměťová hra z polaminového dřeva břízy se zvířecími 
postavičkami. 24 motivů (40x40 mm). Cena zahrnuje 1 barevné 
logo tištěné na zadní straně každého motivu, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 40×40 mm 
Tisk: FP‑S(1C)

Immermor Creative 
AP718383
Polaminované pexeso z břízy s vlastní grafikou. S 24 dílky 
(40x40 mm). Cena zahrnuje 12 různých plnobarevných 
potisků na přední straně dílků a 1 barevný potisk loga na 
zadní straně všech dílků, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 250 ks. Rozměr: 40×40 mm Tisk: FP‑UV(FC), FP‑S(1C)

VYTVOŘTE SI VÁŠ DESIGN!
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Sebastopol Plus AP718382
Polaminované domino z břízy s 28 dílky na zakázku a bavlněným pouzdrem. 
Cena zahrnuje 1 barevný potisk loga na zadní straně všech dílků s předními 
tečkami v odpovídající barvě, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 250 ks. 
Rozměr: 117×55×41 mm Tisk: FP‑S(1C)

Kelpet AP781823
Dřevěné domino se zvířecími postavičkami, v dřevěné 
krabičce, 28 kostek. Rozměr: 150×32×50 mm 
Tisk: E1, P1(4C)

VYTVOŘTE SI VÁŠ DESIGN!
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Xigral AP721182
Dřevěná sada her ‑ šachy, domino, mikádo a dáma. 
Rozměr: 163×30×163 mm Tisk: E1, P1(4C)

Jetex AP781276
Dřevěná, barevná skládací puzzle kostka, ve váčku 
z netkané textilie o rozměrech 123x150 mm. 
Rozměr: 45×45×45 mm Tisk: T1(8C), DT(FC)

Mikado AP781825
Dřevěná hra Mikádo v dřevěné krabičce, 41 tyček. 
Rozměr: 195×30×45 mm Tisk: E1, P1(4C)

Genius AP800345
Dřevěné magické puzzle, 3 ks v dřevěné krabičce. 
Rozměr: 240×78×66 mm Tisk: E1
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OXO AP718675
Hra Piškvorky z březové překližky s 10 žetony 
a bavlněným pytlíkem. Rozměr: 130×170 mm 
Tisk: E1, P1(2C), S1(2C)

OXO Creative AP718676
Hra Piškvorky z březové překližky na zakázku s 10 žetony a 
bavlněným pytlíkem. Cena zahrnuje identický barevný tisk všech 
žetonů na zadní straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 
100 ks. Rozměr: 130×170 mm Tisk: FP‑UV(FC), S1(2C)
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Melanie AP761886
Plastová hra. Rozměr: 75×90×6 mm 
Tisk: P1(4C), UV(FC)

Wodalus AP718155
Plastové puzzle, 9 dílů, s vlastní grafikou, na polaminované 
dřevěné desce z břízy. Cena zahrnuje UV LED potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 120×120×3 mm Tisk: FP‑UV(FC)

Sutrox AP781826
Dřevěné puzzle, 9 dílů, ve stojánku. 
Rozměr: 150×150×5 mm Tisk: S1(1C)
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Suzzle AP812411
Puzzle s 80ti díly se sublimačním potiskem. Cena 
zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 240×190 mm 
Tisk: FP‑SU(FC)

Mizzle AP812413
Puzzle pro sublimační potisk s 80 díly. Cena 
zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 200×145 mm 
Tisk: FP‑SU(FC)
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Backys AP741878
Vak na stažení šňůrkou pro děti z netkané textilie na vybarvení, s 
5 fixami a vyobrazným daným motivem. Rozměr: 250×300 mm 
Tisk: T1(8C), DT(FC)
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Llorel AP781812
Vak na stažení šňůrkou pro děti v designu zvířátek, 190 T 
polyester. Rozměr: 260×300 mm Tisk: T1(8C), DT(FC)

Legox AP741622
Kuchařský set čepice a zástěra pro děti z netkané 
textilie, jedna velikost. Tisk: T1(8C), DT(FC)

Tizy AP741877
Zástěra pro děti z netkané textilie na vybarvení, 
s 5 fixami a vyobrazeným daným motivem. 
Rozměr: 430×430 mm Tisk: T1(8C), DT(FC)

-C-B-A
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Milux AP741365
Plastové JoJo s rovnou plochou na potisk. 
Rozměr: ø50×15 mm Tisk: P1(4C), UV(FC)

Cretium AP781822
Dřevěné JoJo s bílou bavlněnou šňůrkou. 
Rozměr: ø50×28 mm Tisk: P1(4C), E1
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Donax AP741698
Plastová pokladnička prasátko, s oddělitelným rypáčkem 
pro otevření. Rozměr: 100×75×80 mm Tisk: P2(1C)

Teddy AP731411
Medvídek s možností potisku na tričko, vyrobeno z polyesteru. 
Rozměr: 65×75×40 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)
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VYTVOŘTE SI VÁŠ BALONEK 
NA ZAKÁZKU!
VÝBĚR Z 21 MOŽNÝCH BAREV A S CMYK 
POTISKEM NEBO S POTISKEM PŘÍMÝCH 
BAREV (AŽ DO 8 BAREV).

Od 1 000 ks.
Od 10 pracovních dní
Vyrobeno v Evropě. 
Balonek na zakázku

creaballoon

CreaBalloon Crystal AP718094
Nafukovací balonky v lesklých barvách na zakázku s možností CMYK 
nebo až 8mi barevného potisku na každé straně. Min. mn.: 1.000 ks. 
Rozměr: ø280 mm

CreaBalloon Pastel AP718093
Nafukovací balonky v pastelových barvách na zakázku s možností CMYK 
nebo až 8mi barevného potisku na každé straně. Min. mn.: 1.000 ks. 
Rozměr: ø280 mm

Lesklé barvy.Pastelové barvy.
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DESIGN VE VAŠEM TVARU!

VinyStick AP718090
Vinylové samolepky na zakázku ve vlastním tvaru 
a rozměru. Dodáváno na arších. Min. mn. 250 ks. 
Tisk: FP‑VS(FC)

EpoStick AP718089
Epoxy samolepky na zakázku ve vlastním tvaru a rozměru. 
Dodáváno na arších. Min. mn.: 250 ks. Tisk: FP‑DO(FC)
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Flexi AP731504
Ohebná tužka s gumou. Vyrobeno ze speciálního ohebného plastu. 
Dodává se neořezaná. Rozměr: ø6×320 mm Tisk: P1(2C)

Nicky AP741703
Plastové kuličkové pero s kuličkou na vrchu. 
Kulička obsahuje barevné, na pohyb reagující 
LED světla. Dodávané s modrou náplní a 3 
bateriemi. Rozměr: ø28×186 mm Tisk: P1(4C)

Farm AP809345
Dřevěná tužka s barevnou figurkou, 
neořezaná. Rozměr: ø8×210 mm 
Tisk: P1(4C)
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Zoom AP809344
Dřevěné kuličkové pero s barevnou 
hlavičkou zvířátka, s modrou náplní. 
Rozměr: ø13×110 mm Tisk: P1(4C)

-A -B -C -D -E
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AP718092-A

AP718092-B

AP718092-C

AP718092-D

AP718092-E

AP718092-F

AP718092-G

192×35 m
m

169×42 m
m

153×29 m
m

148×43 m
m

160×45 m
m

170×38 m
m

147×32 m
m

Looney AP718092
Dřevěné pravítko. Rozměr: 192×35 mm 
Tisk: E1, P1(2C)
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Boltex AP781757
Mandala set na vybarvení s barevnými 
pastelkami a 12 listy mandala designu. 
Rozměr: 90×90×10 mm Tisk: P1(2C), VS(FC)

Figgy AP741313
Sada na kreslení se 6ti pastelkami, ořezávátkem a 
omalovánkami. Rozměr: 74×90×15 mm Tisk: P1(1C), 
VS(FC)

Lumar AP721240
Vázaný blok se 60 čistými listy, včetně 
recyklovaného papírového pouzdra 
se 6 barevnými dřevěnými tužkami. 
Rozměr: 104×104×13 mm Tisk: P2(1C)

Dumbo AP761866
Sada na kreslení s 10ti barevnými pastelkami, 
1 ořezávátkem, 1 pravítkem a omalovánkami. 
Rozměr: 76×177×14 mm Tisk: P1(4C), VS(FC)
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Lola AP808505
Voskovky obalené černým papírem v papírové krabičce. 
Rozměr: 100×90×9 mm Tisk: P0(4C), VS(FC)

Liddy AP808504
Voskovky obalené černým papírem v papírové 
krabičce. Rozměr: 50×90×9 mm Tisk: P0(4C), VS(FC)
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Craxon 6 AP718338
Sada 6 ks voskovek obalené černým papírem v papírové 
krabičce na zakázku. Cena zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 50×90×9 mm 
Tisk: FP‑DG(FC)

Craxon 12 AP718339
Sada 12 ks voskovek obalené černým papírem v papírové krabičce 
na zakázku. Cena zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 100×90×9 mm Tisk: FP‑DG(FC)
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Lea AP808503
Dřevěné pastelky (12 ks) v papírové krabičce. 
Rozměr: 90×90×9 mm Tisk: P0(4C), VS(FC)

Kitty AP808502
Dřevěné pastelky (6 ks) v papírové krabičce. 
Rozměr: 45×90×9 mm Tisk: P0(4C), VS(FC)
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Penxil 6 AP718336
Sada 6 ks pastelek v papírové krabičce na zakázku. Cena 
zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 100 ks. Rozměr: 45×90×9 mm Tisk: FP‑DG(FC)

Penxil 12 AP718337
Sada 12 ks pastelek v papírové krabičce na zakázku. Cena 
zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 
ks. Rozměr: 90×90×9 mm Tisk: FP‑DG(FC)
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Buďte připraveni ‑ to je klíč úspěchu. 

Chladné počasí a dovolené přinášejí 

speciální sadu výzev,které můžete 

všechny úspěšně doplnit o naše 

šikovné výrobky. Prohlédněte si 

naši nabídku kapesních nožů, 

multifunkčních nástrojů, baterek, 

příslušenství do auta a produktů 

pro lepší viditelnost spolu s našimi 

nejoblíbenějšími klíčenkami.
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Blopp AP718640
Přívěšek na klíče z bambusu a PU kůže s kovovým kroužkem. Rozměr: 35×98 mm 
Tisk: E1, P1(4C)

-A -B
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Woody A AP718153
Kulatý, dřevěný přívěšek na klíče z 
břízy s plnobarevným potiskem. Cena 
zahrnuje UV LED potisk na jedné 
straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 200 ks. Rozměr: 45×71 mm 
Tisk: FP‑UV(FC), UV(FC)

Woody B AP718160
Oválný, dřevěný přívěšek na klíče z 
břízy s plnobarevným potiskem. Cena 
zahrnuje UV LED potisk na jedné 
straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 200 ks. Rozměr: 35×80 mm 
Tisk: FP‑UV(FC), UV(FC)

Woody C AP718161
Čtvercový, dřevěný přívěšek na klíče 
z břízy s plnobarevným potiskem. 
Cena zahrnuje UV LED potisk na jedné 
straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 200 ks. Rozměr: 45×72 mm 
Tisk: FP‑UV(FC), UV(FC)

Woody D AP718162
Obdélníková, dřevěný přívěšek na 
klíče z břízy s plnobarevným potiskem. 
Cena zahrnuje UV LED potisk na jedné 
straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 200 ks. Rozměr: 35×80 mm 
Tisk: FP‑UV(FC), UV(FC)

WOODY
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Sqerbis AP810732
Dřevěný obdélníkový přívěšek na klíče s 
kovovým kroužkem. Rozměr: 58×30 mm 
Tisk: E1, P1(4C)

Orbis AP810726
Dřevěný kulatý přívěšek na klíče s kovovým kroužkem. 
Rozměr: ø40×7 mm Tisk: E1, P1(4C)
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Ball AP800657
Kovový přívěšek na klíče v krabičce z černého 
kartonu. Rozměr: 29×39×4 mm Tisk: E1, DO1(FC)

Rectangle AP800655
Kovový přívěšek na klíče v krabičce z 
černého kartonu. Rozměr: 25×43×4 mm 
Tisk: E1, DO2(FC)
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Aluudy A AP718937
Kulatý přívěšek z broušeného hliníku 
na zakázku s vlastní grafikou. Cena 
zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: ø45 mm Tisk: FP‑UV(FC)

Aluudy B AP718938
Oválný přívěšek z broušeného hliníku 
na zakázku s vlastní grafikou. Cena 
zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 35×53 mm Tisk: FP‑UV(FC)

Aluudy C AP718939
Čtvercový přívěšek z broušeného 
hliníku na zakázku s vlastní grafikou. 
Cena zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 45×45 mm Tisk: FP‑UV(FC)

Aluudy D AP718940
Obdélníkový přívěšek z broušeného 
hliníku na zakázku s vlastní grafikou. 
Cena zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 35×53 mm Tisk: FP‑UV(FC)

Aluudy
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Dwell AP873016
Kovový přívěšek na klíče ve tvaru 
domečku, v černé dárkové krabičce. 
Rozměr: 36×49×4 mm Tisk: DO2(FC), 
E1, P2(4C)

Basset AP810731
Kovový přívěšek na klíče ve tvaru 
kamionu v černé kartonové krabičce. 
Rozměr: 55×27×3 mm Tisk: DO2(FC), 
E1, P2(2C)
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Cinco AP810742
Kulatý kovový přívěšek na klíče s 5 odnímatelnými 
kroužky, v černé dárkové krabičce. 
Rozměr: ø75 mm Tisk: DO1(FC), E1

I Love AP873030
Kovový přívěšek na klíče se 3 přívěšky: "Já", 
srdce a obdélník. V černé dárkové krabičce. 
Rozměr: 60×31×5 mm Tisk: DO1(FC), E1

Dromo AP810736
Kovový přívěšek na klíče ve tvaru volantu 
se žetonem do nákupního vozíku, v černé 
dárkové krabičce. Rozměr: ø34×5 mm 
Tisk: E1
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Eternity AP809516
Kovový přívěšek na klíče s otočným kalendářem 
až do roku 2060, v černé dárkové krabičce. 
Rozměr: 80×45 mm Tisk: E1

Yip AP761161
Přívěšek na klíče z kovu a polyesteru. 
Rozměr: 28×65×4 mm Tisk: E1, P2(4C)
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Carousal AP806320
Přívěšek na klíče s otočnou vnitřní částí v 
černé kartonové krabičce. Rozměr: 35×95 mm 
Tisk: E1, DO1(FC)

Russel AP809507
Hliníkový otvírák s kroužkem na klíče. 
Rozměr: 55×9×14 mm Tisk: E1, P2(2C)

Milter AP781666
Hliníkový otvírák na lahve s přívěškem na klíče. Rozměr: 9×79×15 mm 
Tisk: E1, P2(4C)
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SteelCart AP809562
Přívěšek na klíče z nerez oceli s koncem pro nákupní 
vozíky. Rozměr: 73×23×1 mm Tisk: E0, RE1(6C)

BooCart AP718372
Přívěšek na klíče z bambusu s koncovkou do 
nákupních vozíků. Rozměr: 73×23×2 mm 
Tisk: E1, P0(2C)
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Euromarket AP731809
Kovový přívěšek na klíče se žetonem do nákupního 
košíku. Jedna strana mince je barevná, na druhé 
je vyražen nákupní vozík. Velikost: ø23×1,7 mm. 
Rozměr: ø23 mm Tisk: P1(2C)

Hoinzo AP741994
Kovový přívěšek na klíče se žetonem do vozíku a s 
figurkou. Rozměr: 13×34×30 mm   Tisk: E1

Nelly AP800375
Plastový přívěšek na klíče s plastovým 
žetonem do nákupních vozíků. 
Rozměr: 44×33×5 mm Tisk: P1(4C), UV(FC)
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EpoRing AP809326
Přívěšek na klíče s možností vlastního designu, s 
kovovým kroužkem na klíče. Cena obsahuje epoxy 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 
ks. Rozměr: Max. 25 cm² Tisk: FP‑DO(FC)

SuboFob AP718135
Polyesterový přívěšek na klíče na zakázku s kovovou 
karabinkou. Cena zahrnuje sublimační potisk na obou 
stranách, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 
ks. Rozměr: 185×20 mm Tisk: FP‑SU(FC)

DESIGN VE VAŠEM TVARU!

SuboFob RPET AP718986
RPET přívěšek na klíče na zakázku s kovovou karabinkou. Cena 
zahrnuje sublimační potisk na obou stranách, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 185×20 mm Tisk: FP‑SU(FC)
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Subiner AP718151
Přívěšek na klíče na zakázku se sublimačním 
potiskem na obou stranách. S kovovou 
karabinkou a kroužkem. Cena zahrnuje 
sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 160×30 mm 
Tisk: FP‑SU(FC)
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Subiner RPET AP718987
RPET přívěšek na klíče na zakázku s kovovou 
karabinkou a kroužkem. Cena zahrnuje 
sublimační potisk na obou stranách, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 160×30 mm Tisk: FP‑SU(FC)
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Bimox AP781933
Plastová baterka s 1 LED světlem a kovovým kroužkem na klíče. 
Vygravírovaná loga na těle baterky svítí. Vč. knoflíkových baterií. 
Rozměr: ø14×85 mm Tisk: E1

-05 -06 -07 -10 -21

KEYS AND TOOLS316



Lokys AP781166
Hliníková čelovka s 5 LED diodami a 
nastavitelnými pásky. Dodáváno bez 3 AAA 
baterií. Rozměr: 60×45×38 mm Tisk: E1

Zaro AP781001
Mini hliníková baterka s 3 LED diodami, 
otvírákem na láhve a přívěškem na 
klíče. Dodáváno s knoflíkovou baterií. 
Rozměr: ø17×70 mm Tisk: P2(2C), E1

Pico AP810360
Mini hliníková baterka s 3mi LED diodami 
a karabinkou. Dodáváno s baterií. 
Rozměr: 50×17 mm Tisk: E1, P2(2C)

Bopor AP800423-00
Přívěšek na klíče z ekologického plastu ze 
slámy se žetonem do vozíku a 2 LED světly. 
Dodáváno se 2 knoflíkovými bateriemi. 
Rozměr: 70×25×10 mm Tisk: P1(4C)

-05

-06

-21

-05

-05

-06

-10

-21

-06

-07

-10

-21

KEYS AND TOOLS 317



Spotlight AP810332
Hliníková baterka s 9ti LED diodami s 
páskem kolem ruky. Včetně 3 AAA baterií. 
Rozměr: ø26×90 mm Tisk: E1, P2(2C)

Cove AP810321
Hliníková baterka s 12‑ti LED diodami v polyesterovém 
pouzdře, včetně baterií. V krabičce z černého kartonu. 
Rozměr: 162×112×45 mm Tisk: P2(1C), E1
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Everwood AP810358-10
Hliníková baterka se 14ti LED diodami v černé 
dárkové krabičce. Dodáváno s 3 AAA bateriemi. 
Rozměr: 200×37×110 mm Tisk: P2(2C), 
E1, DO1(FC)

Talos AP791280
Multifunkční baterka se 13ti ks nářadí. Dodáváno 
bez 3ks AAA/R06 baterií. Rozměr: ø45×140 mm  
Tisk: E1, P2(1C), RE1(6C)

Castaway AP809549-21
Nářadí z nerez oceli ve tvaru kreditní 
karty, s 15 funkcemi, v plastovém pouzdře. 
Rozměr: 53×85×2 mm Tisk: E1, RE1(6C), T1(8C), 
DT(FC)
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Factory AP808023
Sada nářadí, multi kleště s 8mi funkcemi a zavírací nůž 
z nerezové oceli a hliníku. V černé dárkové krabičce. 
Rozměr: 138×180×27 mm Tisk: P2(2C), E2

Workshop AP808022
Nerezové multi kleště s hliníkovou rukojetí 
a 8mi funkcemi. V černé dárkové krabičce. 
Rozměr: 180×96×27 mm Tisk: P2(2C), E2
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Blauden AP791020
Kleště z nerezové oceli s 12ti 
funkcemi, v polyesterovém pouzdře. 
Rozměr: 100×17×95 mm  Tisk: P2(2C), E1

Baikal AP873033
Kapesní nůž, nerez ocel/dřevo, 9 funkcí. Rozměr: 89×24×17 mm 
Tisk: E1, P2(2C)

Woon AP761956
Kapesní nůž z nerez oceli s dřevěnou rukojetí. 
Rozměr: 165×15×13 mm Tisk: E1, RE1(6C)
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Sauris AP741722
Plastové kuličkové pero s plochými a hvězdicovými 
šroubováky, vodováhou a pravítkem 7 cm / 3 palce. S 
kovovým klipem a modrou náplní. Rozměr: ø10×149 mm 
Tisk: P1(2C)
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Carpenter AP761177
Dřevěná tužka, dodávána neořezaná. Rozměr: 180 mm 
Tisk: P0(4C)

Hetson AP721659
Pár elastických nylonových rukavic s 
protiskluzovou vrstvou, v jedné velikosti. 
Tisk: T1(8C), DT(FC)

Contal AP781187-01
Plastové kuličkové pero s 10 cm pravítkem. S modrou 
náplní. Rozměr: ø11×150 mm Tisk: P1(2C)
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Pitstop AP800394
22dílná sada nářadí v plastovém pouzdře. Obsahuje 2ks 
šroubováků, 1ks kombinovaných kleští, 1 ks držáku, 2 ks 
dlátek, 5 ks hlavic, 10 ks bitů. Rozměr: 220×160×27 mm 
Tisk: S2(1C)

Wheels AP781784
Sada nářadí, 20 dílů, v plastovém obalu ve tvaru kola 
od auta. Rozměr: ø128×48 mm Tisk: P1(2C)

Mansard AP892003
Plastový skládací metr, 2m. 
Rozměr: 232×30×15 mm Tisk: UV(FC)
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Grade 3M AP731567
Plastový metr s aretací, kovovým klipem a šňůrkou na 
ruku, 3m. Rozměr: 61×62×35 mm Tisk: DO3(FC)

Grade 5m AP741721
Plastový metr s aretací, kovovým klipem a šňůrkou na 
ruku, 5m. Rozměr: 70×70×35 mm Tisk: DO3(FC)

Caruso AP718671
Polyesterový krejčovský metr na zakázku, 150 cm s kovovými svorkami. 
Cena zahrnuje sublimační tisk na obou stranách, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 1500×20 mm Tisk: FP‑SU(FC)
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Caruso RPET AP718990
RPET krejčovský metr na zakázku, 150 cm s kovovými svorkami. Cena 
zahrnuje sublimační tisk na obou stranách, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 1500×20 mm Tisk: FP‑SU(FC)
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CreaPark AP718181
Parkovací papírové, polaminované hodiny na zakázku. 
Cena zahrnuje plnobarevný potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 110×150 mm 
Tisk: FP‑DG(FC)

ScraPark AP844041
Plastová parkovací karta se škrabkou na led. 
Rozměr: 118×160 mm Tisk: P1(4C), UV(FC), 
S1(4C)
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Hatch AP810331
Plastová škrabka. Rozměr: 155×100×15 mm 
Tisk: P1(4C)

Dasha AP791301
Plastová škrabka na led s rukavicí 210T 
polyester. Rozměr: 170×260×15 mm 
Tisk: T1(8C), DT(FC), P1(1C)

Tri Scrap AP800342
Trojúhelníková plastová škrabka na led. 
Rozměr: 115×115×109 mm Tisk: P1(4C), UV(FC)
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Becrux AP721393
Hliníkový osvěžovač do auta s připevněním 
na ventilaci v autě, citronová vůně. 
Rozměr: 57×49×28 mm Tisk: E1, P2(2C)

Gamp AP781165-01
Digitální plastový alkoholtester. Dodáváný 
bez 2 AAA baterií. Rozměr: 35×95×15 mm 
Tisk: P1(4C)
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Vualax AP721190-10
360° otočný, plastový stojánek na mobil s 
vestavěnou bezdrátovou nabíječkou. Montáž na 
větrací mřížku v autě. Rozměr: 74×105×68 mm 
Tisk: P2(1C)
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Tecnox AP721191-10
Plastový stojánek na mobil s vestavěnou bezdrátovou 
nabíječkou. Montáž na větrací mřížku v autě. 
Rozměr: 92×110×62 mm Tisk: P2(1C)

Daminus AP781176
Plastový stojánek na mobil do auta s montáží 
na větrací mřížku. Rozměr: 29×97×50 mm 
Tisk: DO1(FC), P1(2C)

Aragor AP781603-21
Hliníkový držák na mobil s magnetem s úchytem 
do větrací mřížky. Vč. samolepícího kovového 
plíšku, v dárkové krabičce. Rozměr: ø33×30 mm 
Tisk: E1, RE1(6C)
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Hikal AP741172
USB nabíječka do auta. Maximální výkon 1000 mA. 
Rozměr: ø23×55 mm Tisk: P1(4C)

Visitag AP874014-02
Reflexní kulatá visačka na zavazadlo. 
Rozměr: ø60×200 mm Tisk: P1(4C)

BiPower AP806975-10
USB nabíječka do zásuvky zapalovače v autě se 2 
porty. Max. výstup 1000 mA (port 1), 2100 mA (port 
2). Ideální pro epoxy potisk. Rozměr: ø38×68 mm 
Tisk: DO2(FC), P1(2C)
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Randid AP874009
Kulatá reflexní samolepka. Rozměr: ø70 mm 
Tisk: P1(4C)

Astana AP811402
Reflexní samolepka ve tvaru ruky. Rozměr: 67×55 mm 
Tisk: P1(4C)

Lemap AP741542
Vak na stažení šňůrkou s reflexními částmi, 190T 
polyester. Rozměr: 350×410 mm Tisk: S1(4C), T1(8C), 
DT(FC)
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Visibo AP826000-02
Vysoce viditelná vesta v pouzdru na zip, splňující evropskou 
normu EN ISO 20471 Class 2. Rozměr: M, XL Tisk: S1(4C), 
T1(8C), DT(FC)

Thunder AP808414
Plně automatický (otevření/zavření) větruodolný skládací 
deštník s 8 panely a reflexním olemováním. Kovová tyčka, 
hliníkový rám, žebra ze sklolaminátu a plastové držadlo. Ve 
stejně barevném obalu s reflexními pásky, 1900T pongee. 
Rozměr: ø1000×630 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)
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Reflective AP731259
Ohebný a nastavitelný reflexní pásek. 
Rozměr: 235×29 mm Tisk: S0(2C)

Pit Lane AP811401
Přívěšek na klíče ve tvaru reflexní vesty, s 
karabinou. Rozměr: 45×56 mm  Tisk: P1(4C)

Candid AP874010
Kulatý reflexní přívěšek na klíče s kovovým řetízkem. 
Rozměr: ø70×105 mm Tisk: P1(4C)
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Zima je období k odpočinku a 

soustředění na sebe. Pokud 

chcete uniknout chladu, vyberte si 

pohodlnou přikrývku, která vás při 

čtení vaší oblíbené knihy udrží v teple. 

Pokud chcete zůstat aktivní a jít ven, 

podívejte se na náš výběr sportovního 

příslušenství.
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Sammia AP861006
Dvouvrstvá přikrývka s korálovým fleecem 200 g/m² a oboustrannou 
podšívkou z fleecu 210 g/m². Převázané stuhou s papírovou etiketou na 
potisk. Rozměr: 1200×1500 mm Tisk: DG2(FC), VS(FC), BR(10C)
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Lerten AP721086
Dvojitá deka z polar fleece, 200 g/m². 
Rozměr: 1250×1600 mm Tisk: DG2(FC), VS(FC), BR(10C)

CreaBlanket AP718187-01
Deka z polar fleecu se sublimačním potiskem na 1 
straně, 100% polyester, 250 g/m². Digitálně potištěný 
papírový balící pruh. Cena zahrnuje sublimační a 
digitální tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 25 
ks. Rozměr: 1000×1500 mm Tisk: FP‑SU(FC), FP‑DG(FC)

Menex AP741275
Fleecová deka s protižmolkující úpravou, 180g/m². 
Rozměr: 1200×1500 mm Tisk: BR(10C)
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Calix AP741570
Spací pytel na zip ve stejně barevném obalu na 
stahování šňůrkou.  Rozměr: 750×1850 mm 
Tisk: T1(8C), DT(FC)

Mountain AP761799
Fleece deka s popruhem pro přenášení na suchý zip. 100% 
polyester, 200 g/m². Rozměr: 1300×1600 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), 
BR(10C)
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Clark AP741328
Plastová karabinka s kompasem. 
Rozměr: 30×69×10 mm Tisk: P1(2C), DO1(FC)

Kupra AP721473
Multifunkční náramek na přežití z padákového 
nylonu s kompasem, píšťalkou a křesacím kamínkem 
na zapálení ohně. Rozměr: 255×34×11 mm 
Tisk: E1, P2(2C)

Nansen AP809300
Kovový kompas s kroužkem. Rozměr: ø43×10 mm 
Tisk: P2(2C), E1, UV(FC), DO2(FC)

Tomtit AP718123
Dřevěná ptačí budka. Dodáváno rozložené. 
Rozměr: 165×142×120 mm Tisk: S1(2C), 
E2, P1(2C)
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Sailor AP800313
Plastový dalekohled s čistícím hadříkem v 
nylonovém pouzdře, 4‑násobné přiblížení. 
Rozměr: 110×115×45 mm Tisk: T2(8C), 
DT(FC)

Wanderer AP800312
Plastový mini dalekohled s 3‑násobným přiblížením. 
Rozměr: 66×65×38 mm Tisk: P2(1C)
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Rush AP810372
Hliníkový zvonek na kolo se stříbrnou plochou. 
Rozměr: ø54×67×54 mm Tisk: P1(4C), DO2(FC)

Wiggins AP809467
Plastová sada světel na kolo s připevněním na řídítka a sedlo. Přední světlo s 5ti LED diodami, zadní 
blikačka s 5ti LED diodami. Pracuje s 6ti AAA bateriemi. Dodáváno bez baterií. Neprodejné v následujících 
zemích: Německo, Rakousko, Švýcarsko. Rozměr: 140×170×35 mm Tisk: P2(2C)
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CreaRide AP718369
Plnobarevně potištěný potah na sedlo kola na zakázku s gumou, 190T polyester. 
Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 220×220×70 mm Tisk: FP‑SU(FC)

CreaRide RPET AP718698
Plnobarevně potištěný potah na sedlo kola 
na zakázku s gumou, 190T RPET polyester. 
Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 220×200×70 mm Tisk: FP‑SU(FC)

Triyo AP721480
Zámek na kolo s ocelovým drátem, potaženým 
PVC a se 2 klíči. Rozměr: ø12×690 mm 
Tisk: P1(2C)
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Tildak AP781667
Reflexní ledvinka s vypolstrovanou zadní částí 
a kapsou pro sportovní láhev, 210D polyester. 
Rozměr: 270×180 mm Tisk: T1(8C), DT(FC)

Kelan AP781619
Obal na mobil na paži z PU kůže s dotykovým 
okénkem a reflexními částmi. Vhodný pro mobily do 
rozměru 6 palců. Rozměr: 110×170 mm Tisk: P2(2C)

Wanel AP781392
Ledvinka s dotykovým okénkem a otvorem pro 
sluchátka, lycra. Rozměr: 240×105 mm Tisk: T1(8C), 
DT(FC)
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Ranster AP741552
Froté čelenka, bavlna/polyester. 
Rozměr: 190×60 mm Tisk: BR(10C)

Beker AP761057
Potítko na zápěstí. Rozměr: 64×73 mm 
Tisk: BR(10C)
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Boston AP718908
Čelenka na zakázku z prodyšného a rychle schnoucího 
polyesteru celoplošným sublimační tiskem. Vyrobeno ze 
100% polyesterové tkaniny (135 g/m²). V univerzální velikosti 
pro dospělé. Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 250×250 mm 
Tisk: FP‑SU(FC)
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Galtax AP721197
Švihadlo s dřevěnými držadly. Rozměr: ø7×2600 mm 
Tisk: E1, P1(2C)
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Brulen AP721481
2ks nordických trekinkových hliníkových holí s 
ergonomickými držadly, poutky na zápěstí a systémem proti 
nárazům. S patkami do sněhu a obalem. Rozměr: 1350 mm 
Tisk: E2, T2(8C), DT(FC)
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Nodal AP721604
Podložka pro cvičení jógy z EVA pěny s pásky na 
přenášení.  Rozměr: 600×1800 mm Tisk: T2(8C), 
DT(FC)

Mansat AP781919
Guma na fitness cvičení s místem pro potisk. 
Rozměr: 12×710×5 mm Tisk: P1(2C)

Nayan AP721254
Guma na fitness cvičení z latexu. 
Rozměr: 500×50 mm Tisk: S1(1C)
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Survivor AP809545
Hliníková píšťalka s přívěškem na klíče. Rozměr: ø10×69 mm 
Tisk: E1, P2(2C)

Events AP791448
Náramek pro dospělé, v jedné velikosti. Materiál: syntetické vlákno. 
Rozměr: 258×27 mm Tisk: S0(2C), T0(8C), DT(FC)

Claxo AP810376
Plastová píšťalka se šňůrkou v barvě. 
Rozměr: 51×19×24 mm Tisk: P0(4C), DO1(FC), VS(FC)

SuboWrist AP718203
Polyesterový náramek na festivaly na zakázku, s plastovým 
bezpečnostním zapínáním. Cena zahrnuje sublimační potisk na 
obou stranách, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 390×15 mm Tisk: FP‑SU(FC)
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Subyard Fresh RPET 
AP718985
RPET lanyard na zakázku s otvírákem na láhve. 
Cena zahrnuje sublimační potisk na obou 
stranách, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 
100 ks. Rozměr: 63×440 mm Tisk: FP‑SU(FC)

Subdal RPET AP718989
Akrylová medaile na zakázku s epoxy potiskem, na RPET 
lanyardu se sublimačním potiskem. Cena zahrnuje sublimační 
a epoxy potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: ø70×500 mm Tisk: FP‑SU(FC), FP‑DO(FC)

Subyard Drink AP718193
Polyesterový lanyard na zakázku s kovovou karabinkou a otvírákem na láhve. Sublimační 
potisk na obou stranách. Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 31×610 mm Tisk: FP‑SU(FC), E1
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Flux AP731538
Přenosná skládací miska pro psy. 
Rozměr: ø165×100 mm Tisk: T0(8C), DT(FC)

Roco AP731481
Obojek pro psy se šátkem a plastovou přezkou, 
polyester. Rozměr: 200×140 mm Tisk: T0(8C), 
DT(FC)

Bruno AP718133
Polyesterové vodítko na zakázku s kovovou karabinkou. Cena 
zahrnuje sublimační potisk na obou stranách, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 1150×20 mm Tisk: FP‑SU(FC)
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Belka AP810382
Bezpečnostní blikající LED světlo pro zvířata ve tvaru 
kosti, vč. knoflíkové baterie. Rozměr: 48×31×16 mm 
Tisk: P1(4C)

Bocin AP800422-00
Plastový zásobník ve tvaru kosti s karabinkou 
z ekologického plastu ze slámy, s 15 biologicky 
rozložitelnými sáčky. Rozměr: 82×54×41 mm 
Tisk: P2(1C)

Rucin AP781753
Plastový zásobník ve tvaru kosti s 15 pytlíky na psí 
exkrementy s karabinkou. Rozměr: 82×54×41 mm 
Tisk: P2(1C)
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Dopřejte si dovolenou bez stresu. 

Nechte vonné svíčky a vonné tyčinky 

pomoci vám odpočinout při oslavě 

v koupelně. Nehody se mohou stát 

kdykoliv, ale s našimi lékárničkami 

a horkými či studenými polštářky 

můžete zmírnit bolest a urychlit 

hojení.

V
IT

A
L

IT
Y

 A
N

D
  

W
E
L
L
N

E
S
S

11



SuboCushion M 

AP718690
Povlak na polštář 50x50cm na zip na 
zakázku. Cena zahrnuje sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 25 ks. 
Rozměr: 500×500 mm Tisk: FP‑SU(FC)

SuboCushion S 

AP718667
Povlak na polštář 40x40 cm na zip na 
zakázku. Cena zahrnuje sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 25 ks. 
Rozměr: 400×400 mm Tisk: FP‑SU(FC)

VYTVOŘTE SI VÁŠ 
DESIGN!

VITALITY AND WELLNESS 351



-01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -25

Nailex AP741830-01
Aroma sada s jasmínovým olejem, mini keramickou vázou, 
5 dřevěnými tyčinkami a 2 dřevěnými kuličkami. V dárkové 
krabičce. Rozměr: 157×89×41 mm Tisk: P1(1C)

Roupes AP718168
Svíčka s plnobarevným potiskem. Cena zahrnuje UV LED tisk 
na 1 straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. V hnědé papírové 
krabičce. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 115×110×20 mm 
Tisk: FP‑UV(FC)

Sioko AP741762
Svíčka s vůní vanilky v barevné kovové plechovce. 
Rozměr: ø60×32 mm Tisk: P1(1C), VS(FC)
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Vanilka Jahoda Oceán

Cosmos AP718234
Kulatá svíčka bez vůně v plnobarevně potištěné 
dárkové papírové krabičce. Cena zahrnuje digitální tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Rozměr: 88×88×88 mm 
Tisk: FP‑DG(FC)

Tepor AP721439
Vonná svíčka ve skle s korkovým víčkem. 
Rozměr: ø55×80 mm Tisk: P2(2C), VS(FC)
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Trudy AP721208-01
Plastový stolní zvlhčovač vzduchu s vícebarevným LED 
světlem. Vč. USB kabelu, 200 ml. Rozměr: ø60×149 mm 
Tisk: P2(1C), VS(FC)

Festok AP721469-09
Zvlhčovač vzduchu, plast/dřevo s vícebarevným LED 
světlem. Vč. USB nabíjecího kabelu. Obsah 130 ml. V 
dárkové krabičce. Rozměr: ø100×105 mm Tisk: P2(1C), 
VS(FC)
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Epson AP721202
Kulatý balzám na rty v metalickém obalu. Rozměr: ø38 mm 
Tisk: P1(1C)

Missy AP807209
6‑ti dílná manikura v skládacím obalu s patentkou. 
Rozměr: 120×70 mm  Tisk: P2(2C)

Nirox AP781070
Vanilkový balzám na rty v průsvitném plastovém obalu. S 
ochranou SPF15. Rozměr: ø19×70 mm Tisk: P1(1C)

Amelie AP807201
12ti dílná manikúra a sada na make up v pouzdře 
z umělé kůže na zip. Rozměr: 150×140×28 mm 
Tisk: E1
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Bessone AP809572
Hřeben z bambusu v kraftové papírové krabičce. 
Rozměr: 137×30×6 mm Tisk: E1, P1(2C)

Dantel AP721690-00
Kartáč na vlasy z ekologického plastu z 
pšeničné slámy. Rozměr: 50×173×34 mm 
Tisk: P1(4C)

Garet AP721662
Bambusový hřeben v krabičce z kraftového 
papíru. Rozměr: 31×187×5 mm 
Tisk: E1, P1(2C)
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Britney AP761213
Kosmetická taštička na zip, 600D polyester. 
Rozměr: 220×140×60 mm Tisk: T1(8C), DT(FC)

Tramux AP721066
Kartáč na vlasy proti zacuchání v metalické barvě. 
Rozměr: 67×90×45 mm Tisk: P1(1C)
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Gradiox AP721688-00
Skládací kapesní zrcátko z plastu z ekologické pšeničné 
slámy. Rozměr: ø70×5 mm Tisk: P1(4C), UV(FC), DO5(FC)

Siony AP721203-00
Polyesterová kosmetická taštička na zip s poutkem. 
Rozměr: 250×160 mm Tisk: T1(8C), DT(FC)

Subrum AP721730-00
Kosmetická taštička na zip z bavlny a přírodního 
korku. Rozměr: 215×160×50 mm Tisk: T1(8C), 
DT(FC)
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Thiny AP731471
Kulaté plastové kapesní zrcátko. Rozměr: ø62 mm 
Tisk: P1(4C), UV(FC)

BeautyBadge AP718221
Placka se zrcátkem a s plnobarevně potištěným vloženým 
papírem. Cena zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø75 mm Tisk: FP‑DG(FC)
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BooFit AP800420
Osobní digitální váha s bambusem. Kapacita: 150 kg, stupnice po 
0,1 kg, měrné jednotky: kg/lb/st. Dodáváno vč. knoflíkové baterie. 
Rozměr: 300×300×26 mm Tisk: E2, S2(2C)

Emir AP791521
Plastový BMI kalkulátor s metrem. 
Rozměr: 20×63×55 mm Tisk: P2(4C)
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CreaFitt AP718649
Papírový kotouč s BMI (body mass index) na 
zakázku. Cena zahrnuje plnobarevný tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 
ks. Rozměr: ø140 mm Tisk: FP‑DG(FC)

Rontry AP819025
Kulatá podložka do koupelny se sublimačním 
potiskem na zakázku. Cena zahrnuje sublimační 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min.: mn. 25 ks. 
Rozměr: ø60 cm Tisk: FP‑SU(FC)
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ColoBoo AP809570
Kartáček na zuby pro dospělé z bambusu a barevnými 
nylonovými štětinami a barevným koncem držadla. V 
kraftové papírové krabičce. Rozměr: 188×12×12 mm 
Tisk: E1, P2(1C)

Dentarius AP809571
Stojánek na kartáčky na zuby z bambusu v 
kraftové papírové krabičce. Rozměr: ø40×40 mm 
Tisk: E1, P2(2C)

Boohoo AP809567
Kartáček na zuby z přírodního bambusu 
s černými štětinami, v papírové krabičce. 
Rozměr: 175×13×5mm Tisk: E1, P2(2C)
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Hyron AP791475
Plastový skládací zubní kartáček. Rozměr: 20×175×15 mm Tisk: P1(4C)

Fident AP741956
Sada na čištění zubů pro děti s plastovým kartáčkem a přesýpacími 
hodinami, v obalu na zip. Rozměr: 80×200×20 mm Tisk: P2(3C), 
E2, S1(3C)
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Subowel L AP718013-01
Froté ručník ze 100% bavlny, 400g, s polyesterovou 
bordurou pro sublimační tisk. Cena zahrnuje 
sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 
50 ks. Rozměr: 700×1400 mm Tisk: FP‑SU(FC)

Gymnasio AP741547
Sportovní ručník z mikrovlákna v obalu, 185 gr/m². 
Rozměr: 500×1000 mm Tisk: BR(10C)

Lypso AP741657
Ručník z mikrovlákna, 345 g/m². 
Rozměr: 750×1500 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), BR(10C)

Subowel M AP718012-01
Froté ručník ze 100% bavlny, 400g, s polyesterovou 
bordurou pro sublimační tisk. Cena zahrnuje 
sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 50 ks. Rozměr: 500×1000 mm Tisk: FP‑SU(FC)

Subowel S AP718011-01
Froté ručník ze 100% bavlny, 400g, s polyesterovou 
bordurou pro sublimační tisk. Cena zahrnuje 
sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 
50 ks. Rozměr: 300×500 mm Tisk: FP‑SU(FC)
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Doc2Go AP809564-05
Kompaktní lékárnička v nylonovém pouzdře na zip. Obsahuje 
nůžky, 1 elastický obvaz, 4 tamponky s alkoholovu dezinfekcí, 
1 sterilní podložka z netkané textilie, 5 lepicích obvazů, 5 
zavíracích špendlíků a lepící pásku. Rozměr: 100×150 mm 
Tisk: T2(8C), DT(FC)

Medic AP809565-05
Komplexní lékárnička v taštičce z nylonu na zip. Obsahuje nůžky, 
plastovou pinzetu, 1 elastický obvaz, 1 trojúhelníkovou bandáž, 
4 tamponky s alkoholovou dezinfekcí, 2 čisticí ubrousky, 2 
antiseptické tampóny, 2 sterilní podložky z netkané textilie, 10 
lepicích obvazů, 5 zavíracích špendlíků, lepicí pásku a pár rukavic 
bez latexu. Rozměr: 160×100×35 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)
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Kison AP781012
Transparentní tepelný, opakované použitelný, 
polštářek s barevným gelem. Rozměr: ø100×10 mm 
Tisk: P1(1C)

Foldoc AP810750-01
Kompaktní lékárnička v bílé plastové krabičce. Obsahuje nůžky, 1 
gázový obvaz (35 × 1 000 mm), 2 gázové obvazy (45 × 1 000 mm), 
1 bavlněný obvaz, 1 lepicí pásku, 4 bezpečnostní špendlíky, 
8 bavlněných tyčinek a 4 náplasti. Rozměr: 120×85×30 mm 
Tisk: P1(4C), UV(FC)

Pikur AP781013
Opakovaně použitelný chladící/teplený polštářek, 
naplněný gelovými barevnými kuličkami. 
Rozměr: 67×135×15 mm Tisk: P1(1C)

Senter AP791520
Kuličkové pero s 1 LED. Modrá náplň. Dodáváno s 
baterií. Rozměr: ø15×127 mm Tisk: P1(4C)
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ClickToo AP896006
Mintové bonbóny v kulaté plastové barevné krabičce se snadno 
otevíracím kovovým víčkem. Obsahuje 12 gr mintových bonbónů 
bez cukru. Rozměr: ø45×15 mm Tisk: UV(FC)

Card AP896000
Plastová obdélníková krabička s cca 50 
mentolovými bonbony. Rozměr: 75×45×5 mm 
Tisk: P1(4C), UV(FC)

Betur AP721460
Kulatý box na pilulky se 3 přihrádkami z 
ekologického plastu z bambusových vláken. 
Rozměr: ø75×17 mm Tisk: P1(4C), UV(FC)
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Zedal AP721465
Skládací kelímek z ekologického plastu z bambusových vláken a s 
kovovou karabinkou, 220 ml. Rozměr: ø68×103 mm Tisk: P1(4C), 
UV(FC)

Aspi AP761644
Plastová lékárnička se dvěmi přihrádkami a řezátkem 
na léky. Rozměr: 95×48×16 mm Tisk: P1(4C), UV(FC)
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Oink AP810389
Antistres ve tvaru prasátka. Rozměr: 84×74×74 mm 
Tisk: P1(1C)

Silene AP791515-05
Antistresový míček ve tvaru srdce s kovovým 
kroužkem na klíče. Rozměr: 36×36×22 mm 
Tisk: P1(1C)

Arkatza AP810442
Antistres ve tvaru tužky. 
Rozměr: ø37×114 mm Tisk: P1(2C)
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Jimmy AP810387
Antistres ve tvaru auta. Rozměr: 93×52×45 mm 
Tisk: P1(1C)

Jetstream AP810388
Antistres ve tvaru letadla. Rozměr: 82×90×47 mm 
Tisk: P1(1C)

-02

-05

-06

VITALITY AND WELLNESS 371



Styl nikdy nevyjde z módy. Nedovolte, 

aby vás zimní počasí omezovalo 

od prázdninových aktivit ‑ naše 

pláštěnky a bundy vás udrží v suchu, 

zatímco čepice a šály vás zahřejí.
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Twice AP1408-10
Pánský kožený pásek značky André Philippe, 2 
vyměnitelné přezky, dárková krabička z černého 
kartonu (205×115 mm). Rozměr: 1200 mm 
Tisk: P1(1C), E2

12
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Platty AP809399
Silikonový náramek s hliníkovou stříbrnou ploškou. 
Rozměr: 202×12×3 mm Tisk: E1

EpoBadge Maxi AP718031
Zakázková výroba zaoblených odznaků s kovovým 
špendlíkem a epoxy potiskem. Individuální tvar a 
grafika. Max. rozměr 15 cm2. Cena zahrnuje epoxy 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 
ks. Rozměr: Max. 15 cm² Tisk: FP‑DO(FC)

EpoBadge Midi AP718030
Zakázková výroba zaoblených odznaků s kovovým 
špendlíkem a epoxy potiskem. Individuální tvar a 
grafika. Max. rozměr 9 cm2. Cena zahrnuje epoxy 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 
ks. Rozměr: Max. 9 cm² Tisk: FP‑DO(FC)
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DESIGN VE 
VAŠEM TVARU!
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PinBadge Maxi AP718217
Velká placka se špendlíkem s plnobarevně 
potištěným vloženým papírem. Cena zahrnuje 
digitální tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 
100 ks. Rozměr: ø58 mm Tisk: FP‑DG(FC)

PinBadge Mini AP718215
Malá placka se špendlíkem s plnobarevně potištěným 
vloženým papírem. Cena zahrnuje digitální tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: ø44 mm Tisk: FP‑DG(FC)

ColoBadge AP718200
Plastový odznak s magnetem vyrobený na zakázku s 
plnobarevným potiskem. Vyráběno ve vlastním tvaru ‑ max. 
rozměr 50x50mm. Cena zahrnuje UV LED potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 50×50 mm 
Tisk: FP‑UV(FC)

DESIGN VE VAŠEM TVARU!
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Colours AP1222
Kravata Premier Line v moderních barvách. 
Materiál polyester. Baleno v sáčku s černým 
poutkem. Tisk: T1(8C), DT(FC)

Stripes AP1233
Kravata z mikrovlákna s pruhovaným vzorem. Baleno v igelitovém 
sáčku s černým ramínkem. Rozměr: 1510×100 mm Tisk: T1(8C), 
DT(FC)
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Elguix AP781232
Dámský šátek, viskóza/polyester. 
Rozměr: 500×500 mm Tisk: T1(8C), DT(FC)

Ribban AP721014
Módní dámská šála, polyester 60 g/m². 
Rozměr: 1800×700 mm Tisk: T1(8C), DT(FC)
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Meifar AP781154
Nákrčník, polyester (130 g/m²) a polar fleece 
(180 g/m²). Rozměr: 250×650 mm Tisk: T1(8C), 
DT(FC), *:SU1(FC)

Cherin AP741272
Polyesterový víceúčelový šátek. 
Rozměr: 250×500 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), 
*:SU1(FC)

Holiam AP781634
Polysterový víceúčelový šátek pro děti. 
Rozměr: 210×400 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), 
*:SU1(FC)
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CreaScarf AP718909
Víceúčelový šátek na zakázku z prodyšného a 
rychle schnoucího 100% polyesteru (135 g/m²) s 
celoplošným sublimační tiskem. Cena zahrnuje 
sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 100 ks. Rozměr: 250×500 mm Tisk: FP‑SU(FC), 
DG2(FC)
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Luomo AP731745
Pánská šála z bavlny a viskóza v černé dárkové 
krabičce. Obrandované logem Alexluca. 
Rozměr: 1600×210 mm Tisk: S1(2C), BR(10C)

Folten AP721013
Sportovní zimní čepice s fleecovou podšívkou, 
polyester/spandex. Tisk: T1(8C), DT(FC)

Jive AP731389
Zimní čepice, unisex, materiál akryl. 
Rozměr: 180×210 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), BR(10C)
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Articos AP761333
Fleecová šála, kterou lze změnit na čepici. Materiál 
fleece 200g/m². Rozměr: 245×255 mm Tisk: T1(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Holsen AP781916
Akryl zimní čepice se štítkem. Tisk: T1(8C), 
DT(FC), BR(10C)

Terban AP721632-10
Sportovní zimní čepice z akrylu z reflexního 
materiálu a podšívkou z polar fleecu. Tisk: T1(8C), 
DT(FC)
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HB Zip Hooded AP4306
Mikina z předsráženého fleecu s kapucí a 
kovovým zipem a kapsami, 50% bavlny/50% 
polyesteru, 271 g/m² (bílá 257 g/m²). 
Rozměr: S‑XXL Tisk: T2(8C), DT(FC), S2(6C), 
BR(10C)

Duvel AP781300
Sada čepice a rukavice, polyester/akryl, ve stejně 
barevném obalu. Jedna velikost. Tisk: T1(8C), DT(FC), 
BR(10C)

Vanzox AP721211
Dotykové sportovní rukavice se speciálním 
povrchem na 2 prstech, polyester/lycra. 
Tisk: T1(8C), DT(FC)
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Bordy AP721643-10
Voděodolná a prodyšná vesta se zipem v 
kombinaci softshell‑polyester s 2 bočními kapsami. 
Rozměr: S‑XXL Tisk: T2(8C), DT(FC)

Belsan AP721210
Unisex, prodyšná a voděodolná zateplená vesta s 2 kapsami na zip, 
polyester. Rozměr: S‑XXL Tisk: T2(8C), DT(FC)

Tansy AP741682
Zateplená vesta na zip se 2 kapsami. Nylon/polyester s vatováním z 
recyklovaných PET. Rozměr: M‑XXL Tisk: T2(8C), DT(FC)
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Baidok AP741681
Voděodolná, prodyšná softshellová bunda na zip 
se 2 předními kapsami. 94% polyester/6% elastan, 
300 g/m². Rozměr: S‑XXL Tisk: T2(8C), DT(FC), BR(10C)

Molter AP791501
Softshellová bunda na zip, 94% polyester / 6% elastan 
se 3 kapsami. Prodyšná a voděodolná, 300 g/m². 
Rozměr: S‑XXL Tisk: T2(8C), DT(FC), BR(10C)

Falco AP4775
Fleecová bunda ze 100% polyesteru s protižmolkující 
úpravou, s kapsami na zip, 300 g/m². Rozměr: S‑XXL 
Tisk: T2(8C), DT(FC), S2(6C), BR(10C)
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Cornal AP721644-10
Voděodolná a prodyšná bunda se zipem v kombinaci softshell‑
polyester s 2 bočními kapsami. Rozměr: S‑XXL Tisk: T2(8C), 
DT(FC)
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Hinbow AP741687
Pláštěnka s kapucí z odolného PVC s žáruvzdornou 
povrchovou úpravou. Se zapínáním na knoflíky a dvěma 
předními kapsami. Rozměr: M‑L, XL‑XXL Tisk: S1(1C)

Surf 210 AP4224
Unisex, voděodolná větrovka se skládací kapucí v límci. Bunda se složí jako 
ledvinka. 100% 210T nylon. Rozměr: S‑XXL Tisk: T2(8C), DT(FC), S1(2C)
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Domin AP781909
Transparentní pončo v jedné velikosti pro dospělé 
v polyesterovém obalu. Tisk: T1(8C), DT(FC)

Storm AP731644
Pláštěnka v přívěšku na klíče ve tvaru koule. 
Rozměr: ø63 mm  Tisk: P1(4C)
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Tecnic Rox AP781303
Prodyšné sportovní tričko 100% polyester 
s designem v šestihranné vazbě. 135 g/m². 
Rozměr: S‑XXL Tisk: T1(8C), DT(FC), BR(10C), 
*:SU1(FC)

Tecnic Plus T AP791930
Sportovní prodyšné tričko ze 100% polyesteru, 135 g/m². 
Rozměr: S‑XXL Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(6C), BR(10C), *:SU1(FC)

Tecnic Markus AP721584
Sportovní prodyšné tričko z recyklovaných PET lahví, 135 g/m². 
Rozměr: S‑XXL Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(6C), BR(10C), *:SU1(FC)
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Heavy Cotton AP4135
Tričko s kulatým výstřihem ze 100% těžké bavlny, 
180 g/m² (bílé 170 g/m²). Rozměr: S‑XXL Tisk: T1(8C), 
DT(FC), S1(6C), BR(10C)

Softstyle Man AP4729
Tričko s kulatým výstřihem ze 100% prstencově spřádané 
bavlny, 153 g/m² (bílé 144 g/m²). Rozměr: S‑XXL 
Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(6C), BR(10C)
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GO GREEN

Kolekce GO GREEN vám pomůže dosáhnout vašich propagačních cílů udržitelnější 

cestou. Naše výrobky označené ikonou „GO GREEN“ poskytují zelenější alternativy 

k tradičním produktům. Jsou zcela nebo částečně vyrobeny z přírodních, 

udržitelných nebo recyklovaných materiálů nebo nahrazují obyčejný běžný 

jednorázový předmět.

Přírodní, udržitelné a ekologické propagační dárky
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Zobrazené ikony jsou graficky navrženy, proto se mohou lišit od legálních ikon.
Z těchto informací nelze odvodit žádná práva.

DODRŽOVÁNÍ A ZÁVAZEK KVALITY.
Náš katalog představuje širokou škálu produktů, které byly vybrány a vyrobeny 

se zvláštní péčí, aby byla zajištěna kvalita, bezpečnost a soulad s evropskými 

požadavky, jakož i s různými normami pro konkrétní výrobky.

Dokumenty prohlášení o shodě a zprávy o laboratorních zkouškách jsou k dispozici 

jako záruka souladu výrobku s příslušnými evropskými předpisy.
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Vybírání nejlepšího dárku ‑ z naší široké kolekce produktů pro vaše 
propagační potřeby je pouze polovina úspěchu. Vzhled vašeho loga 
nebo zprávy má stejnou důležitost. Pro zajištění realizace vašich 
propagačních potřeb poskytujeme různé tiskové technologie, od 
tradičních metod až po nejmodernější digitální technologie.

Následující rádce vám poskytne stručný přehled našich technik 
označování a pomůže vám vybrat to nejlepší pro vybranou položku.

TISKOVÉ 
TECHNOLOGIE

Max. počet barev potisku. (FC=full color)
Kategorie cen potisku.
Technologie tisku.

ColoursAP1222
Printing: T1(8C), DT(FC)

Tampon tisk

UV LED tisk Sublimace

Transfer

Digitální transfer

Sítotisk

Rotační sítotisk

Výpal a XP potisk Tampontisk na keramiku

Transfer tisk na bílou keramiku

Vložený digitální tisk.

Epoxidová pryskyřice

Gravír

Rainbow engraving Ražba Výšivka

Vision Film tisk

Vinylová samolepka

Cena zahrnuje potisk označenou technologií a nezahrnuje cenu přípravy.
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TAMPONTISK
Tamponový tisk je nejoblíbenější tradiční tisková 
metoda při značení barvou. Tato technologie 
používá silikonový plochý tampon k přenášení 
inkoustu na předmět s jemnými detaily a 
vysokou přesností, použitelný pro širokou 
škálu materiálů. Tamponový tisk umožňuje 
označování i zakřivených ploch.

TRANSFER
Transferový tisk je založen na tradičním 
sítotisku, avšak namísto přímého tisku na 
předmět je design vytištěn sítotiskem na 
přenosovém papíru a poté aplikován tepelným 
lisem na produkt. Transferový tisk je použitelný 
pro širokou škálu výrobků a má několik výhod 
oproti sítotiskovému tisku.

SÍTOTISK
Sítotisk je tradiční metoda tisku barvou pro 
označování plochých nebo zploštěných 
produktů s vysokou trvanlivostí a barevnou 
přesností. Sítotisk je tradiční způsob značení 
založený na inkoustu pro ploché nebo ploché 
výrobky s vysokou trvanlivostí a přesností barev. 
Během procesu sítotisku se barva přímo tlakem 
přenáší přes síto na povrch produktu a poté se 
tepelně zafixuje. 

EPOXY
Epoxy doming je jedinečná technologie tisku 
pomocí plnofarebně tištěných samolepek, 
pokrytých 2 komponentními pryskyřicí. V 
důsledku toho má takto upravena samolepka 
trojrozměrný vzhled. Epoxy loga mohou být 
vyráběna v tvarech na zakázku a jsou odolná 
vůči UV záření.

UV LED TECHNOLOGIE
UV LED tisk je plnobarevná, digitální technologie 
s použitím inkoustů vytvrzených UV zářením. 
Loga jsou přímo tištěna na povrch výrobku 
s vysokým rozlišením. Výsledkem je tisk ve 
fotografické kvalitě.

SUBLIMACE
Sublimační tisk je plnobarevná digitální 
technologie ve fotografické kvalitě. Designy jsou 
vytištěny speciálními barvami na přenosovém 
papíru a poté jsou na povrchu výrobku 
zapečeny. Sublimace je použitelná pro světle 
barevné polyesterové produkty a produkty se 
speciální úpravou pro sublimaci.

KERAMIKA & XP 
TECHNOLOGIE

DIGITÁLNÍ TRANSFER

Keramický potisk se používá pro potisk hrnků, 
skleniček a některých kovových předmětů 
použitím speciálních barev pro keramiku 
zapečených při vysoké teplotě. Logem se 
označují výrobky podobně jako transferovým 
potiskem a zapečené v peci. 

Digitální transferový tisk je moderní, 
plnobarevná alternativa k tradičnímu 
transferovému. Design je vytištěn ve 
fotografické kvalitě na přenosový papír pomocí 
speciální digitální tiskárny a poté aplikován 
na produkt tepelným lisem. Naše technologie 
digitálního přenosu neomezuje velikost ani tvar 
tisků.

TAMPONTISK NA 
KERAMIKU

Tampontisk na keramiku je levná potisková 
metoda určena pro keramické a skleněné 
předměty s použitím speciálních barev. Logo 
může být natištěno pouze v malém rozměru a 
ve 2 barvách. 
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VÝŠIVKA
Tato technologie je určena pro označení 
textilních výrobků. Jako první krok musí být 
každé logo individuálně naprogramováno 
na vyšívací stroj. Poté jsou loga vyšívaná na 
automatizovaných strojích přímo na textil. 
Pantone barvy jsou přibližné.

BAREVNÝ GRAVÍR
Barevný gravír je speciální laserová technologie, 
využívající laserové paprsky s různou vlnovou 
délkou k dosažení barevných potisků na 
kovových předmětech bez použití inkoustů 
nebo chemikálií.

VYNILOVÁ SAMOLEPKA

RAŽBA

Vinylové samolepky jsou digitálně tištěné na 
samolepícím podkladu, použitelné pro různé, 
jinak těžko potisknutelné produkty. Vinylové 
samolepky mohou být vyráběny v různých 
velikostech a tvarech.

Ražba je elegantní proces, který změní povrch 
materiálu, na který bylo vyraženo logo a které 
vytváří 3D dojem. Tento dojem je dosažen při 
vysokém tlaku s použitím speciálně vyrobené 
raznice.

TRANSFER TISK NA BÍLOU 
KERAMIKU

Transfer tisk na bílou keramiku je speciální 
plnobarevný potisk bílých keramických 
produktů, který je založen na transferovém 
potisku. 

ROTAČNÍ SÍTOTISK

Rotační sítotisk je speciální druh sítotisku pro 
potisk lahví. Rotační tiskový stroj souběžně otáčí 
produkt se sítem. Výsledkem je nepřetržitý tisk 
po celé ploše produktu.

GRAVÍR
Gravírování využívá lasery k označení povrchu 
výrobku. Logo je na výrobku je prakticky 
laserem vypalováno. Dokonce i malá loga lze 
gravírovat přesně. Gravírování je vhodné pro 
kovy, dřevo, sklo a některé plastové výrobky.

VISION FILM TISK
Potisk Vision Film je speciální potisková 
technologie pro polepení brýlových čoček. 
Během lepení se digitálně tištěná a perforovaná 
fólie aplikuje na čočky s  vysokou mírou  
přizpůsobení. 

DIGITALNÍ  TISK

Digitální tisk se používá na potisk papírových 
produktů a vloženým papírem ve foto kvalitě. 
Vložený papír s digitálním tiskem může být 
vyroben v různých velikostech a tvarech.
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COLOUR PRINT

LIGHT UP YOUR LOGO

SPECIAL ENGRAVING

Barevně tištěné produkty umožňují plnobarebný tisk velkých ploch nebo dokonce celého povrchu 
produktu. Velké a živé barvy jsou většinou dosaženy moderními technologiemi digitálního tisku, jako 
je epoxy potisk, UV LED, sublimace a tisk na brýlové čočky.

Produkty s rozsvícením vašeho loga obsahují uvnitř produktu skrytá LED světla, což má za následek 
speciální podsvícený efekt vašeho vygravírovaného loga.

Speciální gravír produktů, které jsou navrženy pro unikátní laserový vzhled. Díky speciálním 
dvouvrstvým povrchům výrobku jsou laserová vygravírovaná loga barevná nebo se zrcadlovým 
efektem.
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Grafika na produktech v tomto katalogu je pouze ukázkou možností potisku a není určena 
k prodeji. Z tohoto důvodu jsou produkty prodávány bez potisku nebo s grafikou dodanou 
zákazníkem.

Obrázky v katalogu jsou pouze ilustrativní – skutečná barva či velikost zboží se může lišit. 
Uvedené rozměry potisku se mohou lišit v závislosti na logu zákazníka.

Výrobky jsou dodávány bez povrchové úpravy a baterie, pokud není uvedeno jinak.

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH.

VYROBENO V EVROPĚ

GO GREEN

Produkty jsou vyrobené v Evropě. Suroviny 
a náhradní díly mohou být neevropského 
původu.

Přírodní, udržitelné a ekologické propagační 
dárky.

KOMPLETOVÁNO V 
EVROPĚ

CREABOX

Produkty jsou kompletovány v Evropě.

Krabice CreaBox na zakázku jsou 
k dispozici pro produkty označené 
následující ikonou.

NOVINKY

Nové produkty sezóny.


	BE CREATIVE
	CHRISTMAS AND HOLIDAY
	HYGIENIC COLLECTION
	TECHNOLOGY AND MOBILE
	WRITING
	OFFICE AND BUSINESS
	BAGS AND TRAVEL
	FOOD AND DRINKWARE
	KIDS AND TOYS
	KEYS AND TOOLS
	LEISURE AND SPORT
	VITALITY AND WELLNESS
	TEXTILE AND FASHION
	COMPLIANCE / GO GREEN



