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Zimní katalog 2020

Nový normál... Fráze, která je v poslední době často opakována. Z našeho 
pohledu však není “normál” cesta, kterou chceme jít. Naše cesta a naše směřování 
je speciální. Inovativní produkty, mimořádně osobní dárky a možnosti darování, 
skutečně ekologické produkty. Cesta, která potěší, obohatí, zaujme. Cesta,
která věříme, že je správná.

Nechte se inspirovat katalogem.
Podrobnosti naleznete on-line!
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Osobní dárkové
spojení

Osobní spojení pomocí personalizovaných dárků, vlastního balení, dopisu nebo
komplimentky. Včetně možnosti individuální koncové rozesílky.

Příkladem může být osobní uvítací balíček. S kombinací loga a individuálních jmen zaměstnanců nebo
účastníků akce.

Uvítání účastníků webináře nebo on-line konference balíčkem produktů ve vlastní korporátní identitě.
Včetně možnosti rozeslání na jednotlivé adresy účastníků.



Poděkování zaměstnancům nebo partnerům. 
Personalizovaný produkt balený v dárkovém 
papíru spolu s osobním dopisem. Odesláno v 
potištěné krabici jednotlivým adresátům.

Gratulace týmu za úspěšné dokončení projektu. Personalizovaný balíček zaslaný jednotlivým členům
týmu. Vše bez jakýchkoliv logistických nebo organizačních starostí.

Osobní dárkové spojení...

Personalizovaný produkt a balení

Osobní dopis nebo komplimentka

Individuální koncová rozesílka 

Osobně.



1. 2. 3. 

KOLEKCE IMPACT
Skutečně prokazatelný pozitivní dopad na spotřebu vody!

Hmatatelnost
V porovnání s CO2 nebo například 

dusíkem je nedostatek vody 

viditelným a pochopitelným 

problémem pro všechny. 

Proč voda?

Důležitost
Již v roce 2025 bude 50 % světové 

populace čelit nedostatkům potřebného 

množství pitné vody, zvanému "water 

stress".

Měřítko
Počínaje od tajících ledovců, 

přes vysychající jezera, až po 

nedostatečně zavlažovaná pole. 

Téma vody je světovým problémem, 

týkajícím se každého z nás.

Jak?

Využíváním recyklované bavlny a 

recyklovaného PET lze při výrobě 

jednoho produktu ušetřit až 1 800l 

vody.

Využíváním materiálů ze skla a 

nerezavějící oceli se zvyšuje jejich 

opakovaná využitelnost.

Darováním 2 % pro Water.org z 

každého prodaného produktu z 

kolekce Impact.

Zodpovědnost vůči životnímu prostředí a přírodě nelze ignorovat. Hlavním 
cílem produktů z kolekce IMPACT je pozitivní dopad, konkrétně se zaměřením na 
spotřebu vody.

Tři základní cesty, kterými se kolekce Impact podílí na spotřebě vody:

Více informací o kolekci Impact naleznete na: www.theimpactcollection.org



®

®

PODPORUJEME

Více informací o kolekci Impact naleznete na: www.theimpactcollection.org

Víra ve vodu
Water.org je globální nezisková organizace zaměřující se na dostupnost vody a hygieny pro všechny. 
Pomáhá lidem zajistit bezpečný přístup k vodě a hygieně pomocí dostupného a efektivního financování. 
Každý den tak podporují matky, děti a celé rodiny v nouzi o tyto základní potřeby, čímž je jim zajišťována 
lepší budoucnost.

Světová krize vody 
Voda je k životu nezbytná. Přesto 785 milionů lidí, tedy 1 z 9 lidí, k ní nemají přístup. Podle Světového 
ekonomického fóra je nedostatek vody z pohledu dopadu na společnost považován 4. největším globálním rizikem. 
Water.org se toto snaží změnit a bojuje za přístup vody a hygieny pro všechny. 

"Nedostatek 
vody je z 
pohledu dopadu 
na společnost 
považován 
4. největším 
globálním 
rizikem."

Z každého prodaného produktu 
darujeme 2 % na podporu 
iniciativy Water.org.

Více informací na: www.water.org



Svět se mění:
"Nová generace vyžaduje akční 
kroky"

"Rostoucí tlak na 
ekologii"

"Každý vyžaduje 
transparentnost o skutečném 
ekologickém původu 
materiálů. Je však skutečně 
nabídnuta?"

"Ekologie je 
nepřehledná 
džungle"

"Co je skutečná podstata ekologie?" "Nepravdivě poskytované informace o 
ekologických aspektech výrobků"

Vzhledem k délce dodavatelského řetězce lze mnohdy s obtížemi deklarovat skutečně recyklovaný původ 
primárního materiálu. Jak si tedy být jistým?

Skutečná transparentnost

Naším cílem je poskytovat maximálně transparentní a jasně podložené informace o původu recyklovaných 
materiálů. Proto u produktů z kolekce Impact využíváme unikátní technologii Aware™.

Více informací o kolekci Impact naleznete na: www.theimpactcollection.org

Pravdivost ekologických tvrzení

KOLEKCE IMPACT
Skutečně prokazatelný pozitivní dopad na spotřebu vody!



Co je Aware™?

Shrnutí procesu:

Více informací o kolekci Impact naleznete na: www.theimpactcollection.org

Díky Aware™ lze s jistotou garantovat recyklovaný původ použitého 
materiálu. Využívá moderní možnosti skenování a technologie 

blockchain

KROK 2.
Výroba

KROK 1.
Aktivace

KROK 3.
Skenování

KROK 4.
Autentizace

Vložení skenovatelné složky 

do recyklovaného primárního 

materiálu. Registrace 

originálních certifikátů v 

podobě digitálních tokenů v 

blockchainu.

Výroba produktu z 

kolekce Impact s využitím 

aktivovaného materiálu.

Kontrola obsahu 

skenovatelné složky ve 

finálním produktu.

Porovnání skenované 

informace s digitálními tokeny 

uloženými v blockchainu, 

které odkazují na originální 

certifikace o původu 

materiálu.

Aware™ je virtuální složka materiálu, pomocí které lze ověřit jeho původ ve 
finálním produktu. Využívá speciální čtečky informací, která je následně ověřena 
pomocí technologie blockchain. 

Více informací naleznete na:  https://www.wearaware.co



vs.

Neúměrný dopad bavlny na spotřebu vody

Na výrobu 1 kg bavlny je potřeba 10 000l 

vody (zdroj: bettercotton.org).

Výroba bavlny je převážně situována v 

lokalitách, které trpí nedostatkem vody.

Barvení bavlny znečišťuje vodní toky.

Standardní 
bavlněná taška

Taška Impact z 
recyklované bavlny

Recyklovaný materiál Aware™

Mimořádná úspora vody

Skutečně ekologické!

Dospělý člověk potřebuje průměrně 1 600 litrů vody na 1 rok.

Více informací o kolekci Impact naleznete na: www.theimpactcollection.org

Tato taška na výrobu 
vyžaduje 1 630 litrů vody.

Tato taška na výrobu 
vyžaduje 0.02 litrů vody.

Při těchto znalostech bychom měli volit 
správnou a zodpovědnou cestu.



new

 P762.541  3  5  |

Taška vyrobená ze 100 % recyklované 330g/m2 bavlny AWARE™ v jednoduchém oblíbeném provedení se dvěma uchy 
pro nošení v ruce nebo na rameni. AWARE™ využívá skutečně recyklované materiály, které jsou použitím speciální 

technologie, kombinující ID skener a blockchain verifikaci, dohledatelné od jejich zdroje. Používáním recyklované bavlny 
se šetří obrovské množství vody. 1kg konvenční bavlny vyžaduje až 9 800l vody. Recyklovaná bavlna AWARE™ vyžaduje 

přesně 0l vody. Skutečně ekologická opakovaně použitelná taška pro každodenní použití.  Cena: 171,00 CZK

Taška Impact z recyklované 
bavlny AWARE™

Vyrobeno z recyklované bavlny Aware™
Šetří velké množství vody
Mimořádně lehké
100 % ekologické

 značka

 

úspora vody v litrech

Velikost 0,2 x 38 x 42 cm Max. velikost tisku 250 x 250 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 
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Vystopovatelné a skutečné recyklované PET!
Potvrzený pozitivní dopad!

Materiál rPET je z důvodu pozitivního image oblíbeným a často diskutovaným tématem. 
Co je však opravdu rPET? Jak je rPET recyklováno a v čem je jeho podstata?

V porovnání s panenským PET, přináší recyklované PET opravdu mnoho výhod. Při opětovném zužitkování je nejen zbavováno 
přebytečného odpadu, na výrobě 1 kg materiálu je navíc ušetřeno až 1,9 litru ropy. S téměř 10 miliardami kg PET v oběhu (vyrobených 
od roku 1950) tak existuje značný prostor pro potenciální úspory.

Více informací o kolekci Impact naleznete na: www.theimpactcollection.org

Konkrétní efekty využívání rPET

Realizované úspory jednotlivých produktů

Produktový kód Název produktu

Portfolio A5 Impact z RPET AWARE™ 

Toaletní taška Impact z RPET AWARE™

Chladící taška Impact z RPET AWARE™  

Portfolio A4 Impact z RPET AWARE™ 

Obal na 15,6" notebook Impact z RPET AWARE™ 

Chladící batoh Impact z RPET AWARE™ 

Taška na 15,6" notebook Impact z RPET AWARE™

Základní batoh na 15,6" notebook Impact z RPET AWARE™

Nedobytný batoh na 15,6" notebook Impact z RPET AWARE™

Víkendová taška Impact z RPET AWARE™

Využitých PET lahví Úspora vody v litrech

Jednotlivé přínosy jsou pouze informace. Důležitá jsou však i konkrétní fakta. Jaký konkrétní 
efekt plyne z využívání recyklovaného PET nebo bavlny na jednotlivý produkt? Pro maximální 
transparentnost u každého produktu uvádíme štítek, který jasně uvádí realizované úspory. Jedná 
se o motivující a důvtipný vzkaz pro obdarovaného. Kolekce Impact jsou dárky se skutečným 
vzkazem.



new

 P762.011  2  5  |

Zjednodušený, přesto velmi praktický a funkční batoh vyrobený z RPET AWARE™. Hlavní prostor s oddílem na až 15,6” 
notebook, kapsami na drobnosti a 2 poutkami na pera. Přední kapsa na zip pro každodenní potřeby. Vnější část i 

vnitřní podšívka jsou vyrobeny ze 100 % polyesteru AWARE™ získaného z recyklovaných PET lahví. AWARE™ využívá 
skutečně recyklované materiály, které jsou použitím speciální technologie dohledatelné od jejich zdroje. Recyklace má 

pozitivní vliv na životní prostředí a při výrobě šetří obrovské množství vody. Bez PVC.  Cena: 1.035,00 CZK

Základní batoh na 15,6” notebook 
Impact z RPET AWARE™

Vyrobeno z vystopovatelného rPET Aware™
Šetří velké množství vody
Oddíl až na 15,6” notebook

 značka

 

úspora vody v litrech

Velikost 44,5 x 12 x 30,5 cm Max. velikost tisku 180 x 40 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



new

 P762.001  2  5  |

Moderní nedobytný batoh v čistém minimalistickém designu vhodném pro pracovní i volnočasové využití. Rozměrný 
hlavní oddíl s prostorem pro až 15,6” notebook, množství obyčejných kapes i kapes na zip. Vnější část i vnitřní podšívka 

jsou vyrobeny ze 100 % polyesteru AWARE™ získaného z recyklovaných PET lahví. AWARE™ využívá skutečně recyklované 
materiály, které jsou použitím speciální technologie dohledatelné od jejich zdroje. Recyklace má pozitivní vliv na životní 

prostředí a při výrobě šetří obrovské množství vody. Bez PVC.  Cena: 1.725,00 CZK

Nedobytný batoh na 15,6” notebook  
Impact z RPET AWARE™

Vyrobeno z vystopovatelného rPET Aware™
Šetří velké množství vody
Oddíl až na 15,6” notebook
Nedobytné provedení

úspora vody v litrech

 značka

 

Velikost 40,5 x 12 x 30 cm Max. velikost tisku 200 x 60 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



new

 P762.021  2  5  |

Moderní víkendová taška v jednoduchém čistém designu ideálním na cestování, vyrobená z RPET AWARE™. Rozměrný 
hlavní oddíl poskytuje dostatek prostoru na krátký výlet, 2 síťové kapsy pro organizaci drobností. Přední kapsa na zip 

s 2 malými kapsami a 2 poutky na pera. Vnější část i vnitřní podšívka jsou vyrobeny ze 100 % polyesteru AWARE™ 
získaného z recyklovaných PET lahví. AWARE™ využívá skutečně recyklované materiály, které jsou použitím speciální 
technologie dohledatelné od jejich zdroje. Recyklace má pozitivní vliv na životní prostředí a při výrobě šetří obrovské 

množství vody. Bez PVC.  Cena: 1.210,00 CZK

Víkendová taška Impact z RPET AWARE™

Vyrobeno z vystopovatelného rPET Aware™
Šetří velké množství vody
Velký hlavní oddíl
Vhodné pro 3-5 denní cesty

úspora vody v litrech

 značka

 

Velikost 32 x 22 x 55 cm Max. velikost tisku 250 x 35 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



new

 P730.041  2  5  |

Neformální, přesto profesionálně organizovaná a moderně navržená taška pro až 15,6” notebook vyrobená z RPET AWARE™. 
Klasický design s akcentním prošitím, dvě horní madla a přizpůsobitelný odnímatelný ramenní popruh. Vnější část i vnitřní 

podšívka jsou vyrobeny ze 100 % polyesteru AWARE™ získaného z recyklovaných PET lahví. AWARE™ využívá skutečně 
recyklované materiály, které jsou použitím speciální technologie dohledatelné od jejich zdroje. Recyklace má pozitivní vliv na 

životní prostředí a při výrobě šetří obrovské množství vody. Bez PVC.  Cena: 795,00 CZK

Taška na 15,6” notebook Impact z RPET AWARE™

Vyrobeno z vystopovatelného rPET Aware™
Šetří velké množství vody
Oddíl až na 15,6” notebook

úspora vody v litrech

 značka

 

Velikost 28 x 6 x 39,5 cm Max. velikost tisku 180 x 30 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



new

 P788.031  2  5  |

Unikátní polstrovaný obal vyrobený z RPET AWARE™ pro bezpečné uchování a přenos až 15,6” notebooku. Moderní design 
podtrhuje i multifunkční použití - lze použít samostatně k přenosu ale i pro bezpečné uchování v batohu či jiné tašce bez 

polstrování. Přední kapsa na zip s 2 menšími kapsami a 2 poutky na pera. Vnější část i vnitřní podšívka jsou vyrobeny ze 100 % 
polyesteru AWARE™ získaného z recyklovaných PET lahví. AWARE™ využívá skutečně recyklované materiály, které jsou použitím 
speciální technologie dohledatelné od jejich zdroje. Recyklace má pozitivní vliv na životní prostředí a při výrobě šetří obrovské 

množství vody. Bez PVC.  Cena: 450,00 CZK

Obal na 15,6” notebook Impact z RPET AWARE™

Vyrobeno z vystopovatelného rPET Aware™
Šetří velké množství vody
Oddíl až na 15,6” notebook

úspora vody v litrech

 značka

 

Velikost 28 x 2,5 x 39,5 cm Max. velikost tisku 180 x 30 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



new

 P820.201  2  5  |

Unikátní toaletní taška vyrobená z RPET AWARE™ pro přehlednou organizaci všech nutných toaletních potřeb na 
cestách. Prostorný hlavní oddíl, přední kapsa na zip na drobnosti. Vnější část i vnitřní podšívka jsou vyrobeny ze 100 
% polyesteru AWARE™ získaného z recyklovaných PET lahví. AWARE™ využívá skutečně recyklované materiály, které 
jsou použitím speciální technologie dohledatelné od jejich zdroje. Recyklace má pozitivní vliv na životní prostředí a 

při výrobě šetří obrovské množství vody. Bez PVC.  Cena: 345,00 CZK

Toaletní taška Impact z RPET AWARE™

 značka

 

Vyrobeno z vystopovatelného rPET Aware™
Šetří velké množství vody
Univerzální kapsy
Praktická cestovní velikost

úspora vody v litrech

Velikost 13 x 9 x 23,5 cm Max. velikost tisku 100 x 20 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



new

 P422.301  2  5  |

Unikátní chladící taška vyrobená z RPET AWARE™ je ideálním společníkem na piknik a jiné outdoorové aktivity. Hlavní 
oddíl s izolací 100 % PEVA nabízí prostor až pro 9 plechovek. Přední kapsa na zip pro uchování drobností. Vnější část je 
vyrobena ze 100 % polyesteru AWARE™ získaného z recyklovaných PET lahví. AWARE™ využívá skutečně recyklované 

materiály, které jsou použitím speciální technologie dohledatelné od jejich zdroje. Recyklace má pozitivní vliv na životní 
prostředí a při výrobě šetří obrovské množství vody. Bez PVC.  Cena: 445,00 CZK

Chladící taška Impact z RPET AWARE™

 značka

 

Vyrobeno z vystopovatelného rPET Aware™
Šetří velké množství vody
PEVA nepropustná izolace

úspora vody v litrech

Velikost 2,1 x 17,2 x 22,2 cm Max. velikost tisku 100 x 80 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



new

 P733.051  2  5  |

Unikátní chladící batoh vyrobený z RPET AWARE™ je ideálním společníkem na piknik a jiné outdoorové aktivity. Hlavní oddíl 
s izolací 100 % PEVA nabízí prostor pro 6 lahví nebo 24 plechovek. Přední kapsa na zip pro uchování drobností. Vnější část je 

vyrobena ze 100 % polyesteru AWARE™ získaného z recyklovaných PET lahví. AWARE™ využívá skutečně recyklované materiály, 
které jsou použitím speciální technologie dohledatelné od jejich zdroje. Recyklace má pozitivní vliv na životní prostředí a při 

výrobě šetří obrovské množství vody. Bez PVC.  Cena: 865,00 CZK

Chladící batoh Impact z RPET AWARE™

 značka

 

Vyrobeno z vystopovatelného rPET Aware™
Šetří velké množství vody
PEVA nepropustná izolace

úspora vody v litrech

Velikost 35,5 x 16 x 29 cm Max. velikost tisku 150 x 40 mm Dekorační technika
Transferový tisk



new

 P774.171  2  5  |

Unikátní portfolio ve formátu A5 vyrobené z RPET AWARE™. Uvnitř obsahuje 1 velkou kapsu, kapsu na telefon, 2 sloty na karty a 
poutko na pero. Včetně poznámkového bloku s 64 listy/128 stranami recyklovaného krémového linkového papíru o gramáži 80g/

m2. Vnější tkanina a vnitřní podšívka je vyrobena ze 100 % polyesteru AWARE™ získaného z recyklovaných PET lahví. AWARE™ 
využívá skutečně recyklované materiály, které jsou použitím speciální technologie dohledatelné od jejich zdroje. Recyklace má 

pozitivní vliv na životní prostředí a při výrobě šetří obrovské množství vody. Bez PVC.  Cena: 415,00 CZK

Portfolio A5 Impact z RPET AWARE™

 značka

 

Vyrobeno z vystopovatelného rPET Aware™
Šetří velké množství vody
Včetně zápisníku
Mnohostranná organizace

úspora vody v litrech

Velikost 2,1 x 17,2 x 22,2 cm Max. velikost tisku 100 x 80 mm Dekorační technika
Transferový tisk



new

 P774.161  2  5  |

Unikátní portfolio se zipem ve formátu A4 vyrobené z RPET AWARE™. Uvnitř obsahuje 1 velkou kapsu, kapsu na telefon, 2 
dodatečné menší kapsy, 4 sloty na karty a poutko na pero. Včetně poznámkového bloku s 20 listy/40 stranami recyklovaného 
krémového linkového papíru o gramáži 80g/m2. Vnější tkanina a vnitřní podšívka je vyrobena ze 100 % polyesteru AWARE™ 

získaného z recyklovaných PET lahví. AWARE™ využívá skutečně recyklované materiály, které jsou použitím speciální 
technologie dohledatelné od jejich zdroje. Recyklace má pozitivní vliv na životní prostředí a při výrobě šetří obrovské 

množství vody. Bez PVC.  Cena: 520,00 CZK

Portfolio A4 Impact z RPET AWARE™

 značka

 

úspora vody v litrech

Vyrobeno z vystopovatelného rPET Aware™
Šetří velké množství vody
Mnohostranná organizace

Velikost 2 x 24,5 x 33,1 cm Max. velikost tisku 150 x 100 mm Dekorační technika
Transferový tisk



® ®

Nerezavějící ocel a sklo

Opakovaným využíváním lahví Impact se 
eliminuje použití jednorázových nádob. 
Odpad a náklady na jejich převoz.

Převoz balené vody vyžaduje vysoké náklady a narušuje 
přirozený cyklus vody. V porovnání s kohoutkovou vodou 
vyžaduje balená voda až 2 000x více energie. Odpad 
navíc často končí v přírodě, jehož rozklad trvá až 450 let.

Z každého prodaného produktu darujeme 
2 % na podporu iniciativy Water.org.

Více informací o kolekci Impact naleznete na: www.theimpactcollection.org

Nerezavějící ocel je často používaný materiál pro výrobu 
termo lahví, termosek a lahví na vodu. Svými vlastnostmi 
je podobně jako sklo opakovaně recyklovatelná, 
snadno umyvatelná a velice pevná, čímž je zaručena její 
dlouhotrvající výdrž. 

Recyklovaná nerezavějící ocel se na trhu vyznačuje velice 
vysokou poptávkou a pro nevelké zakázky nemusí být vždy 
dostupná. Z tohoto důvodu využíváme panenskou podobu 
nerezavějící oceli.

Sklo nejen, že skvěle vypadá, nabízí i nekonečnou možnost 
stoprocentní recyklace. V Evropě je recyklováno více než 76 % 
skla a ve většině případů je recyklace lokální. Při opětovném 
využívání skleněných střepů, místo pouze sklářského kmene 
(oxidu křemičitého, vápence a sody), je při výrobě skla 
šetřeno 3 % energie a emise CO2 jsou nižší o 5 %. 

S využitím nejnovějších technologii je dnes sklo mnohem 
pevnější a teplovzdorné. Navíc je snadno umyvatelné pro 
zajištění čistoty. Ideální pro každodenní použití.

Sklo Nerezavějící ocel



new

P191.089  |

Klíčenka, která poskytuje hygienicky čistou možnost dotyku na veřejně využívané plochy (tlačítka bankomatů, terminálů, 
výtahů apod.) a díky speciálnímu háčku i otevírání dvěří. Vyrobeno z mosazi (slitina 62 % mědi a 38 % zinku) s unikátním 

povrchem, který eliminuje 99 % bakterií.  Cena: 171,00 CZK

Mosazná hygienická klíčenka

 značka

 

Vyrobeno z mosazi
Antibakteriální vlastnosti povrchu
Plně recyklovatelné
Kompaktní a snadno přenosné

Velikost 8,1 x 4,7 x 0,3 x ø 2,5 cm Max. velikost tisku 5 x 35 mm Dekorační technika 
Rytí laserem 



new

 P453.021  2  5  |

Multifunkční šátek pro univerzální použití. Vhodný jako pokrývka obličeje pro zamezení dotyku úst a nosu. Také snižuje 
rozptyl kapének při mluvení, kašlání či kýchnutí. Vyrobený z lehkého polyesteru, který je pohodlný, prodyšný a příjemný 

k pokožce. Ideální na procházky, jízdu na kole nebo běh. Mytí v pračce na 30 stupňů.  Cena: 51,00 CZK

Multifunkční šátek

Univerzální velikost
Multifunkční
Lehký a prodyšný polyester
Pratelné v pračce

 značka

 

Velikost 50 x 25 cm Max. velikost tisku 100 x 30 mm Dekorační technika Transferový 
tisk 



new

 P265.891  3  5  

Opakovaně použitelná dvouvrstvá ochranná rouška vyrobená ze 100 % bavlny (320g/m2 - 2 vrstvy o 160g/m2) s univerzálním 
střihem a prostorem pro vložení dodatečného filtru. Komfortní přizpůsobitelné smyčky za uši pro snadné nasazení. Pratelné 

v pračce na 60st, více než 10 cyklů praní. Včetně manuálu. >70 % filtrace. Navrženo dle AFNOR_SPEC_S76-001-2020 & NBN/
DTD S 65-001:2020. Nejedná se o zdravotní pomůcku ve smyslu EU/2017/745 (chirurgické roušky) ani o ochrannou pomůcku 

ve smyslu EU/2016/425 (respirátory typu FFP2).  Cena na vyžádání

Opakovaně použitelná  
2vrstvá bavlněná rouška

>70 % filtrace
Pratelné v pračce na 60 °C
S prostorem na vložení filtru
Včetně návodu k použití
Nastavitelná velikost gumiček

 značka

 

Velikost 35,5 x 14,5 cm Max. velikost tisku 50 x 60 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



new

P265.885

Balení 50ks jednorázových 3-vrstvých chirurgických roušek. Typ II, 98 % účinnost antibakteriální filtrace, odpovídá normám CE 
a EN14683:2019. S přizpůsobitelným nosním proužkem a elastickými gumičkami. Pro ochranu vašeho okolí. Baleno v krabičce s 

možností vlastního motivu formou rukávu (v ceně od 10ks). Vyrobeno v ISO 13485 certifikované výrobě.    Cena na vyžádání

Chirurgická rouška 3vrstvá -  
50ks vč. vlastního obalu

>98 % filtrace
3vrstvá ochrana
Certifikováno dle norem CE a EN 14683:2019

 značka

 

Velikost 7 x 10 x 18 cm Max. velikost tisku 350 x 180 mm Dekorační technika Sleeve



new

P301.113   |

new

UV-C sterilizační box 
s bezdrátovým nabíjením 5W

Multifunkční UV-C sterilizátor, který zabíjí až 99,9 % bakterií na vloženém předmětu. Vhodné například na telefon, 
sluchátka, hodinky, šperky nebo roušku. Volit lze mezi režimy rychlého čištění (90s) nebo kompletního čištění (5min). 2 
UV-C LED světla, vyrobená z netoxického materiálu bez použití rtuti (mnoho dostupných variant na trhu rtuť obsahují). 
Navrženo tak, aby se při otevření boxu UV-C světlo automaticky zhaslo a uživatel tak nebyl vystaven jeho záření. Světlo 

má životnost 10 000 hodin. Bezdrátová nabíječka 5W umístěná na horní straně boxu. Včetně 1m USB C kabelu z TPE (PVC 
free). Vstup: 5V/1.5A. Výstup: 5V/1A 5W.  Cena: 865,00 CZK

 značka

 

Až 99,9 % sterilizace
Vhodné pro různé předměty
Netoxické LED bez použití rtuti
Včetně 5W bezdrátové nabíječky
Automatické vypnutí při otevření

Velikost 4,3 x 12,6 x 20,4 cm Max. velikost tisku 50 x 50 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



newnew

P436.643  |

UV-C sterilizační nerezová termo láhev
Termo láhev využívající inteligentní UV-C LED technologii, která při aktivaci do 5 minut hubí bakterie zapříčiňující nepříjemný 
odér a viry, a tím udržuje láhev čistou. Moderní a stylový design. Vyrobeno z nerezavějící oceli s použitím dvojité stěny, která 
nápoje uchová horké až 5h a studené až 15h. Opakovaně USB dobíjitelná Li-poly baterie s kapacitou 180 mAh umožňuje až 14 

sterilizačních cyklů na jedno nabití. Objem 500ml. Bez BPA.  Cena: 1.035,00 CZK

Vybaveno technologií UV-C
Až 99,9 % sterilizace
Nápoje uchová až 5h horké a až 15h studené
Vyrobeno z nerezavějící oceli
Opakovaně dobíjitelná baterie

 značka

 

Velikost 24,3 x ø 7,2 cm Max. velikost tisku 25 x 70 mmDekorační technika
Tamponový tisk



P308.061  |

Luxusní bezdrátová nabíječka 5W
Stylová 5W bezdrátová nabíječka vyrobená z vysoce kvalitního PU a ABS. Pro nabíjení jednoduše položte 

zařízení na PU podložku. Kompatibilní se všemi telefony podporujícími QI, jako jsou nejnovější generace Android, 
iPhone 8 a výše. Zařízení nepodporující bezdrátové nabíjení lze nabíjet pomocí dodatečných výstupů USB A a 
USB C. Vstup 5V/2A; bezdrátový výstup: 5V/1A; USB A/USB C výstup: 5V/1A. Baleno v luxusní krabičce včetně 

nylonového 1,5m dlouhého micro USB nabíjecího kabelu.  Cena: 790,00 CZK

 

 značka

Velikost 1,7 x 12,2 x 12,2 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P322.051  |

Kapesní powerbanka 5 000 mAh
Kompaktní powerbanka vyrobená z vysoce kvalitního hliníku s baterií řady A s kapacitou 5 000 mAh, která plně 

nabije váš telefon až dvakrát. Indikátory nabití, díky nimž budete vždy vědět kdy powerbanku dobít. Micro USB vstup: 
5V/2A; USB C vstup: 5V/2A; USB výstup: 5V/2,1A. Baleno v luxusní krabičce včetně nylonového micro USB nabíjecího 

kabelu.  Cena: 850,00 CZK

 značka

 

Velikost 1 x 6,6 x 12,3 cm Max. velikost tisku 45 x 60 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P302.311

Nabíjecí kabel 3 v 1
Luxusní opletený nabíjecí kabel 3 v 1 s konektory USB C a oboustranným konektorem pro 
zařízení s iOS nebo Android vyžadující micro USB. Kabel vyrobený z pleteného nylonu a 

konektory z odolného hliníku zaručují dlouhou životnost. Vhodné pouze pro nabíjení. Délka 
120 cm. Baleno v dárkové krabičce s PU pytlíčkem na kabel.  Cena: 235,00 CZK

 značka

 

Velikost 120 x ø 0,5 cm Max. velikost tisku 20 x 8 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



P308.071  |

Stolní organizér s bezdrátovým 
nabíjením 5W

Moderní stolní organizér z vysoce kvalitního PU a ABS, vybavený 5W bezdrátovým nabíjením, který udrží váš stůl čistý a 
přehledný. Pro nabíjení jednoduše položte zařízení na PU podložku. Kompatibilní se všemi telefony podporujícími QI, jako jsou 

nejnovější generace Android, iPhone 8 a výše. Zařízení nepodporující bezdrátové nabíjení lze nabíjet pomocí dodatečných 
výstupů USB A a USB C. Vstup 5V/2A; bezdrátový výstup: 5V/1A; USB A/USB C výstup: 5V/1A. Baleno v luxusní krabičce včetně 

nylonového 1,5m dlouhého micro USB nabíjecího kabelu.  Cena: 1.040,00 CZK

 značka

 

Velikost 1,8 x 20,5 x 28 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P322.061  |

Luxusní bezdrátová powerbanka 10 000 mAh
Luxusní powerbanka vyrobená z vysoce kvalitního PU a ABS s použitím lithium polymerové baterie řady A s kapacitou 10 000 mAh, 
čímž poskytuje dostatek energie pro plné nabití telefonu až čtyřikrát. S 2 USB výstupy a 5W bezdrátovým nabíjením pro současné 

nabíjení více zařízení. Indikátory nabití, díky nimž budete vždy vědět, kdy powerbanku dobít. Kompatibilní se všemi telefony 
podporujícími QI, jako jsou nejnovější generace Android, iPhone 8 a výše. Micro USB vstup: 5V/2A; USB C vstup: 5V/2A. USB výstup: 
5V/2,1A; bezdrátový výstup: 5V/1A. Baleno v luxusní krabičce včetně nylonového micro USB nabíjecího kabelu.  Cena: 1.385,00 CZK

 značka

 

Velikost 1,8 x 20,5 x 28 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P302.873

Svinovací kabel 3 v 1 Ontario
Kompaktní svinovací EKO nabíjecí kabel s 3 konektory: USB C a oboustranný konektor pro zařízení s iOS nebo Android 

vyžadující micro USB. Svinovací mechanizmus zabraňující zamotání kabelu. Kryt z ABS a přírodního bambusu, 1m dlouhý 
kabel z TPU. Baleno v EKO papírovém pytlíčku.  Cena: 172,00 CZK

 značka

 

Velikost 2 x 5 x 5 cm Max. velikost tisku 35 x 35 mm Dekorační technika
Tamponový tisk



P308.483  |

Bezdrátově nabíjecí stojánek 
Ontario 5W

Doplňte váš pracovní stůl o tuto skvělou vychytávku! Stojánek vyrobený z ABS a 100% přírodního bambusu umožňuje 5W 
bezdrátové nabíjení vašeho telefonu ve vertikální i horizontální poloze, což upřednostníte zejména při sledování videí či 

dalšího obsahu. 1,5m dlouhý micro USB kabel přináší mimořádný komfort. Bezdrátové nabíjení je kompatibilní se zařízeními 
podporujícími QI, mezi než patří nejnovější zařízení Android a iPhone řady 8 a výše. Ochranný vzor®  Cena: 620,00 CZK

 značka

 

Velikost 8,8 x 10,2 x 11,6 cm Max. velikost tisku 70 x 7 mm Dekorační technika
Tamponový tisk



 P308.851  3  |

Bezdrátově nabíjecí stojánek na 
telefon a pera Ontario 5W

Stylový stojánek na psací potřeby či jiné drobnosti s bezdrátovou nabíječkou vyrobený z ABS a přírodního bambusu. 
Geniální vychytávka, která povýší praktičnost vašeho pracovního stolu na kompletně novou úroveň. Ty nejčastěji používané 

věci budete mít stále po ruce a na stole zaručeně pořádek. Rychlost nabíjení 5W. Kompatibilní se všemi zařízeními 
podporujícími QI, jako jsou nejnovější generace Android, iPhone 8 a výše. Včetně 2 USB nabíjecích portů (5V/1A max) a 1,5 

m dlouhého micro USB kabelu. Ochranný vzor®  Cena: 695,00 CZK

 značka

 

Velikost 11,2 x 8,1 x 15 cm Max. velikost tisku 50 x 60 mm Dekorační technika
Tamponový tisk



P308.873  |

Bezdrátově nabíjecí stojánek  
s reproduktorem Ontario 5W

Skvostné propojení reproduktoru a bezdrátové nabíječky do jednoho mimořádně stylového technického unikátu. Ideální 
do obývacích či pracovních prostor, kde bude nejenže výjimečně praktický, ale svým designem bude taktéž skvěle vypadat. 

Vyrobeno z kombinace ABS a přírodního bambusu. 3W reproduktor podporuje hladké a stále propojení skrze BT 4.1 na 
vzdálenost až 10m. Rychlost nabíjení 5W. Kompatibilní se všemi zařízeními podporujícími QI, jako jsou nejnovější generace 
Android, iPhone 8 a výše. Včetně 2 USB nabíjecích portů (5V/1A max) a 1,5 m dlouhého micro USB kabelu. Ochranný vzor®  

Cena: 1.215,00 CZK

 značka

 

Velikost 11,8 x 9,5 x 16,8 cm Max. velikost tisku 70 x 15 mm Dekorační technika
Tamponový tisk



new

P302.253  |

Kabel 3 v 1 s bambusovou  
bezdrátovou nabíječkou 5W

Unikátní bambusový design nabíjecího kabelu 3 v 1 s integrovanou bezdrátovou nabíječkou 5W. Kabel o délce 1m je vyrobený z 
TPE bez použití PVC. S konektory USB C a oboustranným konekorem pro zařízení s iOS a micro USB. Vstup: 5V/2A, 9V/2A. Výstup 

kabel: 5V/1A; bezdrátový výstup: 5V/1A, 9V/1,1A.  Cena: 310,00 CZK

 značka

 

Velikost 0,9 x 6,6 x 100 cm Max. velikost tisku 35 x 35 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P308.629  |

Bambusový stolní organizér  
s bezdrátovým nabíjením 5W

Ideální doplněk na váš pracovní stůl. Stolní organizér z ekologického bambusu umožňuje udržet stůl stále čistý a 
přehledný. Díky zabudovanému nabíjení pak můžete nabíjet pouhým položením telefonu bez použití kabelů. Vstup 

5V/1.5A, bezdrátový výstup: 5V/800mA 5W. Včetně 1,5m dlouhého micro USB kabelu.  Cena: 690,00 CZK

 značka

 

Velikost 1,5 x 14,5 x 27 cm Max. velikost tisku 90 x 15 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

P308.089  | 

Korková podložka pod myš  
a stojánek s Qi nabíjením 5W

Podložka pod myš s kompletním vnějším provedením z korku. Po složení slouží jako stojánek na telefon. Vybavená 
bezdrátovým nabíjením, které je kompatibilní se všemi zařízeními podporujícími Qi, jako jsou nejnovější zařízení s 

Android a iPhone 8 a výše. Vstup: 5V/2A. Výstup: 5V/1A 5W. Včetně 1,2m dlouhého micro USB nabíjecího kabelu z TPE 
(bez PVC).  Cena: 415,00 CZK

 značka

 

Vnější část z přírodního korku
Podložka pod myš a stojánek na telefon
5W bezdrátové nabíjení
1,2m dlouhý TPE kabel

Velikost 20,5 x 1,1 x 8,7 cm Max. velikost tisku 65 x 75 mm Dekorační technika CO₂ 
rytina 



P308.279  |

Bezdrátová nabíječka Bamboo X 5W
Ekologická, stylová nabíječka, která perfektně zapadne do vaší domácnosti nebo kancelářského prostředí. Jednoduše  
zapojte nabíječku pomocí komfortně 1,5m dlouhého kabelu do zdroje energie (USB) a nabíjejte vaše zařízení pouhým 
položením mobilního telefonu na podložku. Vyrobené z odolného bambusu s textilními detaily z kombinace přírodní 

bavlny (30%), konopí (40%) a recyklovaných PET. Kompatibilní se všemi zařízeními podporujícími QI, jako jsou 
nejnovější generace Android, iPhone 8, 8S a X. Vstup 5V/2A, bezdrátový výstup: 5V/1A 5W. Včetně 1,5m dlouhého micro 

USB kabelu. Baleno ekologicky bez použití plastů. Ochranný vzor®  Cena: 620,00 CZK

Přírodní bambus
Ekologická tkanina
1,5m dlouhý kabel

 značka

 

Velikost 9,2 x ø 1,7 cm Max. velikost tisku 60 x 60 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P308.189  | 

new

Bambusová bezdrátová 
nabíječka 5W s USB porty

Bezdrátová nabíječka 5W kompletně vyrobená z bambusu (vnější materiál). 2 dodatečné USB porty na přední straně 
pro nabíjení dalších zařízení skrze kabel. Bezdrátové nabíjení je kompatibilní se všemi telefony podporujícími QI, jako 
jsou nejnovější generace Android, iPhone 8 a výše. Vstup: 5V/2A. Výstup: 5V/1A 5W. Včetně 1,5m dlouhého micro USB 

nabíjecího kabelu z TPE (bez PVC).  Cena: 330,00 CZK

Vnější část z bambusu
5W bezdrátové nabíjení
2 USB porty
1,5m dlouhý TPE kabel

 značka

 

Velikost 1 x 9,2 x 9,2 cm Max. velikost tisku 60 x 60 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P322.139  |

Kapesní powerbanka 5 000 mAh  
z pšeničné slámy

Mimořádně kompaktní powerbanka vyrobená z kombinace pšeničných vláken (35 %) a ABS, která se snadno vejde i do 
kapsy. Kvalitní lithium polymerová baterie řady A s kapacitou 5 000 mAh plně nabije mobilní telefon až 3x. Světelné 
indikátory stupně nabití. Micro USB vstup: 5V/2A. Duální USB výstup: USB 1: 5V/2A, USB 2: 5V/1A.  Cena: 520,00 CZK

 značka

 

Velikost 1,5 x 6,4 x 9,4 cm Max. velikost tisku 35 x 60 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P308.729  |

Bezdrátová nabíječka 5W z pšeničné slámy
Mimořádně tenká 5W bezdrátová nabíječka vyrobená z kombinace pšeničných vláken (35%) a ABS. Jednoduše položte 
telefon na nabíjecí podložku, notifikace vás ihned bude informovat o aktivním nabíjení. Kompatibilní se všemi telefony 
podporujícími QI, jako jsou nejnovější generace Android, iPhone 8 a výše. Vstup 5V/1,2A, bezdrátový výstup: 5V/1A 5W. 

Včetně 1,5m dlouhého micro USB kabelu z TPE (PVC free).  Cena: 276,00 CZK

 značka

 

Velikost 1 x ø 10 cm Max. velikost tisku 60 x 60 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



P328.709  |

Reproduktor z pšeničné slámy 3W
Malý ale výkonný 3W reproduktor vyrobený z kombinace pšeničných vláken (35%) a ABS. 500 mAh baterie 

umožňuje poslech po dobu až 4h na jedno nabití. BT 5.0 zajišťuje spolehlivé bezdrátové připojení na vzdálenost 
až 10m. S mikrofonem a funkcí přijetí hovorů.  Cena: 485,00 CZK

 značka

 

Velikost 6,8 x 4 x 9 cm Max. velikost tisku 30 x 50 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P328.719  |

Bezdrátový reproduktor a 
nabíječka z pšeničné slámy

Elegantní 5W bezdrátový reproduktor s 5W bezdrátovou nabíječkou vyrobený ze zbytků slámy (35 %) s detaily z korku. 
1 200 mAh baterie umožňuje poslech po dobu až 4h. BT 5.0 pro hladké bezdrátové připojení na vzdálenost až 10m. Při 

používání obou funkcí je doporučeno připojení k napájení skrze přiložený 1,5m dlouhý USB C kabel.  Cena: 1.005,00 CZK

 značka

 

Velikost 5,8 x 7,8 x 16 cm Max. velikost tisku 25 x 8 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P329.221  |

Bezdrátový reproduktor 3W  
s tvrzeným sklem

Moderní bezdrátový reproduktor 3W s možností plnobarevného brandingu pod tvrzeným sklem.  Baterie s 
kapacitou 500 mAh umožňuje poslech po dobu až 5h na jedno nabití (1,5h). BT 5.0 pro kvalitní bezdrátové 
připojení až na 10m.Tělo z ABS, textilní mřížka a zadní strana z tvrzeného skla. Včetně micro USB nabíjecího 

kabelu z TPE (PVC free).Digitální tisk.  Cena: 585,00 CZK

 značka

 

Velikost 2 x 6 x 9 cm Max. velikost tisku 87 x 57 mm Dekorační technika 
Digitalprint 



P308.711  |

Bezdrátová nabíječka 5W  
s tvrzeným sklem

Moderní bezdrátová nabíječka s možností plnobarevného brandingu pod tvrzeným sklem. Kompatibilní se všemi 
telefony podporujícími QI, jako jsou nejnovější generace Android, iPhone 8 a výše. Micro USB vstup: 5V/1A. 

Bezdrátový výstup: 5V/1A 5W. Včetně nabíjecího Micro USB kabelu z TPE (PVC free). Tělo z ABS, přední strana z 
tvrzeného skla.Digitální tisk.  Cena: 345,00 CZK

 značka

 

Velikost 1 x ø 7,5 cm Max. velikost tisku 65 x 65 mm Dekorační technika Digitalprint 



P322.101  |

Powerbanka 5 000 mAh  
s tvrzeným sklem

Moderní powerbanka s možností plnobarevného brandingu pod tvrzeným sklem. Obsahuje vysoce kvalitní lithium polymerovou 
baterii řady A s kapacitou 5 000 mAh. 2 USB nabíjecí výstupy. Včetně indikátorů stavu nabití. Micro USB vstup: 5V/2A. 2x USB 
výstup: 5V/2A. Včetně nabíjecího Micro USB kabelu z TPE (PVC free). Tělo z ABS, přední strana z tvrzeného skla.Digitální tisk.  

Cena: 655,00 CZK

 značka

 

Velikost 1 x 6,9 x 14 cm Max. velikost tisku 136 x 65 mm Dekorační technika 
Digitalprint 



P322.091  |

Bezdrátová powerbanka 5 000 mAh  
s tvrzeným sklem

Moderní bezdrátová powerbanka s možností plnobarevného brandingu pod tvrzeným sklem.  Obsahuje vysoce kvalitní 
lithium polymerovou baterii řady A s kapacitou 5 000 mAh. Podporuje 5W bezdrátové i drátové nabíjení skrze 2 USB 
A a USB C. Včetně indikátorů stavu nabití. USB C vstup: 5V/2A; Micro USB vstup: 5V/2A. USB A výstup: 5V/2A; USB C 

výstup: 5V/2A; bezdrátový výstup: 5V/1A 5W. Včetně nabíjecího Micro USB kabelu z TPE (PVC free). Tělo z ABS, přední 
strana z tvrzeného skla.Digitální tisk.  Cena: 865,00 CZK

 

 značka

 

Velikost 2,2 x 6,3 x 9 cm Max. velikost tisku 88 x 61 mm Dekorační technika 
Digitalprint 



 P324.691  3  |

new

Bezdrátová powerbanka Aria  
8 000 mAh 5W

Skandinávský design kloubící se s nejnovějšími technologiemi. Powerbanka s bezdrátovým nabíjením je vyrobena 
z prvotřídního hliníku a ABS doplněnými o prvky s úpravou soft touch a PU poutkem. Powerbanka podporuje jak 

bezdrátové, tak i konvenční nabíjení skrze USB. Kompatibilní se všemi telefony podporujícími QI, jako jsou nejnovější 
generace Android, iPhone 8 a výše. Vstup 5V/2A. Bezdrátový výstup: 5V/1A 5W; USB výstup: 5V/2A. Baleno v luxusní 

dárkové krabičce. Ochranný vzor®  Cena: 1.190,00 CZK

 značka

 

Velikost 1,5 x 7,1 x 14 cm Max. velikost tisku 50 x 15 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P308.691  3  |

new

5W bezdrátově nabíjecí 
digitální budík Aria

Skandinávský design kloubící se s propracovanou technologií. Bezdrátová nabíječka s integrovaným digitálním budíkem je 
ideální k umístění na váš pracovní stůl nebo noční stolek. Vyrobeno z luxusního hliníku s PU detaily. Včetně 1,5m dlouhého 

micro USB kabelu. Bezdrátové nabíjení je kompatibilní s nejnovější Android generací a s iPhone 8 a výše. Vstup: 5V/2A. 
Bezdrátový výstup: 5V/1A 5W. Baleno v luxusní dárkové krabičce. Ochranný vzor®  Cena: 795,00 CZK

 

Velikost 4,4 x 8,1 x 8,1 cm Max. velikost tisku 50 x 20 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 

 značka



 P328.681  3  |

Komfortní bezdrátová sluchátka Aria
Skandinávský dizajn kloubící se s propracovanou technologií. Sluchátka jsou vyrobené z luxusního hliníku a PU. Využívají 

moderní BT 4.2 pro hladké bezdrátové spojení. Baterie s kapacitou 250 mAh umožňuje poslech po dobu až 8 hodin. 
Zabudovaný mikrofon pro telefonování. Díky kloubům jsou skladné a v přiloženém obalu přenosné kamkoliv na cesty. 

Baleno v luxusní dárkové krabičce.  Cena: 1.665,00 CZK

 značka

 

Velikost 4,5 x 18 x 19 cm Max. velikost tisku 30 x 30 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

 P328.691  3  |

10 W bezdrátový reproduktor Aria
Skandinávský design kloubící se s propracovanou technologií. Reproduktor vyrobený z luxusního hliníku a ABS s 

povrchovou úpravou soft touch. Praktické poutko z PU. Nejmodernější technologie BT 5.0 pro hladké bezdrátové spojení 
a pokročilou konektivitu. Reproduktor podporuje příjem hovorů a telefonování. Baterie s kapacitou 2 000 mAh umožňuje 

poslech po dobu až 10 hodin na jedno nabití. Baleno v luxusní dárkové krabičce. Ochranný vzor®  Cena: 1.145,00 CZK

 značka

 

Velikost 3,5 x 7,2 x 13,8 cm Max. velikost tisku 55 x 30 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

 P328.671  3  |

5W bezdrátový reproduktor Aria
Skandinávský design kloubící se s propracovanou technologií. Reproduktor vyrobený z luxusního hliníku a ABS s 

povrchovou úpravou soft touch. Praktické poutko z PU. Nejmodernější technologie BT 5.0 pro hladké bezdrátové spojení 
a pokročilou konektivitu. Reproduktor podporuje příjem hovorů a telefonování. Baterie s kapacitou 600 mAh umožňuje 

poslech po dobu až 6 hodin na jedno nabití. Baleno v luxusní dárkové krabičce. Ochranný vzor®  Cena: 795,00 CZK

 značka

 

Velikost 3,5 x 3,9 x 6,9 cm Max. velikost tisku 50 x 15 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

P322.181  |

Solární bezdrátová powerbanka  
10 000 mAh 10 W

Outdoorová voděodolná (IPX5) powerbanka s kapacitou 10 000 mAh a rychlým 10 W bezdrátovým nabíjením. Bezdrátové 
nabíjení je kompatibilní se všemi telefony podporujícími QI, jako jsou nejnovější generace Android, iPhone 8 a výše. Pro nabíjení 
skrze kabel lze využít výstupy USB C A USB. S indikátory zobrazující úroveň nabití. USB výstup: 5V/2,4A; USB C výstup: 5V/2,4A. 

Včetně LED světla a karabiny.  Cena: 1.725,00 CZK

 značka

 

Velikost 18 x 13,5 cm Max. velikost tisku 40 x 40 mm Dekorační technika Transferový 
tisk 



P324.532  |

Bezdrátová powerbanka Tela 8 000 mAh 5W
Moderní powerbanka s luxusní PU povrchovou úpravou. Kvalitní lithium polymerová baterie řady A s kapacitou 8 000 

mAh plně nabije mobilní telefon až 4x. Světelné indikátory stupně nabití. Powerbanka podporuje 5W bezdrátové nabíjení 
i klasické kabelové nabíjení skrze super rychlý USB nebo USB C port. Bezdrátové nabíjení je kompatibilní se všemi telefony 
podporujícími QI, jako jsou nejnovější generace Android, iPhone 8 a výše. USB C vstup 5V/3A; Micro USB vstup: 5V/2A. USB 

C výstup: 5V/3A; USB výstup: 5V/2A; Bezdrátový výstup: 5V/1A 5W.  Cena: 1.175,00 CZK

 značka

 

Velikost 18 x 13,5 cm Max. velikost tisku 40 x 40 mm Dekorační technika Transferový 
tisk 



P324.471  |

Light up bezdrátová powerbanka  
8 000 mAh

Tenká odolná powerbanka vybavená kvalitní lithium polymerovou baterií s kapacitou 8 000 mAh. Jedna strana nabízí 
bezdrátové nabíjení s dodatečnými přísavkami pro stabilní fixaci telefonu na dané pozici. Na stranu druhou lze aplikovat 
originální gravír, jehož vzor se při používání powerbanky rozsvítí a logo tak efektně zvýrazní. Mimo bezdrátové nabíjení 

lze nabíjet i klasickým USB portem a USB typu C.  Vstup: 5V/1.5A. Výstup: 5V/2.1A, bezdrátový výstup 5V/1A 5W. 
Ochranný vzor®  Cena: 1.155,00 CZK

 značka

 

Velikost 18 x 13,5 cm Max. velikost tisku 40 x 40 mm Dekorační technika Transferový 
tisk 



P324.869  |

Bezdrátová powerbanka Bamboo X  
5 000 mAh 5W

Ekologická, stylová powerbanka s 3 možnostmi nabíjení: 5W bezdrátové, USB typu C (2A) vstup/výstup a klasické USB 
(2A) výstup.  Vyrobené z odolného bambusu s textilními detaily z kombinace přírodní bavlny (30%), konopí (40%) 
a recyklovaných PET. Bezdrátové nabíjení je kompatibilní se všemi zařízeními podporujícími QI, jako jsou nejnovější 

generace Android, iPhone 8, 8S a X. USB: vstup: 5V/2A, výstup: 5V/2A. USB typu C: vstup 5V/2A, výstup 5V/2A. 
Bezdrátový výstup: 5W (5V/1A). Baleno ekologicky bez použití plastů. Ochranný vzor®  Cena: 1.385,00 CZK

 značka

 

Přírodní bambus
Ekologická tkanina
Bezdrátové nabíjení 5W

Velikost 1,6 x 7,3 x 14,4 cm Max. velikost tisku 55 x 20 mm Dekorační technika CO₂ 
rytina 



 P322.201  3  |

new

Kapesní bezdrátová powerbanka  
5 000 mAh

Mimořádně kompaktní powerbanka s 5W bezdrátovým nabíjením, která díky své nízké hmotnosti a malé velikosti padne i 
do kapsy. Kvalitní lithium polymerová baterie řady A s kapacitou 5 000 mAh pro plné nabití mobilního telefonu až 3x. Pro 
nabíjení skrze kabel lze využít 2 USB výstupy. S indikátory úrovně nabití. Vstup: 5V/2A. Výstup: USB1: 5V/2A; USB2: 5V/1A; 

bezdrátový výstup: 5V/1A 5W. Vyrobeno z ABS.  Cena: 570,00 CZK

 značka

 

Velikost 1,5 x 6,3 x 9,9 cm Max. velikost tisku 30 x 50 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

 P322.191  9  |

Powerbanka Tusca z PU 10 000 mAh
Módní powerbanka s prémiovým povrchem z umělé kůže (PU). Kvalitní lithium polymerová baterie řady A s kapacitou 10 000 
mAh pro plné nabití mobilního telefonu až 4x. Vstup: USB C: 5V/2A; Micro USB: 5V/2A. Výstup: USB C: 5V/3A; USB: 5V/2,4A. 

Včetně micro USB nabíjecího kabelu z TPE (bez PVC).  Cena: 865,00 CZK

Materiál z umělé kůže (PU)
Baterie s kapacitou 10 000 mAh
USB výstup
USB C vstup

 značka

 

Velikost 1,5 x 7,2 x 138 cm Max. velikost tisku 40 x 80 mm Dekorační 
technika Tamponový tisk 



 P324.950  1  2  4  5  7  |

Tenká powerbanka 4 000 mAh
Tenká hliníková powerbanka s vysoce kvalitní lithium-iontovou polymerovou baterií o kapacitě 4 000 
mAh. Včetně zapínání a indikátoru zbývající kapacity. Zabaleno v průhledné dárkové krabičce. Výstup 

5V/1A, vstup 5V/1A. Včetně micro USB kabelu.  Cena: 350,00 CZK

 značka

 

Velikost 11 x 6,8 x 1 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P324.461  |

Light up powerbanka 4 000 mAh
Tenká odolná powerbanka vybavená kvalitní lithium polymerovou baterií s kapacitou 4 000 mAh. Na přední 

stranu lze aplikovat originální gravír, jehož vzor se při používání powerbanky rozsvítí a logo tak efektně 
zvýrazní.  Výstup: 5V/2,1A. Vstup: 5V/1,5A.  Cena: 600,00 CZK

 značka

 

Velikost 1 x 6,8 x 12,9 cm Max. velikost tisku 88 x 49 mm Dekorační 
technika Rytí laserem 



 P322.171  3  |

Powerbanka na klíčence  
s integrovanými kabely 1 200 mAh

Přenosná powerbanka z ABS s kapacitou 1 200 mAh pro nouzové dobití telefonu kdekoliv na cestách. 
Integrované kabely z TPE 3 v 1 (iOS, micro USB, USB C) umožňují snadné dobití jakéhokoliv telefonu na trhu. 

Karabina pro přichycení ke klíčům, batohu nebo tašce. Včetně LED světla. Obsahuje vysoce kvalitní lithium 
polymerovou baterii řady A o kapacitě 1 200 mAh. Vstup 5V/1A. Výstup 5V/1A. Včetně micro USB nabíjecího 

kabelu z TPE (bez PVC).  Cena: 450,00 CZK

 značka

 

Velikost 1,8 x 4,5 x 6,6 cm Max. velikost tisku 40 x 25 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P308.211  |

new

Podložka pod myš s bezdrátovým 
nabíjením 15W a USB porty

Moderní podložka pod myš se super rychlým bezdrátovým nabíjením 15W. Dodatečné USB a USB C porty pro nabíjení dalších 
zařízení skrze kabel. Bezdrátové nabíjení je kompatibilní se všemi telefony podporujícími QI, jako jsou nejnovější generace 

Android, iPhone 8 a výše. Vstup: 5V/3A, 9V/2A. Výstup: USB: 5V/1,5A, USB C: 5V/1,5A, bezdrátový výstup: 15W. Včetně 
1,5m dlouhého micro USB nabíjecího kabelu z TPE (bez PVC). Pro využití potenciálu 15W nabiječky je doporučené použít 

rychlonabíjecí adaptér do zásuvky.  Cena: 620,00 CZK

 značka

 

Velikost 0,8 x 22 x 32 cm Max. velikost tisku 150 x 150 mm Dekorační 
technika Transferový tisk 



new

P308.041  |

Fotorámeček s bezdrátovou 
nabíječkou 5W

Unikátní fotorámeček vhodný na fotografie o velikosti 10x15cm s integrovanou bezdrátovou nabíječkou 5W. 
Bezdrátové nabíjení je kompatibilní se všemi zařízeními podporujícími Qi, jako jsou nejnovější zařízení s Android a 
iPhone 8 a výše. Vstup: 5V/2A. Výstup: 5V/1A 5W. Včetně 1,5m dlouhého micro USB nabíjecího kabelu z TPE (bez 

PVC).  Cena: 430,00 CZK

 značka

 

Velikost 1 x 12,8 x 25,4 cm Max. velikost tisku 60 x 30 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P308.163  |

Bezdrátová nabíječka 10W  
s USB výstupy

Bezdrátová nabíječka s hladkým ABS povrchem uzpůsobeným pro celoplošný digitální tisk. Podporuje rychlé 10W 
bezdrátové i drátové nabíjení skrze 2 USB výstupy. USB výstupy nepodporují synchronizaci dat, pouze nabíjení. Bezdrátové 
nabíjení je kompatibilní se zařízeními podporujícími QI, mezi než patří nejnovější zařízení Android a iPhone řady 8 a výše. 

Micro USB/USB C vstup: 5V/2A a 9V/1.67A. USB výstup: 5V/1A, bezdrátový výstup: 9V/1.1A (10W) a 5V/1A (5W). Včetně 
120cm dlouhého micro USB nabíjecího kabelu z TPE (PVC free).  Cena: 450,00 CZK 

 značka

 

Velikost 0,8 x 8,6 x 8,6 cm Max. velikost tisku 60 x 60 mm Dekorační 
technika Tamponový tisk 



new

P308.031  |

Multifunkční cestovní karta  
s bezdrátovým nabíjením 5W

Perfektní doplněk na cesty určený pro potřeby nabíjení o velikosti platební karty. Po připojení integrovaného kabelu ke 
zdroji napájení se z pouzdra stává bezdrátová nabíječka. Uvnitř pouzdra je nabíjecí micro USB kabel s nástavci na USB C a 

oboustranný konektor pro zařízení s iOS. Včetně klíče pro přístup k SIM kartě v telefonu a dvou slotů na uchování SIM karet. 
Pouzdro vyrobeno z ABS, kabel z TPE (bez PVC). Bezdrátové nabíjení je kompatibilní se zařízeními podporujícími Qi, jako jsou 

nejnovější zařízení s Android a iPhone 8 a výše.  Cena: 395,00 CZK

 značka

 

Velikost 1 x 5,7 x 8,6 cm Max. velikost tisku 30 x 10 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P300.093 

new

1

2

3

2

31

Sada pro digitální bezpečí
Sada obsahující USB chránič dat, clonu webkamery a audio jack blokátor. USB chránič dat zabraňuje nechtěným a 

neoprávněným výměnám dat, krádežím informací nebo instalaci malware mezi počítačem nebo veřejným nabíjecím 
zařízením a připojeným mobilním zařízením. Blokuje jakýkoliv přenos dat, přičemž stále umožňuje bezproblémové 

nabíjení. Clonu webkamery lze snadno umístit na webkameru a chránit tak neoprávněnému natáčení. Audio jack blokátor 
je určený do AUX portu zařízení, čímž lze zabránit neoprávněný odposlech třetí stranou.  Cena: 138,00 CZK

 značka

 

Velikost 1,1 x 2,6 x 4,2 cm Max. velikost tisku 20 x 15 mm Dekorační 
technika Tamponový tisk 



new

P300.063

USB data protector
USB data protector zabraňuje nechtěným a neoprávněným výměnám dat, krádežím informací nebo instalaci 

malware mezi počítačem nebo veřejným nabíjecím zařízením a připojeným mobilním zařízením. Blokuje 
jakýkoliv přenos dat, přičemž stále umožňuje bezproblémové nabíjení. Kompatibilní se všemi mobilními 
zařízeními (iOS, Android, Windows) a  funguje na všech USB portech. Vyrobeno z ABS.  Cena: 83,00 CZK

 značka

 

Velikost 1,3 x 5,5 x 8,7 cm Max. velikost tisku 55 x 25 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P300.133  |

Kapesní cloudové úložiště
Osvoboďte se díky tomuto 16 Gb bezdrátovému flash úložišti  všech kabelů, USB disků či placených externích úložišť. 
Přistupujte ke svým datům vzdáleně skrze wifi, které cloudové úložiště vysílá. Soubory ukládejte, stahujte a sdílejte 

pomocí aplikace. Cloudové úložiště je zabezpečeno heslem, čímž tak uchovává vaše soubory v bezpečí. Sdílení je možné 
až s 6ti uživateli. Včetně micro USB kabelu pro nabíjení kapesního cloudu.  Cena na vyžádání

 značka

 

Velikost 1,3 x 5,5 x 8,7 cm Max. velikost tisku 55 x 25 mm Dekorační 
technika Tamponový tisk 



new

P300.321  |

Light up bezdrátová myš
Komfortní bezdrátová myš s možností gravíru loga, jehož vzor se při používání rozsvítí a logo tak efektně zvýrazní. 
Obsahuje dobíjecí 300 mAh lithium polymerovou baterii (plné nabití za 3 hodiny). Bezdrátové připojení (125 Hz) 

zajišťuje USB přijímač, který se snadno instaluje do počítače. Levé a pravé klikací tlačítka a prostřední klikací/rolovací 
kolečko. Citlivost myši lze přizpůsobovat. Kompatibilní se všemi nejnovějšími operačními systémy Windows a Mac.  

Cena: 450,00 CZK

 značka

 

Velikost 3,4 x 6,6 x 11,6 cm Max. velikost tisku 20 x 15 mm Dekorační technika Rytí 
laserem 



P330.781  |

Chytré hodinky Fit
Moderní chytré hodinky s 1,3” barevným dotykovým displejem pro sledování každodenních aktivit. Měkký pohodlný 
silikonový pásek se stylovými detaily. Funkce zahrnují: počítání kroků, kalorií, vzdálenosti, multisportovní časovač, 

monitor spánku, srdečního tepu a krevního tlaku, telefonování, kalendář, notifikace (SMS, Facebook, Skype, WhatsApp 
a další). Kompatibilní se systémy iOS 8.0 a Android 4.4 a vyšší. Vodě a prachu odolné (IPX 67). Pohotovostní doba až 

15 dní, provozní doba až 5 dní. Včetně nabíjecího klipu.  Cena na vyžádání

 značka

 

Velikost 1,1 x 3,5 x 22 cm Max. velikost tisku 50 x 10 mm Dekorační 
technika CO₂ rytina 



 P330.741  5  7  |

Fitness náramek Stay Fit  
s monitorem srdečního tepu

Lehký voděodolný (IP67) fitness náramek s pohodlným TPE páskem vhodným pro celodenní nošení. Snadno 
ovládatelný 0,96” OLED barevný displej. Včetně aplikace v 10 jazycích pro podrobné sledování dosažených výkonů 

(pro iOS 8.1 a Android 4.4 nebo vyšší). Funkce zahrnují: monitor spánku, srdečního tepu, krevního tlaku, kyslíku v krvi, 
počítání kalorií, ušlé vzdálenosti, stopky. Pohotovostní doba až 7 dní, provozní doba až 3 dny.  Cena na vyžádání

 značka

 

Velikost 1,1 x 3,5 x 22 cm Max. velikost tisku 50 x 10 mm Dekorační technika CO₂ 
rytina 



P301.091

new

Držák telefonu s prstýnkem vhodný do auta
Držák telefonu, který lze jednoduše připevnit na jeho zadní stranu. Prstýnek umožňuje pohodlné držení telefonu, použití 

jako stojánek a navíc i upevnění k ventilační mřížce automobilu. Držák je tak vhodný pro handsfree užívání při jízdě. Včetně 
adhezivní náplasti pro sklěněná těla telefonů pro zajištění pevného úchytu.  Cena: 138,00 CZK

 značka

 

Velikost 1 x 3,4 x 6 cm Max. velikost tisku 15 x 15 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P302.221  3  4  5  

Svinovací nabíjecí kabel 3 v 1
Kompaktní nabíjecí kabel 3 v 1 obsahující konektory USB typu C a dvojitý konektor pro zařízení s iOS nebo Android 

využívající micro USB. Díky svinovacímu mechanizmu je 1m dlouhý kabel skladný a vhodný na cesty. Pouzdro z ABS, 
bužírka kabelu z TPU. Pro nabíjení i synchronizaci dat.  Cena: 137,00 CZK

 značka

 

Velikost 1,5 x 4 x 13 cm Max. velikost tisku 25 x 15 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



P302.321

new

Nabíjecí kabel se stojánkem 3 v 1
Unikátní provedení nabíjecího kabelu, který lze využít i jako stojánek na telefon. Konektory USB C a oboustranný 
konektor pro zařízení s iOS a micro USB. Funkce stojánku pouze pro USB C a zařízení s iOS. Kabel s délkou 1m je 

vyrobený z TPE (bez PVC).  Cena: 164,00 CZK 

 značka

 

Velikost 100 x 2 x 1 cm Max. velikost tisku 20 x 7 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P302.281  

Light up kabel 3 v 1
Luxusní nylonem opletený nabíjecí kabel 3 v 1 s konektory: USB typ C, micro USB a oboustranný 

konektor pro iOS. Střední část určená pro gravírování loga, které se tak při používání kabelu osvětlí 
pro jeho výjimečné zvýraznění. Vhodné pouze pro nabíjení. Délka 120cm.  Cena: 290,00 CZK

 značka

 

Velikost 120 x 1 x ø 0,5 cm Max. velikost tisku 25 x 25 mm Dekorační technika Rytí 
laserem 



new

 P302.071  3  4  5

Nabíjecí kabel 4 v 1 s karabinou
Praktický nabíjecí kabel 4 v 1 s karabinou vhodný pro nabíjení všech běžných mobilních zařízení. USB vstup na jedné 

straně, nabíjecí konektory na straně druhé: oboustranný konektor pro zařízení s iOS, micro USB, USB C. Vyrobeno z ABS, 
10 cm dlouhé kabely potažené nylonem pro vyšší odolnost. Podporuje nabíjení 2,1A.  Cena: 185,00 CZK

 značka

 

Velikost 1 x 3 x 18 cm Max. velikost tisku 15 x 25 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P302.232

Opletený kabel 3 v 1
Luxusní opletený kabel 3 v 1 s konektory USB typu C a dvojitým pro zařízení s iOS nebo Android využívající micro 
USB. Odolné hliníkové konektory a nylonový oplet. Vhodné pouze pro nabíjení. Délka: 120cm.  Cena: 137,00 CZK

 značka

 

Velikost 124 x ø 0,5 cm Max. velikost tisku 23 x 8 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P302.111  3  4  5

Klíčenka s kabelem 3 v 1
Klíčenka s kablíkem se 3 konektory: USB typu C a oboustranný konektor pro iOS a Android zařízení využívající micro USB. 
Vhodné jak pro nabíjení tak přenos dat. Konce mohou být magneticky spojeny pro snadné přenášení.  Cena: 69,00 CZK

 značka

 

Velikost 0,8 x 3,1 x 11 cm Max. velikost tisku 5 x 15 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

 P329.041  3  |

TWS bezdrátová sluchátka v nabíjecí 
krabičce Free Flow

TWS sluchátka Free Flow přináší skutečně bezdrátovou svobodu při poslechu hudby. Sluchátka mají 35 mAh baterii a lze je 
snadno dobíjet v 500 mAh krabičce. Výdrž baterie sluchátek je kolem 3 hodin při poslechu na střední hlasitost, plné nabití 

v krabičce již za 1 hodinu. Optimální bezdrátové připojení na vzdálenost až 10m a automatické párování zajišťuje BT 5.0. 
Včetně mikrofonu pro telefonování. Součástí balení jsou 3 velikosti nástavců do uší. Vyrobeno z ABS.  Cena: 620,00 CZK

Výdrž baterie až 3h
Včetně 3 nástavců do uší
Ploché pouzdro optimální pro digitální tisk

Velikost 2,9 x 3,8 x 8,1 cm Max. velikost tisku 50 x 15 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 

 značka

 



P329.111  |

TWS sluchátka
Maximální volnost pohybu při poslechu díky kompletně bezdrátovému provedení sluchátek. Jednoduché automatické 

párování díky nejnovější bezdrátové technologii BT 5.0 zajišťující stabilní a čistý stereo poslech či stereo telefonování. Dosah 
až 10m od zdrojového zařízení. Baterie s kapacitou 50 mAh umožňuje poslech po dobu až 3 hodin na jedno nabití (2 hodiny) 

skrze nabíjecí pouzdro s kapacitou 500 mAh. Včetně různých velikostí nástavců do uší.  Cena: 945,00 CZK

Nabíjecí krabička
Baleno v dárkové krabičce Swiss Peak
Automatické párování
Stereo zvuk při telefonování

Velikost 3,3 x 3,2 x 7 cm Max. velikost tisku 40 x 13 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 

 značka

 



P329.121 |

TWS sluchátka do uší  
v bezdrátově nabíjecí krabičce

Skutečná bezdrátová svoboda díky těmto skutečně bezdrátovým sluchátkům. Samotná sluchátka lze používat bez 
jakýchkoliv kabelů po dobu až 3 hodin na jedno nabití (2 hodiny; 50 mAh baterie). Po vybití jednoduše vložte do krabičky, 

položte na bezdrátovou nabíječku a pohodlně nabíjejte. 5W bezdrátová nabíječka je součástí balení a je kompatibilní se 
všemi zařízeními podporujícími QI, jako jsou telefony nejnovější generace Android, iPhone 8 a výše. Hladké bezdrátové 

připojení na vzdálenost až 10m od spárovaného zařízení zajišťuje BT 5.0. Včetně různých velikostí nástavců do uší. Vstup: 
5V/1A, bezdrátový výstup: 5V/1A.  Cena: 1.165,00 CZK

Skutečně bezdrátová stereo sluchátka
Bezdrátově nabíjecí krabička
Bezdrátová nabíječka i pro jiná zařízení
Včetně 3 velikostí nástavců do uší
BT 4.2

 značka

 

Velikost 7,8 x 9,5 x 10,8 cm Max. velikost tisku 45 x 45 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P329.111  |P329.181  |

Light up TWS sluchátka v nabíjecí krabičce
Maximální volnost při poslechu díky kompletně bezdrátovému provedení sluchátek. Nabíjecí krabička s kapacitou 300 mAh 
s unikátní možností brandingu gravírem, jehož vzor se při používání rozsvítí a vaše logo tak efektně zvýrazní. Výdrž baterie 

sluchátek až 3h na jedno nabití trvající 1,5h. BT 5.0 zajišťuje automatické párování sluchátek mezi sebou a s telefonem s 
dosahem až 10m. S mikrofonem pro příjem hovorů. Včetně 3 velikostí nástavců do uší a micro USB nabíjecího kabelu z TPE 

(PVC free).  Cena: 1.005,00 CZK

 značka

 

Velikost 8,3 x 8,3 x 5,3 x ø 3 cm Max. velikost tisku 20 x 10 mm Dekorační technika 
CO₂ rytina 



P329.051  |

new

TWS sportovní sluchátka  
v nabíjecí krabičce

Pohodlná sportovní sluchátka s upevněním kolem ucha, zabraňující vypadávání či ztrátě sluchátek při pohybu. Lehká 
PU nabíjecí krabička na zip s kapacitou 350 mAh. Baterie sluchátek s kapacitou 50 mAh umožňuje poslech (střední 

hlasitosti) po dobu až 5h na jedno nabití. Plné nabití sluchátek za 1h. BT 5.0 pro komfortní automatické párování 
sluchátek mezi sebou a provozní vzdáleností až 10m. S mikrofonem pro telefonování.  Cena: 760,00 CZK

 značka

 

Velikost 4,2 x 7,5 x 10,4 cm Max. velikost tisku 40 x 25 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P329.111  |P329.433 |

new

TWS sluchátka Liberty  
s powerbankou 5 000 mAh

Unikátní provedení powerbanky a skutečně bezdrátových sluchátek 2 v 1. Sluchátka s kapacitou 40 mAh nabízí poslech po dobu 
až 2 hodin na jedno nabití. Plné nabití sluchátek skrze powerbanku již za 2 hodiny. Hladké bezdrátové připojení na vzdálenost 
až 10m od spárovaného zařízení zajišťuje BT 5.0. Powerbanka obsahuje vysoce kvalitní lithium polymerovou baterii řady A s 

kapacitou 5 000 mAh, která umožňuje plné nabití telefonu až 2x. S indikátory nabití. Vstup USB C: 5V/2A. Výstup USB: 5V/2A. 
Včetně nabíjecího USB C kabelu z TPE (PVC free). Sluchátka i tělo powerbanky z ABS.  Cena: 965,00 CZK

 značka

 

Velikost 2,8 x 7 x 12,6 cm Max. velikost tisku 35 x 50 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P329.011  3  |

Skutečně bezdrátová sluchátka Liberty  
v nabíjecí krabičce

Vychutnejte si skutečně bezdrátovou svobodu při poslechu vaší oblíbené hudby. Sluchátka s kapacitou 35 mAh 
nabízí bezdrátový poslech na střední hlasitost po dobu až 2 hodin na jedno nabití. Plné nabití sluchátek je možné 
skrze nabíjecí krabičku s kapacitou 400 mAh již za 1 hodinu. Hladké bezdrátové připojení na vzdálenost až 10m od 

spárovaného zařízení zajišťuje BT 5.0. Včetně 3 velikostí nástavců do uší. Vyrobeno z ABS.  Cena: 565,00 CZK

 značka

 

Velikost 7,2 x 2,6 x 5,9 cm Max. velikost tisku 30 x 30 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P328.141  |

ANC sluchátka
Další technologický krok v inovaci bezdrátových sluchátek. Technologie ANC tlumí projevy okolního ruchu, čímž obstarává ničím 

nerušený hudební zážitek. Uzpůsobené náušníky perfektně padnou kolem uší pro komfortní déletrvající nošení. 400 mAh baterie 
umožňuje poslech až po dobu 14 hodin na jedno nabití. Plné nabití již za 1,5 hodiny. Perfektní pro delší cesty, práci nebo cokoliv 
mezi tím. BT 4.2 zabezpečuje bezproblémové spojení až na vzdálenost 10m. S mikrofonem a funkcí pro příjem hovoru. Včetně 

kapsičky na zip a AUX kabelu. Stupeň ANC: 23 DB.  Cena na vyžádání

Aktivní tlumení okolního ruchu
Skvěle padne kolem uší
Výdrž baterie až 14h
S mikrofonem pro telefonování

 značka

 

Velikost 8,7 x 17,7 x 19,4 cm Max. velikost tisku 30 x 50 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P328.281  |

Bezdrátová sluchátka V2
Bezdrátová stereo sluchátka s vysoce kvalitní 3W membránou a 105dB citlivostí zajišťující dokonalý zvukový zážitek. 

Baterie s kapacitou 350 mAh umožňuje až 8 hodin poslechu na jedno nabití. Plné nabití již za 1,5 hodiny. Provozní 
vzdálenost až 10 metrů. Sluchátka lze složit a uložit do cestovního pouzdra Swiss Peak (součástí balení). Pevné hliníkové 

tělo a pohodlné PU náušníky i pro několikahodinový poslech. Včetně mikrofonu a AUX kabelu.  Cena: 1.910,00 CZK

 značka

 

Velikost 3,5 x 19,3 x 19,3 cm Max. velikost tisku 40 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P326.762  |

Basová sluchátka do uší
Užívejte si bohatý akustický zvuk s těmito mimořádně pohodlnými, vyváženými sluchátky v moderním designu. 
Bezproblémové bezdrátové propojení zajišťuje rozhraní BT 4.2. Jsou vyrobena z kvalitního ABS s magnetky pro 

praktické sepnutí kolem krku, když je zrovna nepoužíváte. 80 mAh baterie umožňuje dobu přehrávání až 6 hodin 
na jedno nabití. Dodáváno s luxusním cestovním pouzdrem.  Cena: 1.005,00 CZK

 značka

 

Velikost 16,5 x 1,2 x 14 cm Max. velikost tisku 50 x 6 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P329.232  |

Bambusová bezdrátová sluchátka Dakota
Prémiová bezdrátová sluchátka přes uši se skvělým zvukem. Skládací provedení s dekorem z bambusu. Baterie 
s kapacitou 300 mAh s dlouhou výdrží až po dobu 22h na jedno nabití (2h). Komfortní polstrování náušníků. BT 
5.0 zajišťuje snadné a stabilní bezdrátové připojení na vzdálenost až 10m. Mikrofon pro přijem hovorů. Včetně 

nabíjecího micro USB kabelu z TPE (bez PVC).  Cena: 1.315,00 CZK

 značka

 

Velikost 7,8 x 17,2 x 19,1 cm Max. velikost tisku 35 x 35 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P329.169  |

Bambusová bezdrátová sluchátka
EKO bezdrátová sluchátka vyrobená z pečlivě vybraných udržitelných materiálů. Vlastní sluchátka vyrobená z 

bambusu, čelenka z recyklovaných PET (rPET). Skládací mechanizmus, bezdrátová technologie BT 5.0 pro hladké 
připojení na vzdálenost až 10m. Baterie s kapacitou 200 mAh umožňuje poslech po dobu až 4 hodin na jedno 

nabití (2 hodiny). Včetně mikrofonu pro příjem hovorů.  Cena: 945,00 CZK

 značka

 

Velikost 18 x 7 x 17 cm Max. velikost tisku 35 x 35 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



P329.131  |

Skládací bezdrátová sluchátka Elite
Komfortní skládací bezdrátová sluchátka vyrobená z lehkého ABS s měkkými pohodlnými PU náušníky a čelenkou. 

Náušníky překrývající uši zajišťují optimální zvukový zážitek bez okolního ruchu. Zabudovaná baterie s kapacitou 200 
mAh pro poslech po dobu až 5 hodin na jedno nabití (2 hodiny). BT 5.0 pro hladké bezdrátové připojení na vzdálenost 

až 10m. Včetně mikrofonu pro příjem hovorů.  Cena: 795,00 CZK

 značka

 

Velikost 18,5 x 4,5 x 17,5 cm Max. velikost tisku 30 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P329.191  |

new

ANC bezdrátová sluchátka
Bezdrátová sluchátka s technologií aktivního potlačení hluku (ANC) pro zajištění perfektního zvukového zážitku i v 

rušných prostorech. Náušníky kolem uší pro pohodlný poslech po dlouhou dobu. Baterie s kapacitou 250 mAh umožňuje 
poslech po dobu až 5h na jedno nabití. Plné nabití za 3h. BT 5.0 zajišťuje kvalitní bezdrátové připojení na vzdálenost až 
10m. S mikrofonem pro telefonování. Stupeň ANC: 20 DB. Funkce ANC může být zapnuta/vypnuta. Včetně AUX portu 

pro připojení skrze audio kabel (není součástí balení). Vyrobeno z ABS.  Cena: 1.725,00 CZK

 značka

Velikost 19,5 x 8 x 15 cm Max. velikost tisku 30 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P328.009  |

Reproduktor Bamboo X
Nechte přírodu promluvit vlastním hlasem. Fantastická kombinace zvukového zážitku a stylového designu při uchování 

předpokladu udržitelnosti. Reproduktor je vyroben z odolného bambusu a látky složené ze směsi 30 % organické bavlny, 40 
% konopí a 30 % recyklovaných PET lahví. 5W reproduktor je vyroben z vysoce kvalitních komponent zajišťující dlouhodobou 
životnost. Baterie o kapacitě 1 500 mAh zajišťuje dobu přehrávání až 8 hodin. BT 4.2 zabezpečujě hladké a stálé připojení na 

vzdálenost až 10 m. Baleno ekologicky bez použití plastů. Ochranný vzor®  Cena: 1.040,00 CZK

Přírodní bambus
Ekologická tkanina
5W reproduktor
Vynikající kvalita zvuku

 značka

 

Velikost 5 x 5,8 x 12 cm Max. velikost tisku 25 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P328.119  |

Dvojitý reproduktor Bamboo X
Nechte přírodu promluvit vlastním hlasem. Fantastická kombinace zvukového zážitku a stylového designu při uchování 

předpokladu udržitelnosti. Reproduktor je vyroben z odolného bambusu a látky složené ze směsi 30 % organické bavlny, 
40 % konopí a 30 % recyklovaných PET lahví. 10W reproduktor je vyroben z vysoce kvalitních komponent zajišťující 

dlouhodobou životnost. Baterie o kapacitě 2 200 mAh zajišťuje dobu přehrávání až 6 hodin. BT 4.2 zabezpečujě hladké a 
stálé připojení na vzdálenost až 10 m. Baleno ekologicky bez použití plastů. Ochranný vzor®  Cena: 1.735,00 CZK

Přírodní bambus
Ekologická tkanina
10W reproduktor
Vynikající kvalita zvuku

 značka

 

Velikost 5,5 x 8,5 x 18,5 cm Max. velikost tisku 35 x 50 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P329.212  |

Bambusový bezdrátový 
reproduktor Nevada 3 W

Prémiový 3W bezdrátový reproduktor vyrobený z kombinace materiálů hliníku, textilu a bambusu. Zabudovaný 
subwoofer pro zvýraznění basů. BT 5.0 pro hladké bezdrátové připojení na vzdálenost až 10m. Výdrž baterie až 4h na 

jedno nabití (1,5h). Včetně micro USB nabíjecího kabelu z TPE (PVC free). Ochranný vzor®  Cena: 970,00 CZK

 značka

 

Velikost 3,1 x 6,2 x 15,4 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P328.341 |

Bezdrátový reproduktor Baia 5W
Bezdrátový reproduktor s výkonem 5W vyrobený z pečlivě vybraných udržitelných materiálů. Tělo je vyrobené z pevné 

voděodolné tkaniny (IPX 5), spodní část z přírodního korku. Přináší mimořádně basový a čistý zvukový zážitek. Baterie s 
kapacitou 1 000 mAh umožňuje nepřetržitý poslech po dobu až 8 hodin. BT 4.2 zajišťuje hladké bezdrátové připojení na 
vzdálenost až 10m. Baleno bez použití plastů, čímž není vytvářen nepotřebný odpad. Ochranný vzor®  Cena: 965,00 CZK

 značka

 

Výdrž baterie až 8h
Balení bez použití plastů
Voděodolnost IPX 5
Detaily z přírodního korku

Velikost 5,1 x 10,8 x 10,8 cm Max. velikost tisku 40 x 13 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P328.351  |

Bezdrôtový reproduktor Baia 10W
Bezdrátový reproduktor s výkonem 10W vyrobený z pečlivě vybraných udržitelných materiálů. Tělo je vyrobené z pevné 
voděodolné tkaniny (IPX 5), spodní část z přírodního korku. Přináší mimořádně basový a čistý zvukový zážitek. Baterie s 
kapacitou 1 000 mAh umožňuje nepřetržitý poslech po dobu až 6 hodin. BT 4.2 zajišťuje hladké bezdrátové připojení na 

vzdálenost až 10m. Baleno bez použití plastů, čímž není vytvářen nepotřebný odpad. Ochranný vzor®  Cena: 1.665,00 CZK

 značka

 

Výdrž baterie až 6h
Balení bez použití plastů
Voděodolnost IPX 5
Detaily z přírodního korku

Velikost 16,3 x ø 7,7 cm Max. velikost tisku 10 x 30 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P326.781 |

Basový reproduktor 3W
Kompaktní 3W reproduktor s překvapivě čistým zvukem s plným rozsahem. Driver ve spodní části pro extra 
zvýraznění basů. Vyroben z kvalitní nerezové oceli dodávající masivní vzhled. 500 mAh baterie umožňuje 

přehrávání hudby po dobu až 5 hodin na jedno nabití. Provozní vzdálenost až 10 metrů.  Cena: 805,00 CZK

 značka

 

Velikost 3,9 x ø 4,8 cm Max. velikost tisku 15 x 25 mm Dekorační technika Rytí 
laserem 



P329.262  |

Basový reproduktor 5W
Kompaktní 5W reproduktor s překvapivě čistým zvukem s plným rozsahem. Zabudovaný subwoofer ve spodní 
části pro extra zvýraznění basů. Vyroben z kvalitní nerezové oceli dodávající masivní vzhled. 650 mAh baterie 

umožňuje přehrávání hudby po dobu až 5 hodin na jedno nabití. BT 5.0 pro hladké bezdrátové připojení na 
vzdálenost až 10 metrů. Včetně micro USB nabíjecího kabelu z TPE (PVC free).  Cena: 865,00 CZK

 značka

 

Velikost 48,5 x ø 67 cm Max. velikost tisku 20 x 20 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P328.271  3  |

Reproduktor s hodinami  
a bezdrátovým nabíjením

Kompaktní 5W reproduktor s překvapivě čistým zvukem s plným rozsahem. Zabudovaný subwoofer ve spodní části 
pro extra zvýraznění basů. Vyroben z kvalitní nerezové oceli dodávající masivní vzhled. 650 mAh baterie umožňuje 

přehrávání hudby po dobu až 5 hodin na jedno nabití. BT 5.0 pro hladké bezdrátové připojení na vzdálenost až 
10 metrů. Včetně micro USB nabíjecího kabelu z TPE (PVC free).  Cena: 865,00 CZK

 značka

 

Velikost 48,5 x ø 67 cm Max. velikost tisku 20 x 20 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

 P329.390  2  5  8  |

Mini hliníkový bezdrátový reproduktor 3W
Kapesní bezdrátový reproduktor s výkonem 3W a překvapivě výrazným zvukem. Baterie s kapacitou 180 mAh 

umožňuje poslech po dobu až 3h na jedno nabití. BT 5.0 pro hladké bezdrátové připojení na vzdálenost až 10m. 
Včetně nabíjecího kabelu z TPE (bez PVC).  Cena: 415,00 CZK

 značka

 

Velikost 4,5 x ø 3,4 cm Max. velikost tisku 15 x 20 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



new

 P329.333  5  6  7  |

Mini Vintage bezdrátový reproduktor 3W
Stylový 3W bezdrátový reproduktor v retro designu a trendy barvách. Čistý kvalitní přenos zvuku až na vzdálenost 10m 

zajišťuje bezdrátová technologie BT 5.0. Baterie s kapacitou 350 mAh umožňuje přehrávání po dobu až 3h na jedno nabití. 
Plné nabití za 2h. Baleno v retro dárkové krabičce. Včetně mikrofonu pro telefonování. Vyrobeno z ABS.  Cena: 480,00 CZK

 značka

 

Velikost 5 x 3 x 7,5 cm Max. velikost tisku 50 x 12 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



new

P911.072

Vino Sommelier sada 3ks
Vše nutné k otevření a servírování vína. Sada obsahuje číšnickou vývrtku, ořezávátko folie a 

odkapávací kroužek. Baleno v luxusní dárkové krabičce.  Cena: 207,00 CZK

 značka

 

Sada 3ks
Pro delší udržení čerstvého vína
Baleno v luxusní dárkové krabičce

Velikost 1,2 x 2,2 x 12 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

P911.032 

Vino Connoisseur sada 4ks
Ideální sada pro milovníky vín. Obsahuje tlakovou vývrtku, ořezávátko folie, zátku s vakuovou pumpou a 

dekantovací nálevku. Baleno v luxusní dárkové tubě.  Cena: 415,00 CZK

 značka

 

Sada 4ks
Pro delší udržení čerstvého vína
Baleno v luxusní dárkové krabičce

Velikost 21,5 x ø 6 cm Max. velikost tisku 25 x 25 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



new

P911.042

Kovová tlaková vývrtka Vino Deluxe
Rychlá a snadno použitelná alternativa ke klasickým vývrtkám. Jednoduše nasadíte na hrdlo lahve, do zátky jemně 

zapíchnete bodec se speciálními otvory na průchod vzduchu a několikrát zapumpujete nahoru a dolu. Během pár vteřin 
zátka (korková či umělá) vyskočí. Baleno v luxusní dárkové krabičce.  Cena: 345,00 CZK

Snadno použitelné
Pro delší udržení čerstvého vína
Baleno v luxusní dárkové krabičce

 značka

 

Velikost 19,7 x ø 5 cm Max. velikost tisku 10 x 25 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



new

P911.051

Číšnická vývrtka Vino
Kvalitní klasická číšnická vývrtka s nožem na folii, dvoufázovou vývrtkou a otvírákem. Baleno v luxusní 

krabičce.  Cena: 48,00 CZK

Snadno použitelné
Dvoufázová konstrukce

 značka

 

Velikost 2,1 x 1,3 x 12 cm Max. velikost tisku 50 x 20 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

P911.062 

Chladící tyčinka Vino
Chladící tyčinka, která udrží zchlazené víno na ideální teplotě pro konzumaci. Včetně dekantovací nálevky zabraňující 
odkapávání. Univerzální použití a elegantní design ji činí perfektním příslušenstvím pro vinařské nadšence. Baleno v 

luxusní dárkové krabičce.  Cena: 300,00 CZK

 značka

 

Snadno použitelné
Uchování ideální teploty vína
Baleno v luxusní dárkové krabičce

Velikost 19,5 x ø 1,5 cm Max. velikost tisku 6 x 30 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



new

P911.082

Nerezové chladící kostky 4ks
Opakovaně použitelné chladící kostky z nerezavějící oceli. Jednoduše vložte do mrazáku a po 3h jsou 

připravené ke zchlazení nápoje. 4ks jsou balené v krabičce pro snadný přenos.  Cena: 310,00 CZK

 značka

 

Vyrobeno z nerezavějící oceli
Opakovaně použitelné
Ledově studené nápoje

Velikost 2,5 x 2,5 x 2,5 cm Max. velikost tisku 40 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

 P262.821  2  5 

Prémiová zástěra z canvas
Vysoce kvalitní zástěra vyrobená z odolného 16oz canvas s detaily z umělé kůže (PU). Jedna 

velikost s přizpůsobitelnými popruhy kolem krku a kolem pasu. Přední prostorná kapsa. 
Baleno v kraftové dárkové krabičce. Perte na 30st. s podobnými barvami.  Cena: 630,00 CZK

 značka

 

Velikost 90 x 0,5 x 70 cm Max. velikost tisku 150 x 150 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



new

 P262.831  2  5

Prémiová kuchyňská chňapka z canvas
Stylová kvalitní chňapka, která přijde vhod v každé kuchyni. Vyrobená z odolného 16oz canvas s detaily z umělé kůže 

(PU). Baleno v kraftové dárkové krabičce. Perte na 30st. s podobnými barvami.  Cena: 345,00 CZK

 značka

 

Velikost 90 x 0,5 x 70 cm Max. velikost tisku 150 x 150 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



new

P269.560

Skleněná bento krabička  
s bambusovým víkem

Skleněná bento krabička pro bezpečné uchování a ohřev pokrmů. Vzduchotěsné víko vyrobené z bambusu. Tělo krabičky 
vyrobené z borosilikátového skla odolného tepelným šokům. Včetně praktické lžičky/vidličky 2 v 1.  Cena: 345,00 CZK

 značka

 

Vyrobeno z borosilikátového skla
Odolné tepelným šokům
Přenosné, ideální na cesty
Bambusový uzávěr
Včetně lžičky/vidličky 2 v 1

Velikost 6 x 12,8 x 17,3 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P911.411  |

Elektrická vývrtka na baterie
Tato elektrické vývrtka na baterie otevře láhev vína stiskem jediného tlačítka. Včetně 4 AA baterie. 

Baleno v dárkové krabičce.  Cena: 685,00 CZK

 značka

 

Velikost 26,2 x ø 5 cm Max. velikost tisku 25 x 50 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



P911.392  | 

Elektrická vývrtka s USB dobíjením
Tato elektrická vývrtka na baterie otevře lahev stisknutím tlačítka. Včetně 4 baterií AA. Zabalena 

v dárkové krabičce.  Cena: 1.040,00 CZK

 značka

 

Velikost 20,2 x ø 5 cm Max. velikost tisku 20 x 45 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



P263.201

Sada na čokoládové fondue Cocoa
Cocoa je sada na fondue, díky které si dezerty vychutnáte opravdu na plno. Sada obsahuje 4 dřevěné 

vidličky a čajovou svíčku. Ochranný vzor®  Cena: 585,00 CZK

 značka

 

Velikost 8,5 x ø 12,4 cm Max. velikost tisku 15 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P263.211 

Sada Glu na svařené víno se sklenicemi
Glu je sada tepluvzdorné karafy a dvou sklenic s dvojitou stěnou. Obsahuje čajovou svíčku pro 

ohřívání nápojů během chladných zimních večerů, ideální na svařené víno. Během léta lze sadu s 
karafou použít k servírování chlazených a osvěžujících nápojů. Ochranný vzor®.  Cena: 1.000,00 CZK

 značka

 

Velikost 30,5 x ø 16,8 cm Max. velikost tisku 15 x 50 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P262.350

Nádoba na olej a balsamico Orbit
Orbit je stylová, ručně foukaná skleněná nádoba na olej a balsamico pro 

dochucení jakéhokoli salátu. Ochranný vzor®.  Cena: 460,00 CZK

 značka

 

Velikost 13 x 9,5 x 9,5 cm Max. velikost tisku 30 x 10 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P262.360 

Orbit 2.0
Unikátní oválná nádoba z foukaného skla na olej a balsamico. Dvě komory: vnitřní s 

kapacitou 60 ml a vnější s kapacitou 140 ml. Perfektní pro uchovávání a podávání oleje a 
balsamica v jednom. Doporučeno pouze ruční mytí. Ochranný vzor®  Cena: 440,00 CZK

 značka

 

Velikost 12,5 x ø 7 cm Max. velikost tisku 40 x 6 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



P940.053

new

Desková hra 3 v 1 v dřevěné krabičce
Prémiová desková hra obsahující 3 hry: šachy, dámu a vrhcáby. Oboustranná hrací deska, 2 hrací kostky, 

30 kamenů a kompletní šachová sada. Baleno v barevné krabičce.  Cena: 173,00 CZK

 značka

 

Hra 3 v 1
Klasický design
V dřevěné krabičce

Velikost 1,8 x 21 x 20 cm Max. velikost tisku 50 x 7 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P940.073 

new

Domino a mikádo v dřevěné krabičce
Prémiová sada her obsahující domino (28 kostek) a mikádo (41 tyčinek). Baleno v bílé MDF dřevěné 

krabičce pro snadný přenos a barevném dárkovém balení.  Cena: 173,00 CZK 

Hra 2 v 1
Klasický design
V dřevěné krabičce

 značka

 

Velikost 3,2 x 9 x 19,8 cm Max. velikost tisku 80 x 15 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P940.181 

Sada her 5 v 1
Sada her 5 v 1 obsahuje mikado, karty, domino, šachy a backgammon. Bílá borovicová dřevěná krabička 

o rozměrech 17 x 17 x 3,7 cm s černou tištěnou šachovnicí na jedné straně víka a červeno-černou deskou pro 
hru backgammon na druhé straně. Jedna strana vysouvacího víka umožňuje nátisk loga. V černé krabičce se 

samostatným červeným víkem a červenou plstí uvnitř.  Cena: 350,00 CZK

 značka

 

Velikost 5 x 18,4 x 18,4 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P940.201 

Sada 3 hlavolamů
Dřevěná krabička v dekoru borovice s bílým nátěrem se 3 různými hlavolamy. 

Zabaleno v černé dárkové krabičce.  Cena: 300,00 CZK

 značka

 

Velikost 7,2 x 7,8 x 18,2 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P940.083 

new

Skládací věž z dřevěných kvádrů
Prémiová společenská hra spočívající v postavení co nejvyšší věže bez jejího zhroucení. Obsahuje 48 dřevěných 

kvádrů. Baleno v dřevěné krabičce pro snadný přenos a barevném dárkovém balení.  Cena: 280,00 CZK

 značka

 

Velikost 19 x 5,7 x 5,7 cm Max. velikost tisku 80 x 20 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

P940.063

Piškvorky v dřevěné krabičce
Prémiová hra obsahující 9ks piškvorek. Baleno v dřevěné krabičce pro snadný přenos a v 

barevném dárkovém balení.  Cena: 185,00 CZK

 značka

 

Velikost 2,7 x 14,4 x 14,4 cm Max. velikost tisku 60 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

®

 P436.370  1  2  5  9  |

Nerezová dvoustěnná termo láhev Impact
Stylová minimalistická termo láhev s dvojitou stěnou vyrobená z nerezavějící oceli. Ideální pro celodenní udržování 

hydratace. Nápoje uchová horké až 5h a studené až 15h. Objem: 500ml. Bez BPA.  Cena: 340,00 CZK

Z každého prodaného
produktu darujeme
2 % na podporu  
iniciativy Water.org.

Moderní design
Dvojitá stěna
Vyrobeno z nerezavějící oceli
Bez BPA

 značka

 

Velikost 22,5 x ø 7,4 cm Max. velikost tisku 25 x 85 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new
P436.770  |

Skleněná láhev s bambusovým  
uzávěrem Impact

Souznění ekologického a zdravého stylu života. Láhev na vodu vyrobená z vysoce kvalitního borosilikátového skla odolného i 
vysokým teplotám, bambusový uzávěr a stylový úchop vyrobený z recyklovaných PET lahví (rPET). Objem 750ml je ideálním pro 

pravidelnou hydrataci v průběhu dne. Bez BPA  Cena: 415,00 CZK

 značka

 

Vyrobeno z borosilikátového skla
Odolné tepelným šokům
Bez BPA

Velikost 26,5 x ø 7 cm Max. velikost tisku 50 x 40 mm Dekorační technika Transferový 
tisk 



new

P436.780 |

Dvoustěnná skleněná láhev  
s bambusovým uzávěrem Impact

Souznění ekologického a zdravého stylu života. Láhev na vodu vyrobená z vysoce kvalitního borosilikátového skla 
odolného i vysokým teplotám, bambusový uzávěr a stylový úchop vyrobený z recyklovaných PET lahví (rPET). 

Díky dvojité stěně v rukou nepálí i při naplnění vroucím nápojem. Objem 750ml je ideálním pro pravidelnou 
hydrataci v průběhu dne. Bez BPA.  Cena: 515,00 CZK

Vyrobeno z borosilikátového skla
Odolné tepelným šokům
Bez BPA

 značka

 

Velikost 20 x ø 7,2 cm Max. velikost tisku 50 x 40 mm Dekorační technika Transferový 
tisk 



new

PLASTIC

 P436.611  2  3  |

Nepropustná termo láhev Clima
Termo láhev Clima vyrobená z nerezavějící oceli včetně nepropustného uzávěru. Nápoje uchová až 5h horké a až 

15h studené. Objem: 500ml. Bez BPA. Ochranný vzor®  Cena: 480,00 CZK

 značka

 

Moderní design
Vakuová izolace
Nápoje uchová až 5h horké a až 15h studené
Bez BPA

Velikost 23,2 x ø 7,2 cm Max. velikost tisku 25 x 70 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new
 P436.761  3  5  7  |

Moderní nerezová termo láhev
Moderní termo láhev v neotřelém designu, který jistě zaujme. Vyrobená z kvalitní nerezavějící oceli s 

nepropustným uzávěrem. Nápoje udrží až 15h studené a až 5h horké. Bez BPA.  Cena: 415,00 CZK

Vyrobeno z nerezavějící ocel
iIdeální pro outdoorové aktivity
Bez BPA

 značka

 

Velikost 24,5 x ø 6,8 cm Max. velikost tisku 25 x 80 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

 P436.191  3  5  7  |

Sportovní nerezová termo láhev
Sportovní termo láhev vyrobená z kvalitní nerezavějící oceli se stylovým matným povrchem a nepropustným 

uzávěrem. Ideální pro ledové zchlazení po sportovní aktivitě nebo zahřátí v zimě. Nápoje udrží až 15h studené a 5h 
horké. Objem: 550ml. Bez BPA.  Cena: 485,00 CZK

 značka

 

Dvojitá stěna

Vyrobeno z nerezavějící oceli

Sportovní uzávěr

Objem: 550ml

Bez BPA

Velikost 20 x ø 7,6 cm Max. velikost tisku 30 x 50 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



new

 P436.921  2  3  5   7  |

Nepropustná termo láhev s madlem
Nepropustná termo láhev vyrobená z kvalitní nerezavějící oceli s dvojitou izolací. Nápoje udrží až 15h studené a 5h horké. 

Madlo pro pohodlné přenášení. Objem: 680ml. Bez BPA.  Cena: 520,00 CZK

 značka

 

Moderní design

Vakuová izolace

Nápoje uchová až 5h horké a až 15h studené

Uzávěr s madlem pro snadné nošení

Bez BPA

Velikost 28,3 x ø 8,4 cm Max. velikost tisku 30 x 80 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

 P436.991  3   |

Velká termo láhev 1,5L
Objemná termo láhev s kapacitou 1,5l zajistí přísun tekutin po dlouhou dobu. Nápoje udrží horké až 5 hodin, studené až 15 

hodin. Stylové provedení s matným nástřikem a praktickou rukojetí pro snadné přenášení.  Cena: 690,00 CZK

 značka

 

Velikost 33,5 x ø 10,5 cm Max. velikost tisku 30 x 80 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P436.491  2  3  4  5  |

Nerezová termo láhev
Jednoduchý atraktivní dizajn termo lahve vyrobené z nerezavějící oceli. Nápoje udrží až 5h horké a až 15h 

studené. Univerzální průměr pasující do většiny stojanů na hrnky a lahve. Objem: 500ml.  Cena: 276,00 CZK

 značka

 

Velikost 25,8 x ø 6,7 cm Max. velikost tisku 25 x 70 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P436.486  9  |

new

Nerezová termo láhev v dekoru dřeva
Termo láhev s velmi poutavým celoplošným potiskem v dekoru dřeva. Nápoje udrží horké až 5h, studené až 15h. 

Objem: 500ml. Bezp BPA.  Cena: 340,00 CZK

 značka

 

Velikost 25,8 x ø 6,7 cm Max. velikost tisku 25 x 70 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P436.473  |

new

Reflexní termo láhev
Jednoduchý atraktivní dizajn termo lahve vyrobené z nerezavějící oceli s efektním reflexním nástřikem, který v noci 

plní i bezpečnostní funkci. Nápoje udrží až 5h horké a až 15h studené. Univerzální průměr pasující do většiny stojanů na 
hrnky a lahve. Objem: 500ml. Bez BPA.  Cena: 345,00 CZK

 značka

 

Moderní design

Vakuová izolace

Nápoje uchová až 5h horké a až 15h studené

Reflexní vzhled

Bez BPA

Velikost 25,8 x ø 6,7 cm Max. velikost tisku 25 x 70 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

P436.731 |

Termo láhev s madlem Elite
Řada Swiss Peak Elite vyčnívá použitím dvojstěnné vakuovo měděné izolace a nerezavějící oceli 304SS. Díky této konstrukci 
nápoje uchová až 8h horké a 24h studené. Široké hrdlo umožňuje snadné plnění, pití i čištění. Kvalitní matný černý nástřik 

zaručeně vydrží bez vyblednutí či popraskání. Objem 500 ml. Bez BPA.  Cena: 520,00 CZK
 

 značka

 

Vakuovo-měděná konstrukce
Uzávěr s madlem pro snadné nošení
Nápoje uchová až 8h horké a až 24h studené
Bez BPA

Velikost 20,3 x ø 7,5 cm Max. velikost tisku 30 x 10 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P433.351  |

Termoska Elite 0,5l
Řada Swiss Peak Elite vyčnívá použitím dvojstěnné vakuovo měděné izolace a nerezavějící oceli 18/8. Kvalitní matný 
černý nástřik zaručeně vydrží bez vyblednutí či popraskání. Vnitřní stěna je osazena měděnou izolací, díky které vaše 

nápoje zůstanou horké po dobu až 8 hodin a studené až po 24 hodin. Pouze pro ruční mytí, nepropustná. Objem 500 ml.  
Cena: 450,00 CZK

 značka

 

Velikost 25,5 x ø 7,4 cm Max. velikost tisku 30 x 110 mm Dekorační technika Rytí 
laserem 



P433.361  |

Termoska Elite 1l
Řada Swiss Peak Elite vyčnívá použitím dvojstěnné vakuovo měděné izolace a nerezavějící oceli 18/8. Kvalitní 
matný černý nástřik zaručeně vydrží bez vyblednutí či popraskání. Vnitřní stěna je osazena měděnou izolací, 
díky které vaše nápoje zůstanou horké po dobu až 8 hodin a studené až po 24 hodin. Pouze pro ruční mytí, 

nepropustná. Objem 1000 ml.  Cena: 655,00 CZK

 značka

 

Velikost 32,6 x ø 8,7 cm Max. velikost tisku 35 x 110 mm Dekorační technika Rytí 
laserem 



P432.981  |

Termo nádoba na potraviny Elite
Řada Swiss Peak Elite vyčnívá použitím vakuové izolace a dvoustěnné nerezavějící oceli 18/8. Kvalitní matný černý nástřik 

zaručeně vydrží bez vyblednutí či popraskání. Vnitřní stěna je osazena měděnou izolací, díky které vaše potraviny zůstanou 
horké po dobu až 8 hodin a studené až po 24 hodin. Včetně lžičky z nerezavějící oceli. Pouze pro ruční mytí, nepropustná. 

Objem 500 ml.  Cena: 655,00 CZK

 značka

 

Velikost 15,9 x ø 9,3 cm Max. velikost tisku 35 x 60 mm Dekorační technika Rytí 
laserem 



P433.371  |

Termohrnek Elite
Řada Swiss Peak Elite vyčnívá použitím dvojstěnné vakuovo měděné izolace a nerezavějící oceli 18/8. Kvalitní matný 
černý nástřik zaručeně vydrží bez vyblednutí či popraskání. Vnitřní stěna je osazena měděnou izolací, díky které vaše 

nápoje zůstanou horké po dobu až 8 hodin a studené až po 24 hodin. Pouze pro ruční mytí, díky uzávěru nepropustná. 
Objem 300 ml.  Cena: 415,00 CZK

 značka

 

Velikost 19,2 x ø 6,3 cm Max. velikost tisku 25 x 90 mm Dekorační technika Rytí 
laserem 



 P436.671  2   3   4  5  |

Nepropustná termo láhev  
s plíškem na logo

Nepropustná termo láhev se šroubovacím uzávěrem. Unikátní možnost brandingu na vyhrazený plíšek na přední straně. Nerezavějící 
ocel 304 SS uvnitř a 201 SS vně. Nápoj udrží až 5h horký a až 15h studený. Objem: 500ml.  Cena: 450,00 CZK

 značka

 

Velikost 20,3 x ø 7,5 cm Max. velikost tisku 12 x 45 mm Dekorační technika Rytí 
laserem 



 P433.210  1  2  3  5  |

Nepropustná termo láhev  
s měděnou izolací

Perfektní termo láhev s měděnou izolací a nepropustným uzávěrem pro každodenní použití. Nápoje udrží horké po dobu až 
8h a studené až 24h. Nepropustný uzávěr a ideální tvar láhve pro branding. Objem: 600ml.  Cena: 345,00 CZK

 značka

 

Velikost 26 x ø 6,5 cm Max. velikost tisku 25 x 80 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P436.661  3   4  5  |

Nepropustná termo láhev se standardním hrdlem
Nepropustná termo láhev v matném provedení s víčkem ideální velikosti pro pohodlné pití, ale i vkládání ledu, ovoce nebo čajových 
pytlíčků. Víčko s funkcí 2 v 1 díky vestavěnému sítku filtruje čaj nebo vodu s ovocem. Vyrobeno z nerezavějící oceli (uvnitř 304 SS, 
vně 201 SS), která zaručeně vydrží a je vhodná do každého ročního období. Uchovává nápoje horké až po dobu 5h, studené až 15h. 

Objem 600ml.  Cena: 440,00 CZK

 značka

 

Velikost 27,5 x ø 7,3 cm Max. velikost tisku 25 x 80 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P436.711  3  |

Nepropustná termo láhev  
s měděnou izolací a poutkem

Nepropustná termo láhev s vakuovo měděnou izolací s černým silikonovým poutkem na nošení. Poutko je připevněno k víčku, 
čímž nehrozí jeho ztráta a není jej při pití třeba druhou rukou držet. Dvojstěnná vakuová konstrukce s měděnou izolací udrží 
nápoje až 8 horké a 24h studené. Konstrukce zabraňuje kondenzaci na vnější straně lahve. Objem: 600ml.  Cena: 415,00 CZK

 značka

 

Velikost 25,5 x ø 7,1 cm Max. velikost tisku 30 x 80 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P432.651  2  3  4   5  |

Termohrnek Easy lock
Termohrnek s dvojitou stěnou z nerez oceli udrží vaše nápoje teplé až 5 hodin a chladné až 15 hodiny. 

Uzávěr lze uzavřít a uzamknout pro zabránění vylití tekutiny. Uzávěr je uzpůsoben pro snadné čištění a mytí 
i v myčce. Jedinečný design umožňuje pohodlné a bezpečné uchopení a ovládání otevírání jednou rukou. 
Díky své velikosti se termoska hodí do většiny držáků nápojů do auta. Objem: 300 ml.  Cena: 345,00 CZK

 značka

 

Velikost 19 x ø 6,5 cm Max. velikost tisku 25 x 80 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P433.990  1  2  3  4  |

Termoska Easy lock
Termoska z nerez oceli s dvojitou stěnou udrží vaše nápoje teplé až po dobu 5 hodin nebo chladné po dobu 15 hodin. 

Uzávěr lze uzavřít a uzamknout pro zabránění vylití tekutiny. Uzávěr je uzpůsoben pro snadné čištění a mytí i v 
myčce. Jedinečný design termosky umožňuje pohodlné a bezpečné uchopení a ovládání otevírání jednou rukou. Díky 

své velikosti se termoska hodí do všech držáků nápojů do auta. Objem: 450 ml.  Cena: 415,00 CZK

 značka

 

Velikost 25,5 x ø 6,5 cm Max. velikost tisku 25 x 80 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P433.329  |

Bambusová termoska
Unikátní cestovní termoska z nerezavé oceli (304 SS) z vnitřní části a přírodního bambusu z části 
vnější. Nápoje uchovává až 5 hodin horké a 15 hodin studené. Objem: 400ml.  Cena: 655,00 CZK

 značka

 

Velikost 24,3 x ø 6,5 cm Max. velikost tisku 25 x 70 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P436.239  |

Bambusová nepropustná termo láhev
Unikátní nepropustná termo láhev z nerezavé oceli (304 SS) z vnitřní části a přírodního bambusu z části vnější. Nápoje 

uchovává až 5 hodin horké a 15 hodin studené. Objem: 320ml.  Cena: 585,00 CZK

 značka

 

Velikost 19,8 x ø 6,5 cm Max. velikost tisku 25 x 70 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P432.309  |

Bambusový termohrnek
Unikátní termohrnek z nerezavé oceli (304 SS) z vnitřní části a přírodního bambusu z části vnější. 

Nápoje uchovává až 3 hodiny horké a 6 hodin studené. Ideální velikost vhodná do držáků na nápoje v 
automobilech. Objem: 450ml.  Cena: 450,00 CZK

 značka

 

Velikost 17,3 x ø 8,3 cm Max. velikost tisku 20 x 80 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P432.289 |

Bambusový termohrnek Bogota
Ideální termohrnek stvořený pro každodenní použití. Dostatečně odolný k outdoorové turistice, přesto nesmírně elegantní pro 

použití v kanceláři. Bambus dodává nadčasový vzhled a pohodlný úchop. Uzamykací nepropustné víčko lze ovládat jednou 
rukou. Nerezavějící ocel 304 SS vně a 201 SS uvnitř. Nápoje udrží až 5h horké a 15h studené. Objem: 450 ml. Ochranný vzor®  

Cena: 655,00 CZK

 značka

 

Velikost 21,7 x ø 7 cm Max. velikost tisku 25 x 80 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



P432.339 |

Bambusový termohrneček Coffee to go
Sympatický bambusový termohrneček s ideální velikostí na menší kávu. Nerezavějící potravinářsky nezávadná ocel 

304 uvnitř, přírodní bambus vně hrnečku. Bez problému padne pod většinu kávovarů. Nápoje udrží až 3h horké a 6h 
studené. Objem: 270ml.  Cena: 330,00 CZK

 značka

 

Velikost 11,7 x ø 7,2 cm Max. velikost tisku 25 x 60 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P432.261  2  5  |

Malý korkový termohrnek
Vakuově izolovaný termohrnek s korkovým detailem ideální na menší kávu . Nerezová ocel 304 SS 

uvnitř a 201 SS vně. Nápoje udrží až 5h horké a 15h studené. Vejde se pod většinu kávovarů. Objem: 
180ml.  Cena: 450,00 CZK

 značka

 

Velikost 10 x ø 7,2 cm Max. velikost tisku 25 x 60 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P432.771  2  5  |

Korkový termohrnek
Dvoustěnný termohrnek s plastovým vnitřním tělem a stylovým korkovým podstavcem. Nápoje 

udrží až 3h horké a až 6h studené. Objem: 300ml.  Cena: 276,00 CZK

 značka

 

Velikost 13,2 x ø 6,8 cm Max. velikost tisku 20 x 70 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P433.281  2  5  |

Nepropustná korková termo láhev
Vakuově izolovaná nepropustná termo láhev z odolné nerezavé oceli 304 SS uvnitř a 201 SS vně. 

Unikátní korkový detail na spodní části. Láhev udrží nápoje horké po dobu až 5h a studené až 15h. 
Objem: 600ml.  Cena: 575,00 CZK

 značka

 

Velikost 29 x ø 7,2 cm Max. velikost tisku 25 x 80 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P432.921  2  3  |

Termohrneček Coffee to go
Méně je někdy více. S výškou 8cm je to perfektní termohrnek s dvouplášťovou stěnou pro jakýkoliv 

kávovar. Vnitřní tělo z PP. Jednoduché otočné víčko zabraňující rozlití. Ideální pro Ristretto, Espresso nebo 
Lungo. Pouze pro ruční mytí. Objem 160ml. Ochranný vzor®  Cena: 172,00 CZK

 značka

 

Velikost 10 x ø 7 cm Max. velikost tisku 25 x 20 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P432.941  2  3  |

Termohrneček Coffee to go s ouškem
Méně je někdy více. S výškou 8cm je to perfektní termohrnek s dvouplášťovou stěnou pro jakýkoliv kávovar. Vnitřní 
tělo z PP. Jednoduché otočné víčko zabraňující rozlití. Ideální pro Ristretto, Espresso nebo Lungo. Praktické ouško 

pro pohodlné přenášení. Pouze pro ruční mytí. Objem 160ml. Ochranný vzor®  Cena: 173,00 CZK

 značka

 

Velikost 10 x ø 7 cm Max. velikost tisku 25 x 20 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



P432.931  |

Light up termohrneček
Kompaktní dvouplášťový termohrnek (uvnitř 304 nerezavá ocel, vně ABS). Gravírované logo se osvětlí pouhým 

zvednutím hrnku. Včetně 2 CR2032 baterií. Objem: 200ml. Pasuje pod většinu kávovarů.  Cena: 450,00 CZK

 značka

 

Velikost 12,5 x ø 7,5 cm Max. velikost tisku 30 x 45 mm Dekorační technika Rytí laserem 



P432.911  |

Light up termohrnek
Termohrnek s dvojitou stěnou, vyroben z nerezavějící oceli (uvnitř 304 SS, vně ABS plast). Na vyhrazeném místě 

lze brandovat originálním gravírem, jehož vzor se po uchopení hrnku rozsvítí a vaše logo tak stylově zvýrazní. 
Rozsvěcování lze vypnout tlačítkem. Obsahuje 2 CR2032 baterie. Objem 480 ml.  Cena: 510,00 CZK

 značka

 

Velikost 20,4 x 9,4 x 8,9 cm Max. velikost tisku 35 x 50 mm Dekorační technika Rytí 
laserem 



 P432.191  2  3  |

Termohrnek Metro
Termohrnek Metro spojuje ryzí jednoduchost, minimalistické a praktické provedení v jednom. Stylový 
hrnek o objemu 300 ml se stane fundamentální součástí vašeho každodenního života. Ochranný vzor®  

Cena: 201,00 CZK

 značka

 

Velikost 15,5 x ø 7 cm Max. velikost tisku 25 x 80 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P432.361  2  3  4  5  |

Termohrnek s částečným  
geometrickým vzorem

Módní termohrnek z nerezavějící oceli s geometrickým vzorem. Vnitřní tělo 
vyrobeno z PP.  Pouze pro ruční mytí. Objem 300ml.  Cena: 166,00 CZK

 značka

 

Velikost 16,3 x ø 7 cm Max. velikost tisku 20 x 55 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P432.861  2  5  |

Termohrnek s vakuovo měděnou izolací
Termohrnek z neravějící oceli 304 s vakuovou konstrukcí, dvojitou stěnou z měděné izolace, která udrží vaše nápoje teplé až 8 hodin 

a studené až 24 hodin. Konstrukce zabraňuje kondenzaci na vnějším povrchu hrnku. Snadné popíjení díky nasazovacímu víčku s 
posuvným uzávěrem. Objem 500 ml. Víčko chrání proti rozlití, pouze pro ruční mytí.  Cena: 425,00 CZK

 značka

 

Velikost 17,4 x ø 8,5 cm Max. velikost tisku 35 x 50 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P432.691  3  5  |

Opakovaně použitelný hrnek s dvojitou 
stěnou 300 ml

Stop jednorázovým kelímkům. Opakovaně použitelné hrnky nezatěžují životní prostředí a přináší příjemnější požitek z 
konzumovaného nápoje. Dvojitá stěna zajišťující tepelnou izolaci. Vyrobený ze 100 % recyklovatelného PP. Bezpečný pro 

vroucí nápoje. Šroubovací víčko pro pití bez nebezpečí vylití. Pouze pro ruční mytí. Objem: 300ml.  Cena: 86,00 CZK

Lehké a odolné

Recyklovatelné

Šroubovací uzávěr

Objem: 300ml

Bez BPA

 značka

 

Velikost 12,8 x ø 9,2 cm Max. velikost tisku 30 x 15 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P432.671  2  4  5  7  |

Opakovaně použitelný hrnek 270 ml
Stop jednorázovým kelímkům. Opakovaně použitelné hrnky nezatěžují životní prostředí a přináší příjemnější požitek z 

konzumovaného nápoje. Lehký, přesto velmi odolný hrnek vyrobený ze 100 % recyklovatelného PP. Bezpečný pro vroucí nápoje. 
Silikonové víčko a úchop. Vhodný do mikrovlnky i myčky nádobí. Pasuje pod většinu kávovarů. Objem: 270ml.  Cena: 79,00 CZK

 značka

 

Vyrobeno ze 100 % recyklovatelného PP

Velikost 11,8 x ø 8 cm Max. velikost tisku 25 x 15 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P432.681  2  3  4  5  7  |

PLA hrnek coffee to go 280ml
Ekologická alternativa k tradičním jednorázovým kelímkům pro přenos horkých nápojů. Vyrobený z rostlinných 

materiálů (PLA) se silikonovým úchopem zabraňujícím popálení. Pasuje pod většinu kávovarů. Bezpečný až do 100 
°C, 100 % bez melaminu. Objem: 280ml.  Cena: 172,00 CZK

 značka

 

Vyrobeno ze 100 % recyklovatelného PP

Velikost 11,8 x ø 9 cm Max. velikost tisku 30 x 10 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P432.891  2  4  5  7  |

PLA hrnek coffee to go 280ml
Ekologická alternativa k tradičním jednorázovým kelímkům pro přenos horkých nápojů. Vyrobený z rostlinných 
materiálů (PLA) se silikonovým úchopem zabraňujícím popálení. Pasuje pod většinu kávovarů. Bezpečný až do 

100 °C, 100 % bez melaminu. Objem: 280ml.  Cena: 172,00 CZK

 značka

 

Vyrobeno z rostlinného materiálu (PLA)

Velikost 8,6 x ø 8,6 cm Max. velikost tisku 25 x 15 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P432.831  2  4  5  7  |

PLA hrnek coffee to go 380ml
Ekologická alternativa k tradičním jednorázovým kelímkům pro přenos horkých nápojů. Vyrobený z 

rostlinných materiálů (PLA) se silikonovým úchopem zabraňujícím popálení. Bezpečný až do 100 °C, 100 % 
bez melaminu. Objem: 380ml.  Cena: 225,00 CZK

 značka

 

Vyrobeno z rostlinného materiálu (PLA)

Velikost 11,5 x ø 8,6 cm Max. velikost tisku 25 x 20 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P436.410  1  2  3  4  5  |

new

Láhev na vodu z nerezavějící oceli
Lehká opětovně použitelná lahev na vodu vyrobená z odolné nerezavé oceli 18/8. Ideální velikost, nízká hmotnost a 

nepropustné víčko z ní dělají perfektní láhev pro každodenní udržování pitného režimu. Doporučeno pouze pro studené 
nápoje. Objem: 500ml.  Cena: 206,00 CZK

Vyrobeno z nerezavějící oceli
Ideální pro outdoorové aktivity
Bez BPA

 značka

 

Velikost 21,5 x ø 6,6 cm Max. velikost tisku 25 x 80 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P436.420  1  2  3  4  5  |

new

Sportovní láhev na vodu z nerezavějící oceli
Láhev se sportovním víčkem uzpůsobeným pro rychlé doušky vody při cvičení či na cestách. Ideální velikost, 

nízká hmotnost a vysoká odolnost díky použití kvalitní nerezavějící oceli 18/8. Doporučeno pouze pro studené 
nápoje. Objem: 710ml.  Cena: 275,00 CZK

 značka

 

Vyrobeno z nerezavějící ocel
iIdeální pro outdoorové aktivity
Bez BPA

Velikost 26 x ø 7 cm Max. velikost tisku 25 x 80 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P436.020  1   5  7  |

Tritanová lahev XL
Nepropustná tritanová lahev s uzamykatelným víčkem jež lze pohodlně otevírat jednou rukou 

pouhým stisknutím. Včetně poutka. BPA free. Objem 800ml.  Cena: 264,00 CZK

 značka

 

Velikost 24,8 x ø 7,8 cm Max. velikost tisku 35 x 80 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P436.861  3  |

Nepropustná tritanová lahev
Odolná, nepropustná lahev s luxusním vzhledem. S širokým hrdlem a madlem na 

nošení. Bez BPA a pouze pro ruční mytí. Objem 650 ml.  Cena: 172,00 CZK

 značka

 

Velikost 25,7 x ø 6,6 cm Max. velikost tisku 20 x 60 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P436.890  1  5  |

600 ml. 1200 ml. 1800 ml. 2400 ml.

Tritanová láhev Aqua sledující pitný režim
Sledujte svůj každodenní pitný režim s touto chytře navrženou, nepropustnou, tritanovou lahví na vodu. Víčko po každém 
naplnění lahve a manuálním otočením víčka značí větší kapku vody, čímž tak neztratíte přehled o vypitém množství vody. 

Pouze pro ruční mytí. Objem 600 ml.  Cena: 270,00 CZK

 značka

 

Velikost 23 x ø 7 cm Max. velikost tisku 25 x 80 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P436.881  2  |

Nerezová láhev Aqua sledující pitný režim
Sledujte svůj každodenní pitný režim s touto chytře navrženou, nepropustnou lahví na vodu vyrobenou z nerez oceli. Víčko 

po každém naplnění lahve a manuálním otočením víčka značí větší kapku vody, čímž tak neztratíte přehled o vypitém 
množství vody za celý den. Pouze pro ruční mytí. Objem 650 ml. Ochranný vzor®  Cena: 345,00 CZK

 značka

 

Velikost 20,9 x ø 7 cm Max. velikost tisku 30 x 80 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



600 ml. 1200 ml. 1800 ml. 2400 ml.

P436.391  |

Tritanová láhev Aqua sledující pitný  
režim s brčkem

Sledujte svůj každodenní pitný režim s touto chytře navrženou, nepropustnou, tritanovou lahví na vodu doplněnou o 
praktické brčko. Víčko po každém naplnění lahve a manuálním otočením víčka značí větší kapku vody, čímž tak neztratíte 

přehled o vypitém množství vody. Pouze pro ruční mytí. Objem 600 ml. Ochranný vzor®  Cena: 305,00 CZK

 značka

 

Velikost 23,2 x ø 7 cm Max. velikost tisku 25 x 80 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P436.280  1  5  |

Nepropustná tritanová láhev Hydrate
Tritanová láhev s plně nepropustným uzamykatelným víčkem a madlem pro pohodlné nošení. Objem: 600ml. 

Ochranný vzor®  Cena: 267,00 CZK

 značka

 

Velikost 23,4 x ø 7,4 cm Max. velikost tisku 25 x 60 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P432.631  2  3  |

Nepropustná termo láhev Hydrate
Termo láhev s plně nepropustným uzamykatelným víčkem a madlem pro pohodlné nošení. Objem: 450ml. 

Ochranný vzor®  Cena: 415,00 CZK

 značka

 

Velikost 23,4 x ø 7,2 cm Max. velikost tisku 25 x 80 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P436.261  3  5  |

Nepropustná láhev Honeycomb  
s uzamykatelným víčkem

Praktická láhev z odolného moderního tritanu s designovými prvky medových pláství pro pohodlné pití jednou rukou. 
Otevírání víčka pomocí uzamykatelného mechanizmu na stlačení, které chrání proti náhodnému vylití. Včetně infuseru pro 

zdravé osvěžení nápojů ovocem a plastového poutka pro nošení. BPA free, neabsorbuje pachy. Objem: 700ml. Ochranný vzor®  
Cena: 315,00 CZK

 značka

 

Velikost 24,8 x ø 7,2 cm Max. velikost tisku 30 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P436.543  5  7   |

Uzavíratelná lahev s košíkem
Trendy lahev se sítkem pro ochucení vaším oblíbeným ovocem nebo bylinkami. Tělo je vyrobeno z odolného tritanu. 

Víčko je vyrobeno z ABS a má pojistný systém, nemusíte se tedy obávat vylití. Objem 700 ml.  Cena: 251,00 CZK

 značka

 

Velikost 23 x ø 7,5 cm Max. velikost tisku 25 x 80 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P436.055  7  8  |

Lahev na vodu s košíkem na ovoce
Tritanová lahev o objemu 800 ml s košíkem na luhování ovoce. Vložením čerstvého ovoce tak 

jednoduše dodejte vodě vitaminy a chuť, případně ji ochlaďte vložením kostek ledu.  Cena: 241,00 CZK

 značka

 

Velikost 27,5 x ø 7,2 cm Max. velikost tisku 25 x 80 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

P436.380  |

Láhev na vodu s bambusovým uzávěrem
Láhev na vodu vyrobená z vysoce kvalitního Tritanu s uzávěrem z přírodního 

bambusu. Včetně košíku pro zdravé ochucení vody ovocem či bylinkami. Objem: 
640 ml. Bez BPA.  Cena: 254,00 CZK

 značka

 

Velikost 22,7 x ø 6,8 cm Max. velikost tisku 20 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 

Tělo vyrobeno z odolného tritanu
Včetně louhovacího košíku na ovoce
Bambusový uzávěr



 P436.291  3  |

Skleněná lahev ve vzorovaném PU obalu
Skleněná lahev je skvělou alternativou k tradičním plastovým lahvím. Částečný obal ze vzorované umělé kůže lahev 

chrání před rozbitím a dodává atraktivní vzhled. Široké hrdlo umožňuje snadné plnění a čištění a je nepropustně 
uzavřeno stylovým bambusovým víčkem. Objem: 550ml.  Cena: 345,00 CZK

 značka

 

Velikost 23,9 x ø 7 cm Max. velikost tisku 70 x 90 mm Dekorační technika Transferový 
tisk 



new

 P436.631  2  3  |

Nepropustná skleněná termo láhev Hybrid
Kombinace borosilikátového skla na vnější části a nerezavějící oceli v jádru. Láhev si tak udržuje hypoalergenní 

charakter, kvalitní izolační vlastnosti a v neposlední řadě i skvěle vypadá. Objem: 500ml. Bez BPA. Ochranný vzor®  
Cena: 620,00 CZK

 značka

 

Jedinečný design
Vyrobeno z borosilikátového skla
Vyrobeno z nerezavějící oceli
Bez BPA

Velikost 24,6 x ø 7,3 cm Max. velikost tisku 25 x 70 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P269.519 

Opakovaně použitelný set brček z bambusu 2ks
Ekologická alternativa k jednorázovým plastovým brčkům. Opětovně použitelné, vhodné do myčky nádobí, na konci životnosti 

lze jednoduše kompostovat. Perfektní pro horké nápoje jako čaj či kávu a studené nápoje jako smoothie nebo koktejly. Pití 
skrze brčko snižuje riziko vzniku zubního kazu ze sladkých a kyselých nápojů. Z důvodu přírodního charakteru se může délka 

brček lišit v rozmezí 0,6-1cm. Včetně štětečky pro čištění.  Cena: 68,00 CZK

 značka

 

Pevný a odolný bambus
Opakovaně použitelné a umyvatelné
Včetně čistící štětečky
Včetně látkového pytlíku

Velikost 2 x 7 x 26 cm Max. velikost tisku 150 x 30 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P269.529

Opakovaně použitelný set brček  
z bambusu 6ks

Ekologická alternativa k jednorázovým plastovým brčkům. Opětovně použitelné, vhodné do myčky nádobí, na konci životnosti 
lze jednoduše kompostovat. Perfektní pro horké nápoje jako čaj či kávu a studené nápoje jako smoothie nebo koktejly. Pití skrze 
brčko snižuje riziko vzniku zubního kazu ze sladkých a kyselých nápojů. Z důvodu přírodního charakteru se může délka brček lišit 

v rozmezí 0,6-1cm. Včetně štětečky pro čištění.  Cena: 128,00 CZK

 značka

 

Pevný a odolný bambus
Opakovaně použitelné a umyvatelné
Včetně čistící štětečky
Včetně látkového pytlíku

Velikost 0,4 x 7 x 26 cm Max. velikost tisku 150 x 30 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P269.539

Opakovaně použitelný cestovní  
příbor z bambusu

Bambusová alternativa stvořená pro pohodlné každodenní používání. Nahrazuje plastové varianty, které jsou tak škodlivé 
životnímu prostředí. Používáním snižujete plastový odpad a díky plné kompostovatelnosti přírodu dále neznečisťujete. Set 

zahrnuje: lžičku, vidličku, nůž, brčko a štětečku na čištění. Baleno v pěkném pytlíčku z canvas.  Cena: 166,00 CZK

Pevný a odolný bambus
Opakovaně použitelné a umyvatelné
Včetně čistící štětečky
Včetně látkového pytlíku

 

 značka

Velikost 2,5 x 7,5 x 21,7 cm Max. velikost tisku 35 x 20 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P269.542

Cestovní nerezový příbor v krabičce
Rozlučte se jednou a provždy s jednorázovým plastovým příborem. Set cestovního příboru obsahuje nerezový nůž, 
vidličku se lžičkou 2v1, skládací brčko a štětečku na čištění. Vše jednoduše skladné v plastové krabičce vhodné na 

cesty.  Cena: 172,00 CZK

 

Vyrobeno z nerezavějící oceli
Opakovaně použitelné a umyvatelné
Včetně čistící štětečky
Včetně cestovního pouzdra

 značka

Velikost 1,4 x 4,2 x 11,2 cm Max. velikost tisku 20 x 50 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P432.621  5  |

new

Nepropustná silikonová skládací lahev
Chytře navržená lahev ze silikonu, která po složení ušetří až 50 % prostoru. Ideální na outdoorové aktivity. Vyrobeno z 
flexibilního snadno umyvatelného 100 % potravinářského silikonu. Praktická karabina pro upevnění na batoh. Bez BPA. 

Objem: 550ml.  Cena: 345,00 CZK

 značka

 

Skládací a kompaktní
Objem: 550ml
Bez BPA

Velikost 24,3 x ø 7,1 cm Max. velikost tisku 30 x 30 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

 P436.741  2  5  |

Nepropustná skládací silikonová láhev
Unikátní provedení lahve, která v rozloženém stavu pojme až 600ml tekutiny. Pro uschování ji lze snadno složit, čímž 

šetří místo. Vyrobená z odolného silikonu. Bez BPA.  Cena: 520,00 CZK

 značka

 

Skládací a kompaktní
Objem: 600ml
Bez BPA

Velikost 8,4 x ø 9,1 cm Max. velikost tisku 30 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

P432.712  |

Jednostěnný hrnek  
z nerezavějící oceli Explorer

Lehký univerzální hrnek ideální na outdoorové aktivity. Skládací ucho pro lepší skladnost hrnku a pohodlné držení i horkých 
nápojů. Samotné tělo hrnku může pálit. Vyroben z vysoce kvalitní nerezavějící oceli. Objem: 450ml.  Cena: 199,00 CZK

 značka

 

Vyrobeno z nerezavějící oceli
Mimořádně lehké
Objem: 450ml
Bez BPA

Velikost 8,4 x ø 9,1 cm Max. velikost tisku 30 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P705.701  2  4  5  7  9  |

BOBBY HERO  SMALL

Nedobytný batoh Bobby Hero Small
Řada Hero představuje novou generaci nedobytných batohů Bobby, která pomáhá cestovat bezpečně, bezstarostně a 

organizovaně. Hlavními bezpečnostními přednostmi jsou neproříznutelný povrch spolu se skrytým zapínáním a kapsami, kapsy 
s RFID ochranou a reflexní prvky. Mimořádná praktičnost spočívá ve vybavení jako jsou integrovaný USB port pro nabíjení, 

materiál repelentní vodě či popruh na madlo kufru. Organizovanost dodávají polstrované oddíly vhodné pro 13,3” notebook a 
12,9” tablet a dostatek dalšího prostoru pro každou z vašich cenností, které již nikdy nebudete hledat. Batoh je vyrobený z rPET 

(recyklované PET lahve). Ochranný vzor®  Cena: 2.045,00 CZK

 značka

 

Nedobytné provedení
Odolné proříznutí
RFID ochrana
Vyrobeno z recyklovaných PET (rPET)
Integrovaný nabíjecí USB port

Velikost 38 x 14 x 26,5 cm Max. velikost tisku 120 x 150 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



BOBBY HERO  SMALL BOBBY HERO  REGULAR
 P705.291  2  4  5  7  9  |

Nedobytný batoh Bobby Hero Regular
Řada Hero představuje novou generaci nedobytných batohů Bobby, která pomáhá cestovat bezpečně, bezstarostně a 

organizovaně. Hlavními bezpečnostními přednostmi jsou neproříznutelný povrch spolu se skrytým zapínáním a kapsami, kapsy 
s RFID ochranou a reflexní prvky. Mimořádná praktičnost spočívá ve vybavení jako jsou integrovaný USB port pro nabíjení, 

materiál repelentní vodě či popruh na madlo kufru. Organizovanost dodávají polstrované oddíly vhodné pro 15,6” notebook a 
12,9” tablet a dostatek dalšího prostoru pro každou z vašich cenností, které již nikdy nebudete hledat. Batoh je vyrobený z rPET 

(recyklované PET lahve). Ochranný vzor®  Cena: 2.395,00 CZK

 značka

 

Nedobytné provedení
Odolné proříznutí
RFID ochrana
Vyrobeno z recyklovaných PET (rPET)
Integrovaný nabíjecí USB port

Velikost 45 x 16,5 x 29,5 cm Max. velikost tisku 150 x 150 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



BOBBY HERO  XL
 P705.711  2  5  |

Nedobytný batoh Bobby Hero XL
Řada Hero představuje novou generaci nedobytných batohů Bobby, která pomáhá cestovat bezpečně, bezstarostně a 

organizovaně. Hlavními bezpečnostními přednostmi jsou neproříznutelný povrch spolu se skrytým zapínáním a kapsami, kapsy 
s RFID ochranou a reflexní prvky. Mimořádná praktičnost spočívá ve vybavení jako jsou integrovaný USB port pro nabíjení, 

materiál repelentní vodě či popruh na madlo kufru. Organizovanost dodávají polstrované oddíly vhodné pro 17” notebook a 
12,9” tablet a dostatek dalšího prostoru pro každou z vašich cenností, které již nikdy nebudete hledat. Batoh je vyrobený z rPET 

(recyklované PET lahve). Ochranný vzor®  Cena: 2.740,00 CZK

 značka

 

Nedobytné provedení
Odolné proříznutí
RFID ochrana
Vyrobeno z recyklovaných PET (rPET)
Integrovaný nabíjecí USB port

Velikost 49 x 16,5 x 32,5 cm Max. velikost tisku 150 x 180 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



BOBBY PRO P705.241  2  5 |

Nedobytný batoh Bobby Pro
Díky batohu Bobby Pro zůstanou vaše cennosti v bezpečí, organizované, přesto jednoduše dostupné. Prémiový 

Bobby Pro vyrobený z udržitelných materiálů má spoustu nových unikátních funkcí. Přizpůsobitelné oddíly 
umožňují vnitřní obsah rozdělit mnoha způsoby. Díky patentovanému držáku fidlock na ramenním popruhu 

máte telefon či láhev/hrnek stále po ruce. Dále disponuje natahovací klíčenkou, skrytými kapsami, RFID 
kapsami a neproříznutelnou PP ochranou. Ochranný vzor®  Cena: 2.885,00 CZK

 značka

 

Nedobytné provedení
Odolné proříznutí
RFID ochrana
Vyrobeno z recyklovaných PET (rPET)
Držák Fidlock

Velikost 44,5 x 15,5 x 29 cm Max. velikost tisku 80 x 90 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



BOBBY TECHP705.251 |

Nedobytný batoh Bobby Tech
Bobby Tech je ultimátním batohem pro milovníky technologií. Kombinuje bezpečnost, pohodlí, a nejnovější technologie. 

Integrovaný solární panel zajišťuje bezedný přísun energie, kterou pak snadno a bez jakýchkoliv kabelů vašemu zařízení předá 
bezdrátová nabíječka integrovaná v jedné z kapes batohu. Vnitřní přizpůsobitelné oddíly umožňují obsah rozdělit mnoha 

způsoby. Díky patentovanému držáku fidlock na ramenním popruhu máte telefon či láhev/hrnek stále po ruce. Samozřejmostí 
jsou ikonické nedobytné funkce jako skryté kapsy, RFID kapsy a ochrana proti proříznutí. Ochranný vzor®  Cena na vyžádání

 značka

 

SOLÁRNÍ PANEL
Nabíjení telefonu nebo tabletu ze
sluneční energie

BEZDRÁTOVÁ
NABÍJEČKA
Podporuje 10W rychlonabíjení
(Samsung/Android) a 7,5W
rychlonabíjení (Apple/iOS)

Nedobytné provedení
Odolné proříznutí
RFID ochrana
Vyrobeno z recyklovaných PET (rPET)
Držák Fidlock

Velikost 44,5 x 15,5 x 29 cm Max. velikost tisku 50 x 70 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



new

BOBBY SLING
 P705.781  2  5   |

Bobby Sling
Bezpečná, pohodlná a praktická. Crossbody taška Bobby Sling byla navržena pro městské cestování. Je vybavena známým 

systémem nedobytných prvků, jako jsou skryté zipy a kapsy, kapsy s RFID ochranou, materiálem odolným proříznutí a pevnou 
3 bodovou bezpečnostní sponou. Voděodolný materiál a integrovaný USB nabíjecí port navíc zvyšují komfort každodenního 

cestování.  Cena: 1.035,00 CZK

Nedobytné provedení
Odolné proříznutí
Repelentní vodě
Integrovaný nabíjecí USB port
Vnitřní kapsy

 značka

 

Velikost 32,5 x 9 x 21 cm Max. velikost tisku 120 x 120 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



new

BOBBY BACKPACK  
TROLLEY

 P705.771  |

Batoh na kolečkách Bobby
Pohodlný jako kufřík, praktický jako batoh. Cestovní batoh na kolečkách Bobby je ideálním společníkem na krátké výlety či 
každodenní cestování. Pro používání na kolečkách jednoduše schovejte ramenní popruhy do příslušné zadní části batohu 
a vysuňte madlo. Pro používání jako batoh, zasuňte madlo a upevněte ramenní popruhy. Kolečka jsou pak chráněna pro 

zamezení znečištění zad. Batoh je vybaven bezpečnostními prvky zabraňující vykradení, včetně TSA® zámku na číselný kód. 
Vnitřní část obsahuje hlavní oddíl na cestovní věci, lahev na vodu, kapsy na drobnosti a RFID kapsy. Přední část lze otevřít 

do 30° a nabízí prostor pro bezpečné uchování až 17” notebooku. Vyrobeno z recyklovaných materiálů. Velikostí vhodné na 
palubu letadla. Ochranný vzor®  Cena: 4.495,00 CZK

Duální funkce: batoh & kufřík
TSA® kódový zámek a USB port
Odolné proříznutí
Rozdělené oddíly pro technologii a oblečení
Vyrobeno z recyklovaných materiálů

 značka

 

Velikost 52 x 21 x 35 cm Max. velikost tisku 150 x 150 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



BOBBY DUFFLE
P705.271  |

Nedobytný cestovní batoh Bobby Duffle
Bobby Duffle je vaší nejlepší bezpečnou, praktickou a udržitelnou volbou mezi cestovními batohy. Objemný prostor 34l, 

schválená velikost na palubu, přepínací možnost popruhu (batoh/taška). Prostorný oddíl s vnitřními děliči pro ideální 
rozvržení prostoru, polstrovaný oddíl na 17” notebook, voděodolná kapsa na mokrý deštník a zvláštní prodyšný oddíl na vaše 

boty. Díky těmto vlastnostem se stává ideálním zavazadlem na vaše krátké výlety. Samozřejmostí jsou ikonické nedobytné 
funkce jako skryté kapsy, RFID kapsy, uzamykatelné zipy, ochrana proti proříznutí. Materiál vyrobený z recyklovaného PET 

(rPET). Ochranný vzor®  Cena: 3.990,00 CZK

Duální funkce: batoh & kufřík
TSA® kódový zámek a USB port
Odolné proříznutí
Rozdělené oddíly pro technologii a oblečení
Vyrobeno z recyklovaných materiálů

Nedobytné provedení
Odolné proříznutí
RFID ochrana
Vyrobeno z recyklovaných PET (rPET)
Duální funkce

 značka

 

Velikost 57 x 19 x 31 cm Max. velikost tisku 80 x 150 mm Dekorační technika 
Transferový tisk



BOBBY BIZZ
 P705.571  5  |

Nedobytný batoh & brašna Bobby Bizz
Bobby Bizz je jedinečný stylový batoh, který je možné jednoduše proměnit v elegantní brašnu. Je navíc vybaven speciálním 

systémem skrytých zipů a kapes a v kombinaci s neproříznutelným materiálem jednoduše nelze vykrást. Je vyroben z vysoce 
kvalitního polyesteru doplněného o reflexní prvky, které zajistí vaši bezpečnost i za tmy. Vnitřní část nabízí polstrované přihrádky pro 
až 15,6” notebook, až 10” tablet a ostatní zařízení. Další množství skrytých kapes na vnější části pak usnadňuje každodenní cestování. 

Vestavěný kovový rám chrání vaše věci a zároveň udržuje perfektní tvar batohu. Je vybaven bezpečnostní karabinou pro uchycení 
batohu k pevným předmětům pro případ nepozornosti a popruhem pro připevnění ke kufru. Ochranný vzor®  Cena: 2.495,00 CZK

Nedobytné provedení
Odolné proříznutí
Duální funkce: batoh & brašna
Integrovaný nabíjecí USB port
Bezpečnostní zámek z oceli

 značka

 

Velikost 41 x 10 x 28 cm Max. velikost tisku 140 x 90 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



BOBBY ORIGINAL
 P705.541  2  |

Nedobytný batoh Bobby Original
Každý den po celém světě dochází k více něž 400 000 kapesním krádežím. 
Zapoměňte na obavy o bezpěčnost uschováním vašich cenností do tohoto světově 
rozšířeného batohu Bobby. Jeho unikátnost spočívá v užití speciálního systému 
skrytých zipů a kapes, díky kterým v kombinaci s neproříznutelným materiálem 
jednoduše nelze vykrást. Je vyroben z vysoce kvalitního materiálu s řadou reflexních 
prvků, které zajistí vaši bezpečnost i za tmy. Vnitřní část nabízí polstrované 
přihrádky pro až 15,6” notebook, až 10” 
tablet a mnoho dalších 
praktických kapes. Další 
řada skrytých kapes 
na vnější části pak 
usnadňuje každodenní 
cestování. Ochranný 
vzor®  Cena: 2.055,00 
CZK

Nedobytné provedení
Odolné proříznutí
Integrovaný nabíjecí USB port
Reflexní prvky
Systém skrytých zipů

 značka

 

Velikost 43 x 13 x 28 cm Max. velikost tisku 120 x 70 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



URBAN
P705.642 |

Nedobytný batoh Urban
Nástupce mimořádně úspěšné řady nedobytných batohů v novém provedení Urban svými vlastnostmi utváří nové základy 
pro bezstarostný pohyb v metropolitním světě plném bezpečnostních nástrah zlodějů a kapsářů. Je vyroben z plně 
neproříznutelného, vysoce kvalitního materiálu s moderním roll-top zavíráním, doplněným o vyztužený kovový číselný zámek. 
Ten lze využít k uzamknutí batohu k pevným předmětům a bránit tak odcizení. Další skryté kapsy umístěné na zadní straně 
batohu a kapsy pro karty na popruzích s RFID ochranou. Včetně boční kapsy na láhev a odnímatelné síťky na sportovní 
vybavení (míč, helma apod.). Vnitřní část nabízí obsáhlý prostor s polstrovaným 
oddílem až na 15,6” notebook a 12,9” tablet. Síťové kapsy umožňují úschovu 
drobných předmětů. Ochranný vzor®  Cena: 2.845,00 CZK

Nedobytné provedení
Neproříznutelné
RFID ochrana
Bezpečnostní zámek z oceli
Síťka pro dodatečnou kapacitu

 značka

 

Velikost 41 x 10 x 28 cm Max. velikost tisku 140 x 90 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



URBAN  LITE
 P705.501  2  5  |

Nedobytný batoh Urban Lite
Nástupce mimořádně úspěšné řady nedobytných batohů v novém provedení Urban svými vlastnostmi utváří nové základy 
pro bezstarostný pohyb v metropolitním světě plném bezpečnostních nástrah zlodějů a kapsářů. Je vyroben z lehkého 
vysoce kvalitního materiálu s moderním roll-top zavíráním, doplněným o vyztužený kovový číselný zámek. Ten lze využít 
k uzamknutí batohu k pevným předmětům a bránit tak odcizení. Další skryté kapsy umístěné na zadní straně batohu a 
kapsy pro karty na popruzích s RFID ochranou. Včetně boční kapsy 
na láhev a odnímatelné síťky na sportovní vybavení (míč, helma 
apod.). Vnitřní část nabízí obsáhlý prostor s polstrovaným 
oddílem až na 15,6” notebook a 12,9” tablet. Síťové kapsy 
umožňují úschovu drobných předmětů. Ochranný vzor®  
Cena: 1.895,00 CZK

 značka

 

Nedobytné provedení
Integrovaná klíčenka
RFID ochrana
Bezpečnostní zámek z oceli
Síťka pro dodatečnou kapacitu

Velikost 46 x 14,5 x 31,5 cm Max. velikost tisku 180 x 150 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



URBAN BUMBAG
P730.062  |

Ledvinka Urban
Ledvinka z řady Urban přináší maximální bezpečí i mezi běžný streetwear. Bezpečnost zajišťuje 

neproříznutelný materiál, uzamykatelný zip a pevná 3 bodová spona. Ledvinku je možné nosit kolem 
pasu, cross-body nebo přes rameno. Ochranný vzor®  Cena: 1.000,00 CZK

 značka

 

Neproříznutelné
3-bodová bezpečnostní spona
Podšívka z rPET
Různé možnosti nošení

Velikost 41 x 10 x 28 cm Max. velikost tisku 140 x 90 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P760.151  |

new

Střední 26L turistický ripstop batoh Explorer
Střední turistický batoh ve sportovním stylu vyrobený z odolného materiálu ripstop. Ideální na různé druhy 

outdoorových aktivit. Prostorný hlavní oddíl s místem vhodným pro 15,4” notebook, integrovaná pláštěnka pro ochranu 
batohu v dešti. Polstrovaná síťová zadní část a popruhy pro pohodlné nošení. Bez PVC.  Cena: 1.210,00 CZK

Lehký materiál
Bez PVC
Včetně pláštěnky batohu
Univerzální kapsy

 značka

 

Velikost 46 x 16 x 33 cm Max. velikost tisku 100 x 100 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P760.141  |

new

Velký 40L turistický ripstop batoh Explorer
Velká turistická krosna ve sportovním stylu vyrobená z odolného materiálu ripstop. Ideální na různé druhy 

vícedenních outdoorových aktivit. Obsahuje oddíl vhodný na hydratační vak nebo notebook, poutka na trekové hole, 
horní kapsu na drobnosti, integrovanou pláštěnku pro ochranu batohu v dešti. Bez PVC.  Cena: 1.725,00 CZK

Velký hlavní oddíl
Lehký materiál
Včetně pláštěnky batohu
Univerzální kapsy

 značka

 

Velikost 65 x 17 x 27 cm Max. velikost tisku 80 x 150 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



new

P750.015  |

Střední cestovní taška na kolečkách
Středně velká cestovní taška na kolečkách s objemným hlavním prostorem 84l na zip. Praktické kapsy na zip na horní a 

přední straně. Uvnitř je odnímatelný síťový oddělovač a další kapsa na zip. Dodatečný popruh na přední straně rozšiřující 
možnosti nošení. Vyrobeno z odolného polyesteru a PU.  Cena: 4.080,00 CZK

Vhodné pro 3-5 denní cesty
Univerzální kapsy

 značka

 

Velikost 58 x 39 x 37,5 cm Max. velikost tisku 120 x 50 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



new

P760.161  |

Malý 7L turistický ripstop batoh Explorer
Malý turistický batoh v minimalistickém stylu vyrobený z odolného materiálu ripstop. Ideální na různé druhy outdoorových 
aktivit. Hlavní oddíl na zip, přední kapsa na zip s vývodem vhodná pro vložení hydratačního vaku. Polstrovaná síťová zadní 

část a popruhy pro pohodlné nošení. Bez PVC.  Cena: 520,00 CZK

Lehký materiál
Bez PVC
Univerzální kapsy

 značka

 

Velikost 40 x 6 x 18 cm Max. velikost tisku 70 x 80 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



new

P730.031  |

Ledvinka z ripstop Explorer
Sportovní ledvinka ideální na krátké výlety. Přední síťová kapsa na lahev s vodou, hlavní oddíl pro 

uchování nutných věcí. Bez PVC.  Cena: 310,00 CZK

Lehký materiál
Bez PVC

 značka

 

Velikost 13 x 7,5 x 30 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



new

P788.021  |

Lehký obal na 15,4” notebook
Lehký, přesto pevný a odolný obal na až 15,4” notebook. Kontrastní zip v modré barvě dodávající 

decentně sportovní styl. Bez PVC.  Cena: 171,00 CZK

Lehký materiál
Oddíl až na 15,4” notebook
Bez PVC

 značka

 

Velikost 38 x 2 x 27 cm Max. velikost tisku 150 x 200 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P762.391  |

XXL víkendový RFID USB batoh
Cestovní batoh ideální na krátké víkendové pobyty. Využívá benefitů kapacity a způsobu otevírání klasického kufříku, 

ovšem bez zbytečné zátěže koleček a konstrukce. Možnost nošení jako batoh, USB nabíjecí port, popruh k upevnění na
madlo kufru, boční kapsa na lahev, kapsy pro rychlý přístup včetně těch s RFID ochranou vás zachovají stále mobilní. 

Včetně polstrovaného oddílu pro až 17” notebook. Jednoduše ideální společník pro moderní cestovatele.  
Cena: 1.735,00 CZK

 značka

 

Velikost 41 x 17 x 28 cm Max. velikost tisku 120 x 120 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P762.501  |

RFID USB batoh na notebook
Batoh navržený do práce i na cesty. Polstrovaný oddíl na 15,6” notebook. Integrovaný USB výstup a zadní popruh na madlo 

kufru. Boční kapsa pro rychlý přístup s RFID ochranou. Přední část doplněna o reflexní prvky pro uživatelovu bezpečnost. Bez 
PVC.  Cena: 1.265,00 CZK

 značka

 

Velikost 41 x 11 x 27,5 cm Max. velikost tisku 130 x 130 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P707.361  |

RFID sportovní a pracovní taška
Sportovní taška s nádechem elegance. Hlavní prostorný oddíl s RFID kapsami, chráněný oddíl na až 15,6” notebook, boční 
kapsa na boty a přední kapsa na drobnosti. Dodatečná boční kapsa pro snadný přístup. Polstrovaný ramenní popruh. Bez 

PVC.  Cena: 1.665,00 CZK

 značka

 

Velikost 32 x 24,5 x 56 cm  Max. velikost tisku 80 x 80 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P732.351  |

RFID brašna na notebook
Tenká, kompaktní brašna s velkým hlavním oddílem je perfektní pro přenášení až 15,6” notebooku 

bez dalšího nepotřebného prostoru kolem něj. Zadní strana s velkou kapsou na zip pro uchování myši, 
tabletu, telefonu a per. Přední kapsa pro další potřeby. Polstrovaný ramenní popruh, zadní popruh na 
madlo kufru, RFID ochrana a reflexní prvky pro uživatelovu bezpečnost. Bez PVC.  Cena: 945,00 CZK

 značka

 

Velikost 28 x 6 x 39 cm Max. velikost tisku 200 x 100 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P788.071  |

RFID pouzdro na 15,6” notebook
Noste svůj notebook stylově a v bezpečí v luxusním polstrovaném pouzdru Swiss Peak. Magnetické zavírání, hlavní 

oddíl na zip a kapsy s RFID ochranou. Přední část s reflexními prvky. Bez PVC.  Cena: 600,00 CZK

 značka

 

Velikost 29,5 x 2 x 39 cm Max. velikost tisku 200 x 50 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P703.081  |

Ta nejlepší toaletní taška, která byla kdy navržena! Perfektní rovnováha mezi funkcionalitou a jednoduchostí. Lze ji 
jednoduše postavit nebo zavěsit na skládací háček. Široká škála síťovaných kapes, magneticky uzavíratelná kapsa na 

kartáček na zuby, velká kapsa například na strojek a další vnitřní kapsy uchovávají všechny vaše toaletní potřeby čísté a 
organizované. Všechny kapsy lze obrátit naruby pro snadné mytí. Bez PVC.  Cena: 655,00 CZK

Toaletní taška

 značka

 

Velikost 13,5 x 12 x 24,5 cm Max. velikost tisku 120 x 60 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P820.641  |

Uchovávejte nabíjecí kabely, technologické potřeby, cestovní potřeby, jednoduše všechny každodenní věci neuvěřitelně 
organizovaným, přesto snadně přístupným způsobem. Vnitřní prostor je navržený ve stylu origami, díky čemuž nabízí 

výjimečnou efektivnost ukládání, umožňující uschovat více věcí, úhledně uspořádaně a snadno přístupně. Elastická očka 
pro uchování per, SD karet či baterií, které tak máte stále po ruce. Vnější úchopy a otevírání do “V” nabízí pohodlné 

nošení a přístup. Vnější kapsa na zip s průchodem pro kabel pro snadné nabíjení. Bez PVC.  Cena: 630,00 CZK

Víceúčelový vak

 značka

 

Velikost 14 x 11,5 x 22 cm Max. velikost tisku 100 x 80 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P762.322  |

RFID brašna na 15.6” notebook
Svým designem a praktičností vyčnívající taška na až 15,6” notebook. S mnoha přihrádkami, díky kterým si udržíte 

pořádek ve všech svých technologických doplňcích a dalších drobnostech. RFID kapsička pro vaši peněženku či 
cestovní doklady. Zadní strana je vybavená dodatečnou kapsou a popruhem na madlo zavazadla. Integrovaný USB port 

na vnější straně tašky pro připojení powerbanky umožňuje pohodlné nabíjení vašeho mobilního zařízení kdekoliv na 
cestách.  Cena: 1.410,00 CZK

 značka

 

Moderní design
Oddíl až na 15,6” notebook
Integrovaný nabíjecí USB port
Bez PVC

Velikost 29 x 8 x 45 cm Max. velikost tisku 200 x 80 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P762.312  |

Nedobytný RFID batoh
Unikátně, svým zadním otevíráním zabraňujícím vykradení, navržený batoh na 15” notebook, díky kterému se můžete ve 

městě, MHD, na koncertech a dalších veřejných místech pohybovat bez obav o své cennosti. Oddělená polstrovaná přihrádka 
na notebook a tablet. Kapsa s RFID ochranou na uschování peněženky nebo cestovních dokladů ve vnitřní části, další pak 

na skrytém místě na zadní části batohu. Integrovaný USB port na vnější straně batohu po připojení powerbanky, umožňuje 
pohodlné nabíjení vašeho mobilního zařízení kdekoliv na cestách.  Cena: 1.580,00 CZK

 značka

 

Moderní design
Oddíl až na 15,6” notebook
Integrovaný nabíjecí USB port
Bez PVC

Velikost 40,5 x 10 x 29 cm Max. velikost tisku 150 x 180 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P762.281  |

RFID batoh na 15” notebook  
se snadným přístupem

Praktický snadno přístupný batoh vyrobený z kombinace polyesteru 1680D a 600D v moderním 
minimalistickém designu. Hluboké přední svislé kapsy a elegantní svrchní přístup pomocí široce 

otevíratelné kapsy umožňuje přístup do prostorného hlavního oddílu. Obsahuje polstrovanou kapsu na až 
15” notebook, tablet a kapsičky s RFID ochranou. Bez PVC.  Cena: 1.000,00 CZK

 

 značka

Velikost 43 x 13 x 31 cm Max. velikost tisku 130 x 130 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P762.110  |

Nedobytný batoh na 15,6” notebook
Nedobytný batoh na 15,6” notebook, vyroben z polyesteru 1680D a 600D a materiálu odolného vůči rozříznutí. Je vybaven 
skrytým zapínáním na zip a tajnými kapsami, ve kterých zůstanou vaše osobní věci během cest v bezpečí. Snadno můžete 
připojit powerbanku k integrovanému dobíjecímu USB portu a nabíjet tak telefon nebo tablet na cestách. V noci budete v 

bezpečí díky reflexním bezpečnostním prvkům. S popruhem na madlo kufru. Bez PVC. Ochranný vzor®  Cena: 1.735,00 CZK

 značka

 

Velikost 43 x 24 x 11 cm Max. velikost tisku 90 x 50 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P762.120 |

Batoh Eclipse se solárním panelem
Batoh na 15,6” notebook včetně vysoce citlivého kvalitního solárního panelu 3. generace od přední značky solárních produktů 
SunPower. Solární panel nabízí výkon 7 W a dokáže dobít telefon již za 3-4 hodiny. Ideální pro dobíjení telefonů, fotoaparátů nebo 
powerbanek na cestách. Solární panel nabízí 2 USB výstupy pro dobíjení dvou zařízení současně. Po straně najdete 1 USB port 
navíc, vhodný pro připojení externí powerbanky. Solární panel nevyužívá žádnou baterii, ale transformuje sluneční záření přímo na 
sluneční energii. Ochranný vzor®  Cena na vyžádání

 značka

 

Velikost 47 x 29 x 16 cm Max. velikost tisku 100 x 50 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P762.581  |

Konvertibilní batoh
Objevte svět možností s unikátním konvertibilním batohem Swiss Peak. Funkční organizace a business funkce zajišťují, že se 

batoh stane každodenní volbou číslo jedna. Konvertibilita spočívá ve 4 možnostech nošení: 1. Batoh: připněte polstrované 
popruhy k bezpečnostním kroužkům a upravte délku dle potřeby. 2. Taška na rameno: odepněte a uschovejte popruhy na záda do 
příslušné kapsy. Poté připněte ramenní popruh. 3. Crossbody: po naplnění tašky upravte délku ramenního popruhu pro crossbody 
nošení umožňující pohodlnější a bezpečnější nošení. 4. Brašna: odepněte a uschovejte popruhy. Nošení v ruce je možné vrchním 
či postranním úchopem. Velký hlavní oddíl a přední kapsa na zip. Včetně RFID kapes a zadního popruhu pro umístnění na madlo 

kufru. Bez PVC.  Cena: 2.055,00 CZK

 značka

 

Velikost 50 x 14 x 30 cm Max. velikost tisku 150 x 150 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P732.071  |

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

Elegantní skvěle vybavená taška pro každodenní cestování. Vyrobená z pevného polyesteru 1680D z recyklovaného PET s 
bohatými detaily z umělé kůže a množstvím kapes. Prostorný hlavní oddíl, polstrovaný oddíl na 15,6” notebook, dodatečná 
menší kapsa na zip. USB výstup pro nabíjení telefonu na cestách, kapsy s RFID ochranou, poutka na pera, postranní kapsa 
na lahev a odnímatelný kontaktní štítek. Složení: vnější část: 100 % 1680D recyklovaný polyester; vnitřní část (podšívka): 

standardní 210D polyester.  Cena: 1.385,00 CZK

 značka

 

Velikost 42 x 9,5 x 30,5 cm Max. velikost tisku 180 x 70 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P762.521  |

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

Elegantní skvěle vybavený batoh pro každodenní cestování. Vyrobený z pevného polyesteru 1680D z recyklovaného PET 
s bohatými detaily z umělé kůže. Prakticky navržený design s množstvím kapes. Prostorný hlavní oddíl, polstrovaný oddíl 
na 15,6” notebook, dodatečná menší kapsa na zip. USB výstup pro nabíjení telefonu na cestách, kapsy s RFID ochranou, 
poutka na pera, postranní kapsa na lahev a odnímatelný kontaktní štítek. Složení: vnější část: 100 % 1680D recyklovaný 

polyester; vnitřní část (podšívka): standardní 210D polyester.  Cena: 1.665,00 CZK

 značka

 

Velikost 47 x 14 x 29 cm Max. velikost tisku 100 x 70 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P762.371 |

Nedobytný RFID USB batoh
Do školy, do práce, len tak do mesta. Už len štýlovo s nedobytným batohom v jednoduchom minimalistickom prevedení, 
ktoré si zamiluje každý. Polstrovaný oddiel na 15” notebook, vrecká s RFID ochranou pre bezpečné uschovanie cenností. 

Integrovaný USB port pre hands-free nabíjanie. PVC free.  Cena: 1.210,00 CZK

 značka

 

Velikost 43 x 10 x 30 cm Max. velikost tisku 100 x 100 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P762.451  |

RFID totepack batoh
Všestranný batoh, který lze nosit na zádech, na ramenu nebo klasicky v ruce. Polstrovaný oddíl na 15” 

notebook, kapsy s RFID ochranou. PVC free  Cena: 945,00 CZK

 značka

 

Velikost 45 x 12 x 30 cm Max. velikost tisku 80 x 80 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P732.210  |

Brašna na 15,4” notebook
Tenká brašna značky Swiss Peak na 15,6” notebook vyrobená z kombinace polyesteru 600D a 1680D. Obsahuje polstrovaný 

oddíl na notebook, oddělený oddíl na váš tablet nebo dokumenty a přední objemný organizér na zip s poutky na pera a 
kapsami na drobnosti. Popruh na zadní straně pro připevnění k madlu kufru. Včetně nastavitelného ramenního poruhu. 

Neobsahuje PVC.  Cena: 630,00 CZK

 značka

 

Velikost 39 x 27 x 45 cm Max. velikost tisku 120 x 120 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P762.261  |

RFID taška & batoh
Komfortní lehká taška 2v1 vyrobená z polyesteru 1680D a 600D. Díky dodatečným popruhům lze cestovní tašku jednoduše 

nosit na zádech jako batoh. Prostorný hlavní oddíl přístupný zavíráním na zip ve tvaru U, oddělený prostor na obuv či 
použité oblečení přístupný ze strany tašky, dodatečná postranní kapsička na zip. Síťová kapsa na lahev a kapsa pro snadný 

přístup na zadní straně. Na přední straně je kapsička na zip vybavená dvěma pouzdry s RFID ochranou. Přizpůsobitelné 
ramenní popruhy součástí balení. Bez PVC  Cena: 1.315,00 CZK

 značka

 

Velikost 30 x 27,5 x 59 cm Max. velikost tisku 180 x 100 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P742.010 |

Outdoorový batoh na notebook
Batoh na notebook z polyesteru 1680D v sobě snoubí outdoorový komfort i ochranu. Batoh ukrývá kapsy pro 

všechny vaše nezbytnosti, je vybaven polstrovaným oddílem na notebook a přihrádkou na tablet, očky na pera 
a síťovanými kapsami. Na ramenním popruhu je umístěn audio konektor pro připojení sluchátek a přihrádka na 

sluneční brýle. Kromě toho je vybaven také pláštěnkou. Ochranný vzor®.  Cena: 1.675,00 CZK

 značka

 

Velikost 46 x 37 x 10 cm Max. velikost tisku 80 x 200 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P762.220 |

Business batoh na 17” notebook
Jednoduše stylový batoh z polyesteru 600D a 1680D s minimalistickými rysy a chytře uzpůsobeným systémem 
kapes. Jeden hlavní objemný oddíl schopný pojmout až 17” notebook. Druhý oddíl s praktickým uspořádaním 

pro vše potřebné na cesty. S boční síťovou kapsou na lahev. Neobsahuje PVC.  Cena: 705,00 CZK

 

 značka

Velikost 11 x 44 x 33 cm Max. velikost tisku 100 x 120 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P762.271 |

Průkopnický hybridní design kombinuje to nejlepší z obou světů. Pohodlné nošení v ruce či přes rameno doplňuje praktické 
otevírání a organizace na způsob kufru. Zip po celém obvodu umožňuje otevřený přístup k rozdělenému hlavnímu oddílu. Obsahuje 

polstrovanou kapsu na 15,6” notebook. Otevřená kapsa a kapsa na zip s pouzdry s RFID ochranou na zadní straně. Dvě rozměrné 
kapsy na zip pro snadný přístup na přední straně. Bez PVC.  Cena: 1.455,00 CZK

RFID taška s otevíráním na způsob kufru

 

 značka

Velikost 33 x 25 x 54 cm Max. velikost tisku 100 x 150 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P762.421  |

Brašna na notebook 900D
Moderní brašna na 15” notebook z odolného materiálu 900D. Hlavní oddíl na notebook, přední kapsa na zip na 
příslušenství. Zpevněná madla pro bezstarostné nošení, měkčený ramenní popruh nabízející všestranný způsob 

nošení. PVC free.  Cena: 650,00 CZK.

 značka

 

Velikost 28 x 5 x 39 cm Max. velikost tisku 220 x 100 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P762.411  |

Batoh na notebook 900D
Univerzální batoh pro všechny věkové kategorie vyrobený z odolného materiálu 900D. Sportovně-urbanisticky laděný design s 
přizpůsobitelnými popruhy pro prvotřídní komfort. Polstrovaný oddíl na notebook, prostorný hlavní oddíl, přední kapsa na zip. 

Popruh na zadní části k upevnění na madlo kufru. Hodí se až 15,6” notebook. PVC free.  Cena: 700,00 CZK

 značka

 

Velikost 42 x 9,5 x 29 cm Max. velikost tisku 100 x 120 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P760.071  |

Easy access batoh na 15,6” notebook 900D
Batoh vyrobený z pevného polyesteru 900D s otevíráním umožňujícím snadný přístup a organizaci všech 

každodenních potřeb uložených v batohu. Objemný hlavní prostor s oddílem na 15,6” notebook a kapsou na menší 
věci. PVC free.  Cena: 970,00 CZK

 značka

 

Velikost 44 x 11 x 24 cm Max. velikost tisku 130 x 130 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P762.431  |

Sportovní víkendová taška 900D
Ideálně navržená taška pro aktivní životní styl. Vyrobená z odolného materiálu 900D se svrškem repelentním vodě bránící 
promoknutí z vlhkých podlah v posilovnách či v přírodě. Zpevněná madla do ruky a měkčený popruh na rameno nabízejí 

všestranné nošení. Prostorný hlavní oddíl s vnitřní kapsičkou pro uschování cenností, prodyšní oddíl na obuv a přední kapsa na zip 
ideální na často využívané předměty (klíče, mobilní telefon a další). PVC free.  Cena: 850,00 CZK

 značka

 

Velikost 25 x 24 x 49 cm Max. velikost tisku 120 x 50 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



 P703.041  2  5  |

Canvas toaletní taštička
Odolná toaletní taštička z přírodního textilního plátna (canvas). Skvělým společníkem na 

cesty k uschování všech vašich toaletních potřeb. PVC free.  Cena: 455,00 CZK

 značka

 

Velikost 13 x 9 x 23 cm Max. velikost tisku 100 x 20 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



 P729.351  2  5  |

Canvas taška na notebook
Cestujte se svým notebookem stylově. Odolné přírodní textilní plátno (canvas) v kombinaci s prvky z koženky dodávají tašce 
unikátní design. Polstrovaný oddíl pro bezpečné přenášení až 15,6” notebooku, tabletu a dokumentů. Včetně odnímatelného 

přizpůsobitelného ramenního popruhu. PVC free.  Cena: 1.455,00 CZK

 značka

 

Velikost 11,5 x 35 x 40 cm Max. velikost tisku 80 x 100 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



 P762.461  2  5  |

Canvas batoh
Textilní plátno (canvas) kombinuje praktickou odolnost a stylový design. Moderní batoh s polstrovaným oddílem až na 15” 

notebook. Zapínací klopa s dvěma magnetickými sponami z koženky. PVC free.  Cena: 1.455,00 CZK.

 značka

 

Velikost 16 x 32 x 44 cm Max. velikost tisku 80 x 80 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



 P762.471  2  5  |

Canvas víkendová taška
Textilní plátno (canvas) kombinuje praktickou odolnost a stylový design. Ideální velikost tašky pro přenos všech nutností na 
vaše víkendové či krátké služební cesty. Měkčený popruh na rameno k pohodlnému nošení. PVC free.  Cena: 1.485,00 CZK.

 značka

 

Velikost 26,5 x 22 x 46 cm Max. velikost tisku 100 x 70 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P732.082  |

Duo color RFID taška na 15,6” notebook z RPET
Stylová taška pro bezpečný přenos až 15,6” notebooku. Minimalistické dvoubarevné provedení s oddílem na 

notebook a kapsami s RFID ochranou. Vyrobená z rPET bez použití PVC. Složení: vnější část: 100 % 600D melanž 
recyklovaný polyester; vnitřní část (podšívka): standardní 210D polyester.  Cena: 690,00 CZK

 značka

 

Velikost 30 x 8 x 43 cm Max. velikost tisku 200 x 80 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P760.122  |

Duo color RFID batoh na 15,6” notebook z RPET
Stylový slim batoh pro bezpečný přenos až 15,6” notebooku. Minimalistické dvoubarevné provedení s oddílem na 
notebook a kapsami s RFID ochranou. Vyrobený z rPET bez použití PVC. Složení: vnější část: 100 % 600D melanž 

recyklovaný polyester; vnitřní část (podšívka): standardní 210D polyester.  Cena: 760,00 CZK

 značka

 

Velikost 43 x 10 x 30 cm Max. velikost tisku 120 x 100 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P707.262  |

Duo color RFID víkendová taška z RPET
Ideální taška pro krátké víkendové výlety nebo sport. Minimalistické dvoubarevné provedení se svrchním otevíráním na zip ve 
tvaru U, velkou přední kapsou pro rychlý přístup a RFID kapsami pro uložení cenností. Včetně ramenního popruhu. Vyrobená 

z rPET bez použití PVC. Složení: vnější část: 100 % 600D melanž recyklovaný polyester; vnitřní část (podšívka): standardní 
210D polyester.  Cena: 865,00 CZK

 značka

 

Velikost 25 x 24 x 48 cm Max. velikost tisku 180 x 60 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P422.282  |

Duo color chladící taška z RPET
Stylová chladící taška s prostorem pro až 6 plechovek nabízí dostatek místa pro nápoje i potraviny. Včetně přední 

kapsy a ramenního popruhu. Vyrobená z rPET. Složení: vnější část: 100 % 600D melanž recyklovaný polyester; 
vnitřní část: 100 % PEVA. Ochranný vzor®  Cena: 310,00 CZK

 značka

 

Velikost 16 x 15 x 22 cm Max. velikost tisku 90 x 40 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



 P732.371  2  5  |

RFID brašna na 15,6” notebook Lima
Trendy brašna s velkým hlavním oddílem pro až 15,6” notebook a přední kapsou na zip pro snadný přístup. 

Kapsy s RFID ochranou pro vaši peněženku a pas. Bez PVC. Ochranný vzor®  Cena: 945,00 CZK

 značka

 

Velikost 28 x 10 x 38 cm Max. velikost tisku 150 x 150 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



 P762.401  2  5  |

RFID USB batoh Lima na 15,6” notebook
Jednoduchý, praktický a odolný každodenní batoh s dvěma postranními kapsami pro vaši láhev či složený deštník. 

Příhodný USB výstup umístěný na popruhu. Polstrovaný oddíl na 15,6” notebook a spousta dalších využitelných kapes 
včetně těch s RFID ochranou. PVC free. Ochranný vzor®  Cena: 1.355,00 CZK

 značka

 

Velikost 41 x 12 x 29 cm Max. velikost tisku 120 x 120 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P730.091  |

Soho business taška na 15,6” notebook z RPET
Moderní taška na notebook s minimální uhlíkovou stopou díky využití recyklovaných PET jako hlavního materiálu při 
výrobě. Prostor pro přenos až 15,6” notebooku, přední kapsa na zip pro rychlý přístup. Vyrobená z rPET bez použití 

PVC. Složení: vnější část: 100 % 600D recyklovaný polyester; vnitřní část (podšívka): standardní 210D polyester. 
Ochranný vzor®  Cena: 935,00 CZK

 značka

 

Velikost 27 x 7,5 x 39,5 cm Max. velikost tisku 100 x 70 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P707.071  |

Soho business víkendová taška na 15,6” 
notebook z RPET

Moderní víkendová taška s minimální uhlíkovou stopou díky využití recyklovaných PET jako hlavního materiálu při výrobě. 
Ideální na krátké pracovní cesty či sport po práci. Nabízí středně velký hlavní oddíl, prostor pro až 15,6” notebook. Včetně 

ramenního popruhu. Vyrobená z rPET bez použití PVC. Složení: vnější část: 100 % 600D recyklovaný polyester; vnitřní část 
(podšívka): standardní 210D polyester. Ochranný vzor®  Cena: 1.215,00 CZK

 značka

 

Velikost 32 x 22 x 54 cm Max. velikost tisku 100 x 80 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P762.531  |

Soho business batoh na 15,6” 
notebook z RPET

Moderní batoh s minimální uhlíkovou stopou díky využití recyklovaných PET jako hlavního materiálu při výrobě. Prostor pro 
přenos až 15,6” notebooku, přední kapsa na zip pro rychlý přístup. Vyrobený z rPET bez použití PVC. Složení: vnější část: 100 % 

600D recyklovaný polyester; vnitřní část (podšívka): standardní 210D polyester. Ochranný vzor®  Cena: 1.145,00 CZK

 značka

 

Velikost 41 x 10 x 29 cm Max. velikost tisku 80 x 150 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P730.141  |

Černá taška na 15,6” notebook 
Fashion PVC free

Mimořádně stylová taška na notebook v celočerném provedení z PU. Hlavní oddíl pro veškeré každodenní potřeby a 
polstrovaný oddíl na 15,6” notebook. PVC free.  Cena: 795,00 CZK

 značka

 

Velikost 29 x 5 x 43 cm Max. velikost tisku 180 x 150 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P760.131  |

Černý batoh na 15,6” notebook Fashion PVC free
Mimořádně stylový batoh na notebook v celočerném provedení z PU. Hlavní oddíl pro veškeré každodenní 

potřeby a polstrovaný oddíl na 15,6” notebook. PVC free.  Cena: 970,00 CZK

 značka

 

Velikost 45 x 13,5 x 28,5 cm Max. velikost tisku 100 x 120 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P707.161  |

Černá víkendová taška Fashion PVC free
Mimořádně stylová víkendová taška v celočerném provedení z PU. Prostorný hlavní oddíl poskytuje dostatek 

místa pro krátký výlět či sport. Vhodná palubní velikost. PVC free.  Cena: 760,00 CZK

 značka

 

Velikost 24,5 x 24,5 x 48 cm Max. velikost tisku 150 x 70 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



 P762.481  2  5  |

Standardní RFID nedobytný batoh
Cestujte bez jakýchkoliv obav, ať už do práce či do školy, vaše cennosti budou v nedobytném batohu vždy 
v bezpečí. Kompaktní minimalistická konstrukce vyrobená z lehkého a odolného dvojtónového polyesteru 

600D, bez použití PVC. Včetně polstrovaného oddílu pro až 15,6” notebook, kapes s RFID ochranou a 
popruhu na zadní straně na madlo kufru.  Cena: 830,00 CZK

 značka

 

Velikost 45 x 13 x 35 cm Max. velikost tisku 140 x 200 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



 P707.051  2  |

Víkendová taška s USB výstupem
Stylová 600D polyesterová víkendová taška s uchy z PU a pohodlným ramenním popruhem. Velká hlavní 

přihrádka se spoustou místa pro vaše víkendové nezbytnosti či sportovní vybavení. Snadno můžete připojit 
powerbanku k integrovanému dobíjecímu USB portu a nabíjet tak telefon či tablet za chůze. Praktická kapsa na 

boční straně. Bez PVC.  Cena: 895,00 CZK

 značka

 

Velikost 25,5 x 19,5 x 48 cm Max. velikost tisku 130 x 130 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P820.481  |

RFID pouzdro na karty
Elegantní a prostorné pouzdro na karty Swiss Peak s RFID ochranou. K bezpečnému 

uchování až 10 karet.  Cena: 345,00 CZK

 značka

 

Velikost 7,6 x 2,3 x 10,2 cm Max. velikost tisku 40 x 70 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P820.571  |

RFID cestovní peněženka Heritage
Luxusní cestovní peněženka s RFID ochranou uchová všechny vaše cestovní doklady, peníze či karty v bezpečí. S 4 

sloty na karty, očkem na pero a prostorem na telefon v pravé straně.  Cena: 690,00 CZK

 značka

 

Velikost 2 x 13,9 x 22,7 cm Max. velikost tisku 60 x 100 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P820.591  |

Cestovní peněženka  
s bezdrátovým nabíjením

Ultimátní cestovní peněženka s RFID ochranou uchová všechny vaše cestovní doklady, peníze či karty v bezpečí. Obsahuje 
bezdrátovou nabíječku s kapacitou powerbanky 4 000 mAh s integrovaným univerzálním kabelem (micro USB, Lightning, USB 
C). Kompatibilní se všemi zařízeními podporující QI, jako jsou nejnovější generace Android, iPhone 8 a výše. Vstup 5.0V/1.0A. 

Výstup 5.0V/2.1A. Bezdrátový výstup: 5W.  Cena: 1.440,00 CZK

 značka

 

Velikost 2 x 13,5 x 22,5 cm Max. velikost tisku 10 x 90 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P820.523  |

RFID bezpečnostní karta
Proměňte jakoukoli peněženku, kabelku či sponu na bankovky v bezpečnou a chráněnou před skimmingem. 

Karta odebírá ze skenerů NFC/RFID energii, čímž se sama nabíjí a okamžitě vytváří elektrické pole, díky čemuž 
se všechny 13,56MHz karty stanou pro skener neviditelnými. Není potřebná žádná baterie. Nepřetržitá ochrana 

patentovanou technologií E-field proti elektronickým krádežím.  Cena: 102,00 CZK

RFID ochrana
Bez potřeby baterií
Pasuje do každé peněženky
Ochrana identity
Zabraňuje skimmingu

 značka

 

Velikost 0,2 x 5,4 x 8,6 cm Max. velikost tisku 75 x 45 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P820.621  |

RFID pouzdro na klíče od auta
Moderní technologie přináší moderní způsoby kráděží. Jedním z nejrozšířenějších způsobů kráděží aut je dálkové 

zesílení signálu, který vysílá váš FOB klíč, což zlodějům umožňuje vůz nepozorovaně odemknout a odcizit. Toto RFID 
pouzdro vytvoří štít blokující veškeré druhy signálu, čímž tomuto typu krádeže zabraňuje. Vyrobené ze speciálního 

dvojvrstvého materiálu z nanovláken blokujících signál v pevném provedení. S klíčenkou.  Cena: 138,00 CZK

 značka

 

Velikost 0,8 x 8,5 x 12,5 cm Max. velikost tisku 40 x 40 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 

RFID ochrana
S klíčenkou



P820.420  |

PU obal na karty s RFID ochranou
Obal na karty z prvotřídní PU kůže se 3 stíněnými přihrádkami s ochranou proti skimmingu s prostorem pro 8 karet. 

Samostatná středová kapsa pro bankovky a mince. Blokuje 100% všech známých frekvencí RFID/NFC.  Cena: 310,00 CZK

 značka

 

Velikost 7 x 10,3 x 0,3 cm Max. velikost tisku 80 x 15 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P820.410  |

Peněženka s RFID ochranou
Nadčasová rozkládací peněženka z exkluzivní PU kůže, která je připravena pro 21. století. Tenké provedení se spoustou 

místa na všechny vaše karty (6 přihrádek, maximálně 12 karet). Chraňte své osobní potřeby díky ochraně před 
skimmingem. Blokuje 100% všech známých frekvencí RFID/NFC.  Cena: 485,00 CZK

 značka

 

Velikost 8,3 x 11,5 x 0,6 cm Max. velikost tisku 80 x 35 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P820.430 |

Obal na doklady s RFID ochranou
Cestujte po světě stylově. Tento exkluzivní obal na doklady z PU kůže udrží váš cestovní pas, letenku, karty (4 přihrádky, 
maximálně 8 karet) a další potřeby na správném místě. Praktická velikost do kapsy nebo tašky. Vaše osobní údaje jsou 
100% v bezpečí díky ochraně proti skimmingu. Blokuje 100% všech známých frekvencí RFID/NFC.  Cena: 545,00 CZK

 značka

 

Velikost 14 x 10 x 0,6 cm Max. velikost tisku 50 x 120 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



 P820.041  2  |

Hliníkové RFID pouzdro na karty
Pevné hliníkové pouzdro chránící karty před skimmingem či fyzickým poškozením. Pojme až 10 standardních 

nebo 6 embosovaných karet. Postranní jezdec pro postupné vysunutí všech karet.  Cena: 173,00 CZK

 

RFID ochrana
Pojme až 10 karet
Materiál z hliníku

 značka

Velikost 9,7 x 1,4 x 6,2 cm Max. velikost tisku 35 x 60 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P850.341  |

Hliníkové RFID pouzdro na karty  
s PU peněženkou

Pevné hliníkové pouzdro chránící karty před skimmingem či fyzickým poškozením s PU peněženkou. Pojme až 10 standardních 
nebo 6 embosovaných karet. Postranní jezdec pro postupné vysunutí všech karet.  Cena: 415,00 CZK

 

RFID ochrana
Pojme až 10 karet
Materiál z hliníku
Peněženka z umělé kůže (PU)

 značka

Velikost 2,9 x 6,7 x 10,2 cm Max. velikost tisku 60 x 20 mm Dekorační technika CO₂ 
rytina 



 P820.491  2  5   |

RFID pouzdro C-Secure na karty
Toto pevné hliníkové pouzdro chrání vaše nejdůležitější karty před elektronickými kapesními krádežemi. Už žádné další 

zlomené či ohnuté karty. Pojme až 7 karet nebo 5 embosovaných karet. Snadno ovladatelný jezdec karty postupně 
vytlačí nahoru.  Cena: 670,00 CZK

 značka

 

Velikost 0,8 x 6,4 x 9,5 cm Max. velikost tisku 40 x 80 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P850.511  5  9   |

RFID pouzdro C-Secure  
na karty a bankovky

Toto pevné hliníkové pouzdro chrání vaše nejdůležitější karty před elektronickými kapesními krádežemi. Už žádné další 
zlomené či ohnuté karty. Pojme až 7 karet nebe 5 embosovaných karet. Snadno ovladatelný jezdec karty postupně vytlačí 

nahoru. Peněženka pojme i hotovost.  Cena: 1.040,00 CZK

 značka

 

Velikost 1,6 x 6,8 x 9,5 cm Max. velikost tisku 60 x 20 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P820.611  |

RFID pouzdro C-Secure na  
karty, bankovky a mince

Pevné hliníkové pouzdro na karty s peněženkou zabraňuje rozmáhajícím se elektronickým krádežím z vašich 
RFID karet, dále jejich ohnutí, prasknutí nebo ztrátě. Pojme až 7 klasických či 5 embosovaných karet. Boční slider 
postupně vysune karty pro snadný přístup. Peněženka pro uchování bankovek s dodatečnou boční kapsičkou pro 

mince či klíče.  Cena: 1.145,00 CZK

 značka

 

Velikost 2,1 x 6,5 x 9,8 cm Max. velikost tisku 40 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P850.531  |

XL RFID pouzdro C-Secure na karty a bankovky
Pevné hliníkové pouzdro na karty s peněženkou zabraňuje rozmáhajícím se elektronickým krádežím z vašich RFID karet, dále 
jejich ohnutí, prasknutí nebo ztrátě. Oproti původní verzi tato inovovaná XL varianta pojme místo 7 až 12 karet. Boční slider 
postupně vysune karty pro snadný přístup. Pro optimální využití je doporučeno naplnit alespoň 8 kartami. Méně karet se v 

pouzdře může uvolnit.  Cena: 1.265,00 CZK

 značka

 

Velikost 7 x 2 x 9,8 x ø 12 cm Max. velikost tisku 40 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P820.879  |

EKO RFID korkové pouzdro na karty
Tenké pouzdro na karty je díky použitému korkovému materiálu nejen ekologickou, ale díky RFID ochraně i bezpečnou volbou 

pro přenos vašich platebních karet. 3 snadno přístupné sloty pojmou až 6 karet.  Cena: 138,00 CZK

 značka

 

Velikost 7,6 x 0,2 x 10,2 cm Max. velikost tisku 70 x 30 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P820.459  |

EKO RFID korková cestovní peněženka
Cestovní peněženka je díky použitému korkovému materiálu nejen ekologickou, ale díky RFID ochraně i 

bezpečnou volbou pro přenos vašich cestovních dokladů. Velký hlavní prostor na cestovní pas, 3 sloty na 
platební karty a postranní prostor například na účtenky.  Cena: 241,00 CZK

 značka

 

Velikost 10,5 x 0,8 x 14 cm Max. velikost tisku 60 x 100 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P820.671  |

RFID pouzdro na karty Quebec
Mimořádně tenké, lehké a díky RFID ochraně bezpečné pouzdro na karty v jedinečném moderním 

designu. 4 snadno přístupné sloty dokáží uchovat až 8 karet. RFID ochrana znemožňuje elektronické 
krádeže z platebních karet nebo krádeže identity z osobních dokladů. Ochranný vzor®  Cena: 242,00 CZK

 značka

 

Velikost 0,3 x 8,5 x 11,5 cm Max. velikost tisku 70 x 30 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P820.661  |

RFID peněženka Quebec
Mimořádně tenká, lehká a díky RFID ochraně také bezpečná peněženka s úžasně jednoduchým designem, který 
padne každému. 4 snadno přístupné sloty dokáží uchovat až 10 karet. RFID ochrana znemožňuje elektronické 

krádeže z platebních karet nebo krádeže identity z osobních dokladů. Ochranný vzor®  Cena: 330,00 CZK

 značka

 

Velikost 0,6 x 8,5 x 11,6 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P820.681  |

RFID cestovní peněženka Quebec
Mimořádně tenká, lehká a díky RFID ochraně také bezpečná cestovní peněženka v praktickém 
provedení pro moderní cestovatele. 3 snadno přístupné sloty dokáží uchovat až 6 karet. RFID 

ochrana znemožňuje elektronické krádeže z platebních karet nebo krádeže identity z osobních 
dokladů. Ochranný vzor®  Cena: 350,00 CZK 

 značka

 

Velikost 0,4 x 10 x 14,5 cm Max. velikost tisku 70 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P820.061  3

proof

new

Průhledná toaletní taška
Průhledný design toaletní tašky, díky kterému již žádné potřeby nebudete hledat. 
Dostatečně prostorná na vaše cesty. Odolná a snadno se čistí.  Cena: 102,00 CZK

Kompaktní cestovní velikost
Snadné čištění

 značka

 

Velikost 10,8 x 7 x 17,8 cm Max. velikost tisku 60 x 30 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P820.081 

new

Manikúrní sada 3ks
Praktická manikúrní sada Swiss Peak obsahující kleštičky na nehty, pilník a pinzetu. Celá sada nástrojů je vyrobena 

z matné nerezové oceli. Baleno v elegantním pouzdře z umělé kůže (PU).  Cena: 345,00 CZK

Kompaktní cestovní velikost
Klasický design
Prémiové cestovní pouzdro

 značka

 

Velikost 1,6 x 4,5 x 11 cm Max. velikost tisku 30 x 30 mm Dekorační technika CO₂ 
rytina 



P820.091

new

Manikúrní sada 5ks
Praktická manikúrní sada Swiss Peak obsahující kleštičky na nehty, nůžky, pilník, pinzetu a nástroj na 

úpravu kůžičky. Celá sada nástrojů je vyrobena z matné nerezové oceli. Baleno v elegantním pouzdře z 
umělé kůže (PU).  Cena: 380,00 CZK

Kompaktní cestovní velikost
Klasický design
Prémiové cestovní pouzdro

 značka

 

Velikost 12,7 x 2 x 7,5 cm Max. velikost tisku 50 x 85 mm Dekorační technika CO₂ 
rytina 



P774.091  |

new

Obal a stojan na notebook 2 v 1 Fiko
Vaše kancelář kdekoliv sebou. Praktický obal na notebook lze jednoduše konvertovat a vytvořit tak praktický podstavec pro 
pohodlnou práci na notebooku. S poutkem na pero a kapsami pro kancelářské potřeby. Výjimečný design umocňuje použitá 

kombinace materiálů rPET (recyklované PET) a PU (umělá kůže). Vhodné pro až 15,6” notebook.  Cena: 690,00 CZK

 

Unikátní provedení 2 v 1
Univerzální kapsy
Skládací kompaktní provedení

 značka

Velikost 3 x 28 x 36,9 cm Max. velikost tisku 30 x 80 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P774.071  |

new

Portfolio A4 s bezdrátovým 
nabíjením a powerbankou Fiko

Moderní portfolio ve formátu A4 se zabudovanou bezdrátovou nabíječkou sloužící i jako stojánek na telefon. Včetně 
samostatně použitelné externí powerbanky. Elastické poutko na pero, 3 sloty na vizitky a dodatečné kapsy. Poznámkový 

blok s 20 listy krémového linkovaného papíru o gramáži 80g/m2. Vyrobeno z kombinace rPET (recyklované PET) a PU 
(umělá kůže). Vstup: 5V/2A; výstup: 5V/2A. Bezdrátový vstup: 5V/2A; výstup: 5V/1A. Baleno v barevné dárkové krabičce.  

Cena: 1.385,00 CZK.

 

Bezdrátová nabíječka 5W
Včetně powerbanky 5 000 mAh
Univerzální kapsy

 značka

Velikost 2,5 x 25 x 31 cm Max. velikost tisku 40 x 80 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P774.081  |
new

Portfolio A5 s bezdrátovým 
nabíjením a powerbankou Fiko

Moderní portfolio ve formátu A5 se zabudovanou bezdrátovou nabíječkou. Včetně samostatně použitelné externí powerbanky, 
elastického poutka na pero a dodatečných síťových kapes. Poznámkový blok s 65 listy/128 stranami krémového linkovaného 
papíru o gramáži 70g/m2. Vyrobeno z kombinace rPET (recyklované PET) a PU (umělá kůže). Vstup: 5V/2A; výstup: 5V/2A. 

Bezdrátový vstup: 5V/2A; výstup: 5V/1A. Baleno v barevné dárkové krabičce.  Cena: 1.210,00 CZK.

 

Bezdrátová nabíječka 5W
Včetně powerbanky 5 000 mAh
Univerzální kapsy

 značka

Velikost 3 x 19 x 22,5 cm Max. velikost tisku 40 x 80 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P774.061  2  |

Obal na zápisník A5 z RPET  
s bezdrátovu nabíječkou 5W Air

Opětovně doplnitelný obal na zápisník vyrobený z recyklovaného PET s integrovanou bezdrátovou nabíječkou v předním obalu. 
Jednoduše nabíječku připojte ke zdroji napájení (např. externí powerbance) a položte telefon pro bezdrátové nabíjení. 80cm 

dlouhý micro USB kabel je součástí balení. Obal vyrobený z RPET s elastickou gumičkou, vnitřní část z černého soft PU. A5 
zápisník s 80 listy/160 stranami linkovaného krémového papíru o gramáži 70g/m2. Ochranný vzor®  Cena: 450,00 CZK

 

 

Vyrobeno z recyklovaných PET (rPET)
Bezdrátová nabíječka 5W

 značka

Velikost 2 x 15 x 22,3 cm Max. velikost tisku 80 x 25 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



 P774.051  02  |

Portfolio A5 z RPET s bezdrátovu 
nabíječkou 5W Air

Portfolio vyrobené z recyklovaného PET je vybaveno tou nejnovější technologií. V předním obalu je zabudovaná 5 000 mAh 
powerbanka, kterou lze zařízení nabíjet skrze klasické 2 USB výstupy nebo bezdrátově skrze bezdrátovou nabíječku umístěnou na 

vnější straně obalu. Vstup: 5V/2.1A. Výstupy USB: 5V/2.1A; bezdrátový výstup 5W. Ochranný vzor®  Cena: 1.385,00 CZK

 

Vyrobeno z recyklovaných PET (rPET)
Bezdrátová nabíječka 5W
Včetně powerbanky 5 000 mAh

 značka

Velikost 3,2 x 17,5 x 22,5 cm Max. velikost tisku 80 x 25 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



 P774.041  2  |

Portfolio A4 z RPET s bezdrátovu nabíječkou 5W Air
Portfolio vyrobené z recyklovaného PET je vybaveno tou nejnovější technologií. V předním obalu je zabudovaná 5 000 mAh 

powerbanka, kterou lze zařízení nabíjet skrze klasické 2 USB výstupy nebo bezdrátově skrze bezdrátovou nabíječku umístěnou 
na vnější straně obalu. Vstup: 5V/2.1A. Výstupy USB: 5V/2.1A; bezdrátový výstup 5W. Včetně poznámkového bloku s 20 

linkovanými krémovými stranami o gramáži 70g/m2. Ochranný vzor®  Cena: 1.560,00 CZK

 

Vyrobeno z recyklovaných PET (rPET)
Bezdrátová nabíječka 5W
Včetně powerbanky 5 000 mAh

 značka

Velikost 2,5 x 26 x 33,5 cm Max. velikost tisku 100 x 40 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



 P772.611  2  |

Základní portfolio A4 z RPET
Elegantní portfolio vyrobené z recyklovaného PET nabízí prostor k uschování vizitek, poznámek a listů, 

obsahuje 4 sloty na karty, 2 poutka na pera a poznámkový blok A4 se 20 recyklovanými stranami o gramáži 
70g/m2.  Cena: 415,00 CZK

 značka

 

Velikost 1,2 x 23,5 x 31 cm Max. velikost tisku 150 x 70 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



 P773.152  5  |

Kyoto obal na poznámkový blok A5
Obal Kyoto na A5 poznámkový blok se stane vaším nepostradatelným společníkem v každodenním životě. Nejen, že díky 
textilnímu potahu skvěle vypadá je také jednoduše praktický. Obsahuje všechny nutné úschovné prostory (na telefon v 

přední části, pera, poznámky nebo příslušenství) a samozřejmě poznámkový blok, který lze po dopsání snadno vyměnit. 
Blok má 128 krémových linkovaných stran o gramáži 70g/m2. Ochranný vzor®  Cena: 480,00 CZK

 značka

 

Velikost 22 x 16 x 2,5 cm Max. velikost tisku 80 x 30 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P772.511  |

Poznámkový blok A5 s bezdrátovou 
powerbankou 5 000 mAh

Moderní poznámkový blok se zabudovanou powerbankou 5 000 mAh a 5W bezdrátovým nabíjením. Obsahuje 64 
listů/128 stran krémového papíru o gramáži 80g/m2, stojánek a kapsu na telefon a další kapsy na kabel či SD karty. 

Bezdrátové nabíjení je kompatibilní se všemi telefony podporujícími QI, jako jsou nejnovější generace Android, iPhone 8 
a výše. Vstup: 5V/2.1A. Výstup USB: 5V/2.1A.  Cena: 1.665,00 CZK

 značka

 

Velikost 2,5 x 19 x 22,5 cm Max. velikost tisku 10 x 150 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



 P772.991  2  |

Luxusní portfolio se zipem
Technické portfolio formátu A4 s textilním přebalem a zipem. Obsahuje složitelný stojánek na telefon nebo tablet, 

kapsu na telefonu s průhledem, pomocí kterého lze mobilní zařízení zkontrolovat i ovládat a několik pratických 
úchytů například pro nabíjecí kabel či powerbanku. Přihrádky až pro 5 karet. Kapsa na zip na dokumenty nebo 

tablet na vnější straně. Včetně poznámkového bloku ve formátu A4.  Cena: 690,00 CZK

 značka

 

Velikost 34 x 26,5 x 2,5 cm Max. velikost tisku 200 x 250 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P773.961  |

Light up obal na poznámkový blok
Zobrazte své logo unikátním způsobem. Přední strana je osazena štítkem, na němž gravírované logo svítí. 

Včetně dvou CR 2032 baterií a vyměnitelného zápisníku se 128 linkovanými krémovými stranami o gramáži 
80g/m2.  Cena: 470,00 CZK

 značka

 

Velikost 2,5 x 15 x 22,5 cm Max. velikost tisku 40 x 25 mm Dekorační technika CO₂ 
rytina 



P773.830  |

Portfolio se zipem Heritage A4
Kolekce Swiss Peak Heritage mluví jazykem moderní elegance. Obal je vyroben z PU v ikonickém italském designu 
s luxusním lesklým zipem. Vnitřní část nabízí stojánek na telefon nebo tablet, držáky na příslušenství, pouzdra na 

vizitky a přihrádky na vaše poznámky či dokumenty. Včetně poznámkového bloku A4.  Cena: 725,00 CZK

 značka

 

Velikost 2,5 x 24,5 x 32,5 cm Max. velikost tisku 180 x 100 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P773.840  |

Portfolio se zipem Heritage A5
Kolekce Swiss Peak Heritage mluví jazykem moderní elegance. Obal je vyroben z PU v ikonickém italském designu s 

luxusním lesklým zipem. Vnitřní část nabízí stojánek na telefon nebo tablet, držáky na příslušenství, pouzdra na vizitky a 
přihrádky na vaše poznámky či dokumenty. Včetně poznámkového bloku A5.  Cena: 630,00 CZK

 značka

 

Velikost 2,5 x 18 x 24 cm Max. velikost tisku 130 x 100 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P772.921  |

Set obalu na zápisník a pera
Prémiový set poznámkového bloku a pera v černém uhlazeném designu. Poznámkový blok se 

vzorovaným obalem z PU a kovovým logem obsahuje 80 listů/160 stran linkovaného krémového 
papíru o gramáži 80g/m2. Pero obsahuje německý inkoust pro psaní až 1 200m textu. Baleno v luxusní 

dárkové krabičce.  Cena: 450,00 CZK

 značka

 

Velikost 1,8 x 14 x 21 cm Max. velikost tisku 50 x 100 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P774.141  |

Poznámkový blok A5 s obalem z 
PU a kapsou na zip

Stylový poznámkový blok s obalem z umělé kůže (PU) ve formátu A5. Praktická kapsa na zip na přední 
straně pro uchování drobností. Obsahuje 80 listů/160 stran krémového linkovaného papíru o gramáži 80g/

m2. Baleno v luxusní dárkové krabičce.  Cena: 275,00 CZK

 značka

 

Velikost 2 x 14 x 21 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P772.081  |

Luxusní poznámkový blok A5 s 
měkkou vazbou

Luxusní flexibilní poznámkový blok A5 s měkkou vazbou. 80 listů/160 stran v krémové barvě o gramáži 78g/m2. S 
unikátní svislou gumičkou a záložkou. Swiss Peak označení na stránkách a zadní straně.  Cena: 137,00 CZK.

 značka

 

Velikost 1,5 x 13,5 x 20,7 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P774.121  |

new

Korkové portfolio A5 s perem
Prémiové korkové portfolio A5 s elegantními černými detaily. Ladící poznámkový blok s 64 listy/128 stranami krémového 
linkového papíru o gramáži 80g/m2, pero z kombinace korku a pšeničné slámy a gumička. Vnitřní část obsahuje velkou 

kapsu, kapsu na mobil, 2 sloty na karty a poutko na pero. Baleno v kraftové dárkové krabičce.  Cena: 445,00 CZK 

 značka

 

Velikost 3 x 17,5 x 22,4 cm Max. velikost tisku 100 x 100 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P774.131  |

new

Korkové portfolio A4 s perem
Prémiové korkové portfolio A4 s elegantními černými detaily. Ladící poznámkový blok s 20 listy/40 stranami recyklovaného 
krémového linkového papíru o gramáži 80g/m2, pero z kombinace korku a pšeničné slámy a gumička. Vnitřní část obsahuje 

velkou kapsu, kapsu na mobil, 2 dodatečné menší kapsy, 4 sloty na karty a poutko na pero. Baleno v kraftové dárkové 
krabičce.  Cena: 515,00 CZK

 značka

 

Velikost 2 x 23,7 x 31,1 cm Max. velikost tisku 150 x 200 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



 P773.951  4  5   7  |

EKO kraftový poznámkový blok A5
Ekologický poznámkový blok s obalem z kraftového papíru a listy z recyklovaného 

papíru. 72 listů/144 stran papíru o gramáži 70 g/m2. Krémový odstín listů. Se záložkou a 
uzavíráním na gumičku ve stejném barevném provedení.  Cena: 96,00 CZK

 značka

 

Velikost 1,1 x 14,4 x 21 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P772.212  9   |

Poznámkový blok A5 z recyklované kůže
Prémiový vzhled, přesto ekologická povaha výroby poznámkového bloku s obalem z recyklované (spojované) kůže. 

Obsahuje 80 listů/160 stran krémového linkovaného recyklovaného papíru s gramáží 75 g/m2.  Cena: 137,00 CZK

 značka

 

Velikost 1,1 x 13,5 x 20,8 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P773.921  2  5   7  |

EKO korkový poznámkový blok
Ekologický korkový poznámkový blok s recyklovaným papírem. 80 listů/160 stran. 

Gramáž papíru: 80g/m2.  Cena: 138,00 CZK

 značka

 

Velikost 1 x 14 x 20 cm Max. velikost tisku 100 x 60 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P772.159  |

Bambusový set poznámkového 
bloku A5 a pera

Ekologický set poznámkového bloku a pera. Poznámkový blok s bambusovým obalem, 90 listy/180 stranami 
recyklovaného papíru o gramáží 70g/m2. Bambusové kuličkové pero s černým inkoustem. Baleno v kraftové 

dárkové krabičce.  Cena: 310,00 CZK

 značka

 

Velikost 1,5 x 13 x 18,8 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P772.071  2   7  |

Slim poznámkový blok A5 
s měkkou vazbou

Přenosné slim provedení poznámkového bloku. Přes kompaktní velikost poskytuje dostatek místa pro zapsání poznámek 
z jednání či školních hodin. Nabízí 30listů/60 stran krémového linkovaného papíru o gramáží 70g/m2. Měkký obal ve stylu 

moderního kamenného potisku.  Cena: 33,00 CZK

 značka

 

Velikost 0,5 x 14 x 21 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P774.020  1  3  4  5  |

new

Poznámkový blok s měkkou 
vazbou z PU a barevnými okraji

Lehký flexibilní poznámkový blok s obalem z umělé kůže (PU) s barevnými okraji a prošitím ve hřbetu. Ideální 
pro každodenní poznámky. Obsahuje 32 listů/64 stran linkovaného krémového papíru o gramáži 88 g/m2.  

Cena: 50,00 CZK

 značka

 

Velikost 0,5 x 14 x 21 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P772.091  3  4  5  7  9  |          

Základní poznámkový blok s měkkou vazbou
Standardní flexibilní poznámkový blok s měkkou vazbou (13x18cm). 80 

listů/160 stran v krémové barvě o gramáži 70g/m2. Včetně záložky. Ideální na 
doplňování obalů.  Cena: 69,00 CZK.

 značka

 

Velikost 1 x 12,4 x 17,7 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika
Tamponový tisk



 P773.211  2  3  4  5  9  |

Základní poznámkový blok  
s tvrdou vazbou

Linkovaný základní poznámkový blok A5 s pevnými deskami s elastickým zavíráním 
a záložkou ze stuhy. 144 listů papíru s gramáží 70 g/m2. Krémové stránky.Sítotisk..  

Cena: 71,00 CZK.

 značka

 

Velikost 21 x 14,5 x 1,3 cm Max. velikost tisku 120 x 190 mm Dekorační technika 
Siebdruck



 P773.002  3  4  5  7  |  

Poznámkový blok  
s měkkou vazbou a barevnými okraji

Flexibilní poznámkový blok A5 v měkké vazbě a stylovým barevným detailem na hřbetu. Barevné hrany 
a gumička. 90 listů/180 stran krémového linkovaného papíru o gramáži 70g/m2. Ideální k doplňování 

obalů.  Cena: 125,00 CZK.

 značka

 

Velikost 14,8 x 21 x 1,1 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika
Tamponový tisk



 P773.020  1  5  6  7  8  |  

Poznámkový blok s měkkou vazbou
PU poznámkový blok s měkkými deskami. 192 linkovaných stran o gramáži 

80 g/m2.  Cena: 138,00 CZK

 značka

 

Velikost 21,4 x 14,5 x 1,3 cm Max. velikost tisku 80 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk



 P772.851  3  4  5  7  |  

Kvalitní tmavě šedý poznámkový blok A5 s barevnými hranami, gumičkou, záložkou a unikátním 
prostorem na pero. 80 listů/160 stran v krémové barvě a gramáži 78g/m2.  Cena: 173,00 CZK.

Prémiový poznámkový blok  
s poutkem na pero

 značka

 

Velikost 0,5 x 13,5 x 20,8 cm Max. velikost tisku 100 x 100 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P610.460 |

Kolekce Swiss Peak Heritage mluví jazykem moderní elegance. Luxusní mosazné 
inkoustové a gelové kuličkové pero v dárkové krabičce Swiss Peak. Včetně kovových 

náplní s neměckým inkoustem pro minimálně 1 200m textu.  Cena: 485,00 CZK

Sada per Heritage

 značka

 

Velikost 14,2 x ø 1 cm Max. velikost tisku 40 x 5 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



P610.781  |

Prémiová sada per
Luxusní sada sada per ve stylovém provedení. Sada obsahuje kuličkové pero a roller, balené v 
elegantní dárkové krabičce s vyraženým logem. Obě pera jsou vybavena německým modrým 
inkoustem Dokumental pro extra příjemné psaní průměrně 1 200m textu.  Cena: 520,00 CZK

 značka

 

Velikost 13,7 x ø 1,1 cm Max. velikost tisku 5 x 25 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



P610.430 |

Exkluzivní sada psacích potřeb
Exkluzivní sada psacích potřeb se vyznačuje klasickým stylem a vysokou kvalitou. Luxusní 

kombinace plnícího a kuličkového pera z těžké mosazi je dodávána s koženým PU pouzdrem v 
dárkové krabičce. S modrou náplní.  Cena: 475,00 CZK

 značka

 

Velikost 14 x ø 1,1 cm Max. velikost tisku 45 x 6 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



P610.450  |

Luxusní sada psacích potřeb
Stylusové kuličkové pero a stylusový roler v dárkovém balení. 
Exkluzivní design s pruhovým vzorem a vyhrazeným prostorem na 
potisk. Baleno v dárkové krabičce Swiss Peak  Cena: 206,00 CZK

 značka

 

Velikost 14 x ø 1 cm Max. velikost tisku 47 x 5 mm Dekorační technika Tamponový tisk 



P610.440  |

Luxusní stylusové pero
Luxusní stylusové pero s pruhovým vzorem. Velmi 
kvalitní kuličkové pero s modrým inkoustem je 
dodáváno v dárkové krabičce Swiss Peak, je tedy 
ideálním dárkem!  Cena: 102,00 CZK

 značka

 

Velikost 14 x ø 1 cm Max. velikost tisku 47 x 5 mm Dekorační technika Tamponový tisk 



 P610.571  2  |
new

Prémiová sada per
V jednoduchosti je krása. Minimalistický design, černý 
matný povrch příjemný na dotek a kvallitní německý 
inkoust Dokumental® pro výjimečně komfortní psaní. 
Kuličkové pero pro až 1 200 m textu, roller pro 400 m textu. 
Baleno v pasující tmavé dárkové krabičce.  Cena: 151,00 CZK

 značka

 

Velikost 14 x ø 1,1 cm Max. velikost tisku 30 x 5 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P610.981  3  5  7  |

EKO pero
Pište zodpovědně, buďte EKO! Kuličkové pero z 
recyklovaného materiálu – kombinace pšeničné slámy a 
korku. S modrým německým inkoustem Dokumental® pro 
až 1 200m textu. TC kulička pro mimořádně příjemné psaní.  
Cena: 17,00 CZK

 značka

 

Velikost 14 x ø 1,1 cm Max. velikost tisku 7 x 35 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P610.521  3  5  7  |

Pero z pšeničné slámy
Výjimečné pero vyrobené ze zbytků slámy sklizené pšenice. 
Tím je pero opravdu odolné a stává se ekologickou volbou. 
Modrý inkoust Dokumental s TC kuličkou pro velmi příjemné 
psaní průměrně 1 200m textu. Složení: 40 % pšeničná sláma / 
60 % ABS.  Cena: 12,00 CZK

 značka

 

Velikost 13,9 x ø 1,1 cm Max. velikost tisku 7 x 35 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P610.531  3  5  7  |

Pero z bambusu  
a pšeničné slámy
Pero kombinující 2 ekologické materiály vedoucí k 
jedinečnému designu. Pero je vyrobeno z bambusu, detaily 
z pšeničné slámy. Německá náplň s modrým inkoustem 
Dokumental® pro psaní až 1 200m textu. TC kulička pro 
příjemné psaní. Tělo pera je ze 100 % bambusu. Prvky z 
pšeničné slámy: 60 % pšeničná sláma / 40 % ABS.  Cena: 
15,00 CZK

 značka

 

Velikost 14,2 x ø 1,1 cm Max. velikost tisku 5 x 60 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P610.541  3  5  7  |
new

Bambusové pero  
s klipem z pšeničné slámy
Stylové pero v poutavém provedení kombinující bambus 
a prvky z pšeničné slámy. Kvalitní německý inkoust modré 
barvy pro až 1 200 m textu. T/C kulička zajišťuje extra 
příjemné psaní. Složení klipu: 40 % pšeničná sláma / 60 % 
ABS.  Cena: 26,00 CZK

 značka

 

Velikost 13,8 x ø 1,1 cm Max. velikost tisku 65 x 6 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



P610.419  |

Set psacích potřeb z bambusu
Set psacích potřeb z bambusu v dárkové krabičce. 
Bambusové pero s modrým inkoustem a pentelka s 3ks 
0,7mm tuhy.  Cena: 99,00 CZK

 značka

 

Velikost 13,8 x ø 1,1 cm Max. velikost tisku 80 x 5 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P610.321  9  |

Bambusové pero
Bambusové pero s kovovou sponou a 
kovovým hrotem.  Cena: 22,00 CZK

 značka

 

Velikost 13,5 x ø 1,1 cm Max. velikost tisku 80 x 6 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



P610.569 |
new

Tenké bambusové pero
Kombinace moderního provedení a mimořádně pohodlného 
psaní. Vyrobeno z bambusu, prvky z ABS spolu s matným 
metalickým provedením na hlavičce. Modrý německý 
inkoust Dokumental® pro až 1 200 m textu.  Cena: 17,00 CZK

 značka

 

Velikost 14,3 x ø 1 cm Max. velikost tisku 65 x 5 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



new
P610.589  |

Moderní bambusové pero
Kombinace moderního stylu a vysokého komfortu psaní. 
Klikací pero je vyrobeno z přírodního bambusu s kovovými 
detaily. Modrý inkoust Dokumental® s t/c kuličkou pro 
příjemné psaní až 1 200m textu.  Cena: 22,00 CZK

 značka

 

Velikost 13,8 x ø 1,1 cm Max. velikost tisku 30 x 5 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P610.960  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |

Pero X3 Smooth touch
Kuličkové pero vyznačující se jedinečným diamantovým 
vzorem. Nová verze s povrchovou úpravou smooth touch 
pro mimořádně komfortní psaní. Německá náplň s modrým 
inkoustem Dokumental® pro psaní až 1 200m textu.  Cena: 
14,00 CZK

 značka

 

Velikost 14 x ø 1 cm Max. velikost tisku 35 x 7 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P610.630  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |

Pero X7 smooth touch
Nová inovovaná verze oblíbeného pera X3. Vylepšený klip a 
fascinující nový vzor. S povrchovou úpravou smooth touch 
pro mimořádně komfortní psaní. Německá náplň s modrým 
inkoustem Dokumental® pro psaní až 1 200m textu. TC 
kulička.  Cena: 14,00 CZK

 značka

 

Velikost 14 x ø 1,1 cm Max. velikost tisku 7 x 40 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P610.741  2  3  5 |

Pero X3.2
Inovovaná verze úspěšného předchůdce pera X3.1. 
Metalický klip a nový vzor. Německá náplň s modrým 
inkoustem Dokumental® pro psaní až 1 200m textu. 
TC kulička pro příjemné psaní.  Cena: 15,00 CZK

 značka

 

Velikost 14,6 x ø 1 cm Max. velikost tisku 5 x 40 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P610.861  2  3  5  9  |

Pero X6
Kuličkové pero v unikátním metalickém 
provedení s designovým klipem. Kovová výplň 
pro perfektní vyvážení. S modrým německým 
inkoustem Dokumental® pro až 1200m textu. 
TC kulička pro mimořádně příjemné psaní.  
Cena: 17,00 CZK

 značka

 

Velikost 14,9 x ø 1,1 cm Max. velikost tisku 5 x 45 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



 P610.700  1  2  3  4  5  7  8  9  |
new

Pero X8 smooth touch
Nový sofistikovaný přírůstek do rodiny per s 
označením X. Atraktivní vzhled s chromovanou 
špičkou, zvonovým akcentem a povrchovou úpravou 
smooth touch pro komfortní úchop. Německá náplň 
s modrým inkoustem Dokumental® pro psaní až 1 
200m textu. TC kulička pro opravdu příjemné psaní.  
Cena: 16,00 CZK

 značka

 

Moderní design
Inkoust Dokumental®
Až 1 200m textu

Velikost 14 x ø 1,1 cm Max. velikost tisku 35 x 7 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



new

 P610.750  1  2  5  9  |

Metalické pero X8
Nový sofistikovaný přírůstek do rodiny per s označením 
X. Atraktivní vzhled s chromovanou špičkou, zvonovým 
akcentem a prémiovým metalickým povrchem. 
Německá náplň s modrým inkoustem Dokumental® pro 
psaní až 1 200m textu. TC kulička pro opravdu příjemné 
psaní.  Cena: 17,00 CZK

 značka

 

Moderní design
Inkoust Dokumental®
Až 1 200m textu

Velikost 14 x ø 1,1 cm Max. velikost tisku 35 x 7 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk 



P850.421  |

23” manuální deštník s LED světlem
Manuální deštník s integrovaným LED světlem je stylovým a zároveň bezpečným společníkem do sychravého 

počasí. 8 LED diod v každém z žeber, dodatečná svítilna ve spodní části rukojeti. Deštník je vyroben z 
polyesteru 190T (pongee), sklolaminátové konstrukce i žebry, čímž je vhodný i do silného větru. Včetně 3 AAA 

alkalických baterií.  Cena: 690,00 CZK

 značka

 

Velikost 79 x ø 103 cm Max. velikost tisku 100 x 120 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



 P850.390  1  5   7  

21” automatický deštník z RPET
Skvěle vypadající deštník vyrobený z recyklovaného PET 190T pongee. Konstrukce z vysoce kvalitních 

materiálů. Dvou sekční kovový rám a sklolaminátová žebra dodávají pevnost a dokreslují atraktivní vzhled.  
Cena: 415,00 CZK

 značka

 

Velikost 28 x ø 96 cm Max. velikost tisku 180 x 120 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



 P850.400  1   5   7  |

23” automatický odolný deštník z RPET
Skvěle vypadající deštník vyrobený z recyklovaného PET 190T pongee. Konstrukce z vysoce kvalitních materiálů. 

Kovový rám a sklolaminátová žebra dodávají pevnost a dokreslují atraktivní vzhled.  Cena: 345,00 CZK

 značka

 

Velikost 78 x ø 103 cm Max. velikost tisku 200 x 120 mm Dekorační technika 
Transferový tisk 



P221.451

Multifunkční nůž Excalibur s kladívkem
Extrémně pevný multifunkční nůž s 10 funkcemi: kladívko, kombinační kleště, štípací kleště, vytahovák hřebíků, nůž, pilka, 
pilník, plochý šroubovák, křížový šroubovák, otvírák. Tělo z hliníku, nástroje z nerezové oceli. Baleno v luxusní krabičce s 

vysoce kvalitním 1680D pouzdrem.  Cena: 605,00 CZK

 značka

 

Velikost 2 x 7,2 x 14,7 cm Max. velikost tisku 5 x 35 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P221.441 |

Multifunkční nůž Excalibur se světlem
Extrémně pevný multifunkční nůž s 9 funkcemi: LED světlo, plochý šroubovák, nůž na krabice, pravítko, 

vytahovák hřebíků, otvírák, nůžky, nůž, spona na opasek. Tělo z hliníku, nástroje z nerezové oceli. Baleno v 
luxusní krabičce s vysoce kvalitním 1680D pouzdrem.  Cena: 495,00 CZK

 značka

 

Velikost 2,5 x 2 x 12,7 cm Max. velikost tisku 10 x 35 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P221.421  

Multifunkční nůž Excalibur s bit setem
Extrémně pevný multifunkční nůž s 10 funkcemi: devíti členná sada bitů, adaptér na bity, kleště s jehlovou 
špičkou, utahovací kleště, štípací kleště, nůž s rovným ostřím, nůž se zubatým ostřím, plochý šroubovák, 

otvírák plechovek a lahví. Tělo z hliníku, nástroje z nerezové oceli. Baleno v luxusní krabičce s vysoce 
kvalitním 1680D pouzdrem.  Cena: 680,00 CZK

 značka

 

Velikost 2,7 x 3 x 11,2 cm Max. velikost tisku 5 x 20 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P221.461

Zavírací nůž Excalibur
Extrémně pevný zavírací nůž se 4 funkcemi: nůž s rovným ostřím, zamykání, spona na opasek, otvírák. Tělo z 

hliníku, nástroje z nerezové oceli. Baleno v luxusní krabičce s vysoce kvalitním 1680D pouzdrem.  Cena: 400,00 CZK

 značka

 

Velikost 1,7 x 2,7 x 10,4 cm Max. velikost tisku 10 x 15 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P221.431

Multifunkční nůž Excalibur s kleštěmi
Extrémně pevný multifunkční nůž s 13 funkcemi: kleště s jehlovou špičkou, utahovací kleště, štípací kleště, nůž s 

rovným ostřím, nůž se zubatým ostřím, malý, střední a velký plochý šroubovák, křížový šroubovák, otvírák plechovek 
a lahví, pilník, pilka. Tělo z hliníku, nástroje z nerezové oceli. Baleno v luxusní krabičce s vysoce kvalitním 1680D 

pouzdrem.  Cena: 585,00 CZK

 značka

 

Velikost 2,5 x 3,4 x 10,3 cm Max. velikost tisku 5 x 35 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P221.471 |

Multifunkční nůž Excalibur s COB světlem
Vysoce kvalitní multifunkční nůž s integrovaným silným COB světlem a magnetem. Funkce: COB 
světlo, nůž, otvírák na lahve a plechovky, pilník, klip, magnet. Tělo z hliníku, nástroje z nerezové 

oceli. Baleno v luxusní krabičce s vysoce kvalitním 1680D pouzdrem.  Cena: 520,00 CZK

 značka

 

Velikost 1,7 x 3,3 x 10,5 cm Max. velikost tisku 45 x 7 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P221.389

Dřevěný kapesní nůž
Kvalitní odolný multifunkční nůž s 9 funkcemi: nůž s rovným ostřím, nůž se zubatým ostřím, nůžky, pilník, 

pilka, šicí nůž, křížový šroubovák, víceúčelový háček. Tělo ze dřeva, nástroje z prvotřídní nerezové oceli. Baleno 
v dárkové krabičce.  Cena: 300,00 CZK

 značka

 

Velikost 2,3 x 2,7 x 10,2 cm Max. velikost tisku 12 x 50 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P221.369

Dřevěný multifunkční nůž
Kvalitní odolný multifunkční nůž s 13 funkcemi: kleště s jehlovou špičkou, klasické kleště, štípací kleště, nůž s rovným 
ostřím, nůž se zubatým ostřím, křížový šroubovák, malý, střední a velký plochý šroubovák, pilka, otvírák plechovek a 

lahví, pilník. Tělo ze dřeva, nástroje z prvotřídní nerezové oceli. Baleno v dárkové krabičce.  Cena: 505,00 CZK

 značka

 

Velikost 2,1 x 4,6 x 9,8 cm Max. velikost tisku 10 x 40 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



P221.379 

Dřevěný multifunkční nůž mini
Kvalitní odolný multifunkční nůž s 12 funkcemi: kleště s jehlovou špičkou, utahovací kleště, štípací kleště, malý a 

standardní nůž s rovným ostřím, nůž se zubatým ostřím, křížový šroubovák, střední a velký plochý šroubovák, pilka, 
otvírák lahví, pilník. Tělo ze dřeva, nástroje z prvotřídní nerezové oceli. Baleno v dárkové krabičce.  Cena: 239,00 CZK

 

 značka

Velikost 2 x 3,4 x 7,2 cm Max. velikost tisku 7 x 30 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



 P113.281  3 

new

Bambusový svinovací metr - 5m/19mm
Svinovací metr vyrobený z pogumovaného ABS a dekoru z bambusu. Pásmo s háčkem o délce 5m a šířce 19mm. 

S klipem, poutkem na ruku a manuální stop funkcí.  Cena: 171,00 CZK

 

Dekor z bambusu
Soft touch pouzdro
Včetně klipu na opasek
Včetně poutka na zápěstí

 značka

Velikost 2,6 x 6 x 6,1 cm Max. velikost tisku 35 x 35 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

P513.811  |

Lehká LED svítilna střední 3W
Silná 3W LED svítilna s nízkou hmotností. Hliníková hlava, tělo z ABS s klipem na opasek. 180 
lumenů, provozní doba 2 hodiny. Dosvícení až 200m. Voděodolnost IPX 44. Včetně baterií pro 

okamžité použití.  Cena: 171,00 CZK

 značka

 

Vyrobeno z lehkého materiálu
Včetně klipu na opasek
Včetně baterií pro okamžité použití
180 lumenů

Velikost 3,8 x 3,8 x 15,5 cm Max. velikost tisku 25 x 6 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

P513.831  |

Lehká LED svítilna velká 3W
Silná 3W LED svítilna s nízkou hmotností. Hliníková hlava, tělo z ABS s klipem na opasek. 200 lumenů, 
provozní doba 2 hodiny. Dosvícení až 300m. Voděodolnost IPX 44. Včetně baterií pro okamžité použití.  

Cena: 305,00 CZK

 značka

 

Vyrobeno z lehkého materiálu
Včetně klipu na opasek
Včetně baterií pro okamžité použití
200 lumenů

Velikost 4,5 x 4,5 x 17 cm Max. velikost tisku 25 x 6 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk 



new

 P453.781  3   5  | 

RPET sportovní ručník v pytlíku
Sportovní ručník s chladící funkcí v pytlíku na šňůrku. Opětovně použitelný a umyvatelný 

(ručně). Ručník je vyroben z 50 % z recyklovaného PET (rPET) a z 50 % z polyesteru. Pytlík je 
vyroben z 90 % z rPET a z 10 % z PU. Velikost ručníku: 75 x 29 cm / 135 gm2.  Cena: 102,00 CZK

Velikost 0,3 x 30 x 80 cm Max. velikost tisku 50 x 60 mm Dekorační technika
Transferový tisk

Vyrobeno z recyklovaných PET (rPET)
Chladící funkce
V pytlíčku z rPET

 značka



Včetně baterií

Bezdrátové

Produkt s aplikací

Vhodné pro tablety

Magnetické

Ochrana proti větru

Bez PVC

Bez BPA

Recyklované PET lahve

Voděodolnost (IP67)

Kapacita paměti

Barva inkoustu

Výkon reproduktoru (W)

Udrží nápoj horký (v hod.)

Udrží nápoj studený (v hod.)

Objem (ml)

Objem (l)

UV Ochrana

Voděodolnost (IPX4) Skryté kapsy

RFID ochrana

Zámek z pevné oceli

Neproříznutelný materiál

Repelentní vodě

Reflexní prvky

Integrovaný USB nabíjecí port

Duální funkce

Linkovaný papír

Čtverečkovaný papír

Prázdný papír

Nedobytné

Uzamykatelné zipy

Fidlock systém

Solární panel

Ikony

©Autorské právo
Uvedené ceny jsou v Kč, bez DPH. Všechna práva vyhrazena. Žádná část toho díla ani informace zde uvedené a/nebo zde odvoditelné a/ nebo vytvořené 

ve spojení se zde uvedeným nesmí být reprodukovány ani používány v jakékoli podobě ani žádným způsobem. Při porušení autorských práv budou 

podniknuty právní kroky. Vyhrazujeme si právo na změnu cen, barevné odchylky a tiskové chyby.

Dodání: podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Veškerá tiráž ilustrovaná v tomto katalogu slouží pouze jako reference a naznačuje možnosti tisku. Kolekce 

v tomto katalogu splňuje všechny požadavky na kvalitu certifikátů ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. To je stále důležitější v oboru, kde narůstá nutnost 

zajištění udržitelnosti.




