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Klimatické změny probíhající ve světě 

jsou stále viditelnější pro každého, 

proto krok za krokem děláme kolem 

sebe změny.

Dbáme na kvalitu našich výrobků, 

aby sloužily co nejdéle.



Snižujeme množství obalových materiálů 

a tam, kde je to možné, se jich úplně 

vzdáváme. Dbáme na co nejlepší 

přizpůsobení obalů produktům, abychom 

zmenšili objem zásilek v dopravě.



EKOLOGICKY ŠETRNÉ PRODUKTY
model nadaje się do ponownego przetworzenia

opakowanie nadaje się do ponownego przetworzenia

wyprodukowany z użyciem materiałów podlegających biodegradacji

wyprodukowany z użyciem materiałów ponownie przetworzonych

zastępuje produkty jednorazowe wykonane z plastiku

częściowe użycie materiałów naturalnych w zastępstwie plastiku
dodatkowe skład materiałowy produktu str.

R91023.13 — — — sklejka brzozowa 111

R07988.13 — — — —
korek zalicza się do grupy najbardziej trwałych materiałów organicznych

korek 72

R64259.. — — — — papier, słoma pszeniczna, PP 92

R64250.13 — — — wkład nie podlega recyclingowi korek, papier 92

R73141.13 — — — — bambus, papier, stal 88

R02314.. — — — — — stop stali 96

R02315.13 — — stop stali, bambus 96

R22826.13 — — — wieczny kalendarz drewno 103

R64347.13 — — —
korek zalicza się do grupy najbardziej trwałych materiałów organicznych

korek 102

R50164.13 — —
korek zalicza się do grupy najbardziej trwałych materiałów organicznych

korek, karton 81

R64379.13 — —
korek zalicza się do grupy najbardziej trwałych materiałów organicznych

korek, karton 83

R08272.. — — części bambusowe są biodegradowalne szkło, silikon, bambus 76

R08261.10 — — szkło może być prze-twarzane nieograniczo-ną ilość razy szkło, bambus 77

R08412.. — — —
recykling stali pozwala zaoszczędzić 40% wody i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza o około 70%

stal nierdzewna 18/8, bambus, stal nierdzewna 18/0 61

R08266.10 — — — pochodzenie z rośliny szybkorosnącej szkło, bambus 51

R08259.10 — — — —
szkło borokrze-mowe, bambus, stal nierdzewna
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R91023.13 — — — březová překližka 111

R07988.13 — — — — korek je jeden z nejtrvanlivějších organických materiálů korek 72

R64259.. — — — — papír, pšeničná sláma, PP 92

R64250.13 — — — nerecyklovatelná náplň korek, papír 92

R73141.13 — — — — bambus, papír, ocel 88

R02314.. — — — — — ocel 96

R02315.13 — — ocel, bambus 96

R22826.13 — — — věčný kalendář dřevo 103

R64347.13 — — — korek je jeden z nejtrvanlivějších organických materiálů korek 102

R50164.13 — — korek je jeden z nejtrvanlivějších organických materiálů korek, karton 81

R64379.13 — — ckorek je jeden z nejtrvanlivějších organických materiálů korek, karton 83

R08272.. — — odbouratelné části z bambusu sklo, silikon, bambus 76

R08261.10 — — kompletně recyklovatelné sklo sklo, bambus 77

R08412.. — — — recyklace oceli šetří asi 40% vody a 70% znečištění ovzduší
nerezová ocel 18/8, bambus, nerezová ocel 18/0

61

R08266.10 — — — vyrobeno z rychle rostoucí rostliny sklo, bambus 51

R08259.10 — — — —
borosilikátové sklo, bamboo, nerezová ocel

24



EKOLOGICKY ŠETRNÉ PRODUKTY
model nadaje się do ponownego przetworzenia

opakowanie nadaje się do ponownego przetworzenia

wyprodukowany z użyciem materiałów podlegających biodegradacji

wyprodukowany z użyciem materiałów ponownie przetworzonych

zastępuje produkty jednorazowe wykonane z plastiku

częściowe użycie materiałów naturalnych w zastępstwie plastiku
dodatkowe skład materiałowy produktu str.

R08260.10 — — — szkło borokrze-mowe, bambus 24

R08442.00 — — — — — szkło, silikon, plastik 21

R08444.02 — — —
szkło może być przetwarzane nieograniczoną ilość razy

szkło borokrzemowe, PP 22

R08239.01 — — —
recykling stali pozwala zaoszczędzić 40% wody i zmniejszać zanieczyszczenie powietrza o około 70%

stal nierdzewna18/8, bambus 19

R17144.13 — — — pochodzenie z rośliny szybkorosnącej bambus 26

R22548.13 — — — granit, drewno 28

R07975.10 — — drewno, konopie, karton 117

R17467.10 — — — bambus, konopie, bawełna 116

R17468.13 — — —
plantacje juty pochłaniają CO2, nie wymagają nawożenia ani podlewania

juta 116

R07989.10 — —
korek zalicza się do grupy najbardziej trwałych materiałów organicznych

korek 118

R07990.10 — — — — drewno 117

R17469.13 — — — wosk naturalny, karton 16

R08498.02 — —
plantacje juty pochłaniają CO2, nie wymagają nawożenia ani podlewania

juta, bawełna 135

R08507.13 — —
plantacje juty pochłaniają CO2, nie wymagają nawożenia ani podlewania

juta, bawełna 135

R08505.10 — —
plantacje juty pochłaniają CO2, nie wymagają nawożenia ani podlewania

juta, bawełna 134

R22926.13 — — — — bawełna 145

R22925.13 — — —
plantacje juty pochłaniają CO2, nie wymagają nawożenia ani podlewania

juta 145

kód recyklovatelný recyklovatelné 
balení

vyrobeno 
s použitím 

odbouratelných 
materiálů

vyrobeno 
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recyklovaných 
materiálů

nahrazuje 
jednorázové 

plastové výrobky
částečné užití 

přírodních materiálů 
nahrazujících plasty

doplňkové vlastnosti materiály strana

R08260.10 — — — borosilikátové sklo, bambus 24

R08442.00 — — — — — sklo, silikon, plast 21

R08444.02 — — — kompletně recyklovatelné sklo borosilikátové sklo, PP 22

R08239.01 — — — recyklace oceli šetří asi 40% vody a 70% znečištění ovzduší
nerezová ocel 18/8, bambus 19

R17144.13 — — — vyrobeno z rychle rostoucí rostliny bambus 26

R22548.13 — — — žula, dřevo 28

R07975.10 — — dřevo, sisal, karton 117

R17467.10 — — — bambus, sisal, bavlna 116

R17468.13 — — —
plantáže juty pohlcují CO2 a nevyža-dují zavlažování ani hnojení

juta 116

R07989.10 — — korek je jeden z nejtrvanlivějších organických materiálů korek 118

R07990.10 — — — — dřevo 117

R17469.13 — — — přírodní vosk, karton 16

R08498.02 — —
plantáže juty pohlcují CO2 a nevyža-dují zavlažování ani hnojení

juta, bavlna 135

R08507.13 — —
plantáže juty pohlcují CO2 a nevyža-dují zavlažování ani hnojení

juta, bavlna 135

R08505.10 — —
plantáže juty pohlcují CO2 a nevyža-dují zavlažování ani hnojení

juta, bavlna 134

R22926.13 — — — — bavlna 145

R22925.13 — — —
plantáže juty pohlcují CO2 a nevyža-dují zavlažování ani hnojení

juta 145
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R17437.21

R17437.06 R17437.02

CANDLES

IMOLA vonná svíčka ve skle R17437..
parafín, dřevo, sklo • Š80 x V100 x H80 mm
Laser 35x35 mm nebo Tampon 35x35 mm nebo UV 35x35 mm
Vonná svíčka ve skleněné nádobě s dřevěným víčkem a vůní citrusových 
a pomerančových květů. Doba hoření cca 40 hodin.

202,00 Kč 
10
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SINTRA vonná svíčka R17432.02
vosk, kov, beton • Š96 x V100 x H96 mm
Laser 45x17 mm nebo Tampon 30x30 mm
Svíčka v industriálním stylu s aroma „medové potěšení” inspirované medem 
a vanilkou, zaplní váš pokoj jemnou vůní a je skvělým doplňkem do interiéru. 
Doba hoření cca 30 hodin.

TAVIRA vonná svíčka R17433.21
vosk, kov, beton • Š96 x V100 x H96 mm
Laser 45x17 mm nebo Tampon 30x30 mm
Svíčka v industriálním stylu s aroma „kořeněný pomeranč” inspirované pomerančem 
a kořením, zaplní váš pokoj jemnou vůní a je skvělým doplňkem do interiéru. 
Doba hoření cca 30 hodin.

FRASCATI vonná svíčka ve skle R17436.21
parafín, dřevo, sklo • Š72 x V88 x H72 mm
Laser 35x15 mm nebo Tampon 35x15 mm
Vonná svíčka ve skleněné nádobě s dřevěným víčkem a vůní květin a manga. 
Doba hoření cca 24 hodin.

161,00 Kč 

405,00 Kč 405,00 Kč 
11

NEW!



PERUGIA vonná svíčka ve skle R17438.21
parafín, bambus, sklo • Š81 x V112 x H81 mm
Laser 35x35 mm nebo Tampon 35x35 mm nebo UV 35x35 mm
Vonná svíčka ve skleněné nádobě s dřevěným víčkem a vůní čerstvé levandule 
a sladké vanilky. Doba hoření cca 50 hodin.

MUSK vonná svíčka ve skle R17472.21
parafín, sklo, karton • Š75 x V100 x H75 mm
Laser 30x50 mm nebo Tampon 30x90 mm
Vonná svíčka ve skle s víčkem a s aroma pižma. Baleno v dárkové krabičce - tubě. 
Doba hoření cca 30 hodin.

307,00 Kč 229,00 Kč 
12
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ALCAMO vonná svíčka ve skle R17439.06
parafín, bambus, sklo • Š84 x V93 x H84 mm
Laser 50x60 mm nebo Tampon 50x60 mm nebo UV 50x60 mm
Vonná svíčka ve skleněné nádobě s dřevěným víčkem a sametovou vůní ovoce a čaje. 
Doba hoření cca 36 hodin.

229,00 Kč 
13

NEW!



ECLAT oboustranný svícen R17435.13
korek, keramika • Š70 x V52 x H70 mm
Laser 30x30 mm nebo Tampon 30x30 mm
Jedinečný oboustranný svícen z keramiky a korku. V závislosti na typu svíčky jej lze použít 
dvěma způsoby. Jedna strana je na čajovou svíčku, druhá na tradiční dlouhou svíčku. 
Čajová svíčka je součástí.

CANDLE parfemovaná svíčka R17479
sklo, parafín, karton • Š85 x V90 x H85 mm
Tampon 40x40 mm nebo UV 70x70 mm
Parfemovaná svíčka s aroma jasmínu a granátového jablka v nádobce ze skla. 
Baleno v dárkové krabičce. Doba hoření cca 25 hodin.

184,00 Kč 

192,00 Kč 14
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Asi 6 kg – tolik svíček Dánové spálí za 

rok. Odkud pochází jejich oblíbenost? 

Používají se k ozdobení, zahřátí 

a prosvětlení večerní tmy. 

Jsou ozdobným prvkem nejen 

v domácnostech nebo kavárnách. 

Najdeme je i na úřadech a ve školách.

Světlo je důležitým prvkem dánského 

designu. Lampy jsou propracovány do 

nejmenších detailů. Jejich úkolem je 

nejen dobře prosvětlit prostor, splynout 

s ostatními prvky výzdoby, ale také 

vytvořit útulnou atmosféru, která vybízí 

k relaxaci. 

SEASONS sada 4 vonných svíček R17418.99
vosk, sklo • Obal: Š150 x V150 x H50 mm, Svíčka: Š45 x V45 x H51 mm
Tampon 20x20 mm nebo Laser 20x20 mm
Sada 4 vonných svíček inspirovaná ročními obdobími. Jaro - vůně jarní louky, léto - vůně 
letní oblohy, podzim - vůně rozkvetlé levandule, zima - vůně lesa.

    303,00 Kč 
15

NEW!



LEOTI sada 2 svíček ze včelího vosku R17469.13
vosk • Š145 x V65 x H55 mm
Tampon  60x20 mm
Sada 2 ručně vyráběných svíček z rolovaných voskových plátů. Baleno v krabičce 
z přírodního kraft papíru s balicí trávou z papíru.

183,00 Kč 
16
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SCENTED SET sada parfemovaných svíček R17478
sklo, parafín, karton • Š73 x V210 x H73 mm
Laser 25x40 mm nebo Tampon 40x40 mm
Sada 3 parfemovaných svíček s aroma vanilky a sladkého pečiva v nádobkách ze skla. 
Doba hoření cca 10 hodin. Dodáváno v dárkové krabičce z kartonu.

SCENTED sada parfemovaných svíček R17476
parafi n, karton • Š150 x V85 x H55 mm
Tampon 85x50 mm nebo UV 120x70 mm
Sada 3 parfemovaných svíček s vůní vanilky (žlutá), kávy (hnědá) a oceánu (červená). 
Dodáváno v dárkové krabičce z kartonu se zdobeným víkem. Doba hoření cca 16 hodin.

198,00 Kč 

294,00 Kč 
17



FATRA zvlhčovač vzduchu s LED R50162.06
ABS plast, PP • Š70 x V115 x H77 mm
Tampon 30x30 mm
Zvlhčovač vzduchu se 7barevným LED podsvícením a kapacitou 260 ml. Zařízení využívá 
ultrazvukové vlny k „rozbití“ vodních částic, což vede ke vzniku chladné mlhy. Udržuje 
správnou vlhkost vzduchu v interiéru. Do nádobky je možné přidat éterické oleje.

BREATH zvlhčovač vzduchu s LED R50159.06
plast ABS, PP • Š121 x V155 x H58 mm
Tampon 50x20 mm
Zvlhčovač vzduchu s funkcí nočního LED osvětlení. Kapacita 500 ml. Včetně přídavného 
fi ltru. Technologie nano-sprejů efektivně udržuje správnou vlhkost vzduchu 
v místnostech, což má pozitivní vliv na naše okolí. Zařízení využívá ultrazvukové 
vlny k „rozbití“ molekul vody, čímž vzniká chladivá mlha.

269,00 Kč 673,00 Kč 
18
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TASTE krabička na jídlo z nerezové oceli 
a víkem z bambusu R08239.01

nerezová ocel • Obal: Š165 x V127 x H60mm, Víko: Š210 x V100 x H10 mm
Laser 50x60 mm nebo Tampon 80x50 mm
Krabička na jídlo z nerezové oceli o objemu 800 ml s víkem z bambusu. 
Víko lze využít také jako podnos.

HEALTHYWAY dvojitá krabička na jídlo R08241.13
PP • Š180 x V130 x H890 mm
Tampon 100x20 mm nebo UV 100x20 mm
Dvojitá krabička na jídlo se skládá ze dvou velkých misek a přihrádky s vidličkou. Objem 
1200 ml.

TASTYWAY kulatá krabička na jídlo R08240.13
PP • Š180 x V165 x H83 mm
Tampon 50x10 mm
Praktická kulatá krabička na jídlo se skládá z velké misky, menší nádobky a oddělené 
přihrádky s vidličkou. Do krabičky se bez problémů vejde velký salát nebo jiné jídlo. Objem 
1000 ml.

161,00 Kč 

364,00 Kč 

161,00 Kč 
19
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R08439.02

R08439.13

MACHICO dvojitá krabička na jídlo R08439..
PP, bambus, polyester • Š185 x V105 x H53 mm
Laser 60x50 mm nebo Tampon 85x50 mm
Krabička na jídlo s víčkem z bambusu a elastickou páskou na zavírání. Obsahuje dvě 
krabičky, každá s kapacitou 700 ml. Součástí je nůž a vidlička. Víčko z bambusu lze využít 
jako prkénko na krájení.

269,00 Kč 
20
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DELECT skleněná obědová krabička 900 ml R08442.00
sklo, silikon, PP • Š185 x V138 x H65 mm
Tampon 60x10 mm
Krabička na jídlo ze skla s ohebným vzduchotěsným silikonovým víkem zvyšujícím její 
kapacitu. Objem 900 ml.

GLASIAL skleněná obědová krabička 1000 ml R08443.10
sklo, bambus • Š200 x V150 x H64 mm
Laser 60x50 mm nebo UV 100x75 mm nebo Tampon 85x50 mm
Velká krabička na jídlo ze skla s bambusovým víkem. Objem 1000 ml.

342,00 Kč 342,00 Kč 
21



LAGOS krabička na jídlo ze skla 
s příborem 1000 ml R08444.02

borosilikátové sklo, PP • Š205 x V155 x H80 mm
Tampon 60x20 mm nebo UV 100x50 mm
Krabička na jídlo z borosilikátového skla o objemu 1 000 ml. Součástí je příbor uložený 
samostatně. Ideální pro uchovávání čerstvých potravin, prodlužuje jejich životnost. 
Vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a mrazáku. Vhodné do myčky.

364,00 Kč 
22
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Japonsko

Štědrý večer tráví rodiny s dětmi 

v restauraci a jednou z tradic je pojídání 

smaženého kuřete ve strouhance.

Veškerá vánoční výzdoba je odstraněna 

25. prosince a začínají přípravy na Nový 

rok, který je nejvýznamnějším svátkem 

v roce.

TEMAKI sada na sushi R17142.02
keramika, bambus • Š290 x V190 x H7 mm
Laser 60x50 mm nebo UV 100x100 mm
Set na sushi s velkou kameninovou podložkou, hůlkami z bambusu, stojánky na hůlky 
z keramiky, rolovací podložkou z bambusu a dvěma miskami na omáčky. 
Ideální pro milovníky sushi.

427,00 Kč 

23



OLINDA konvička french press se stlačovacím 
sítkem 600 ml R08259.10

borosilikátové sklo, bambus, nerezová ocel • Š85 x V160 x H85 mm
Laser 30x50 mm
Konvička french press 600 ml pro přípravu kávy, čaje a bylinkových infuzí. Vyrobeno 
z borosilikátového skla, nerez oceli a bambusu. Sítko účinně brání kávové sedlině a 
čajovým lístkům dostat se do vašeho nápoje.

DAYTON skleněná obědová nádoba 600 ml R08260.10
borosilikátové sklo, bambus • Š105 x V125 x H85 mm
Laser 50x50 mm
Skleněná obědová nádoba o objemu 600 ml z borosilikátového skla s víčkem a lžičkou z 
bambusu.

NUTCRACKER louskáček na ořechy s miskou R22735.13
dřevo z kaučukovníku, kov • Š180 x V180 x H90 mm
Laser 60x50 mm
Louskáček na ořechy z kovu s miskou z tropického kaučukovníku.

399,00 Kč 

159,00 Kč 

613,00 Kč 
24
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KAFFI sada odměrky a kuchyňských klipů R17102.01
nerezová ocel, karton • Lžička: Š175 x V21 x H38 mm, Plochý klip: Š77 x V60 x H39 mm, 
Vroubkovaný klip: Š115 x V20 x H25 mm
Laser 60x5 mm
Kuchyňská sada z nerez oceli s odměrkou a klipy na uzavírání obalů. Délka lžičky 17 cm, 
objem 7 g; dlouhý klip 12 cm; krátký klip 8 cm. Praktická pomůcka do kuchyně.

MELODY natahovací hrací skříňka R91028.06
kov • Š105 x V120 x H75 mm
Laser 60x50 mm nebo Tampon 40x30 mm nebo UV 70x50 mm
Tradiční natahovací hudební skříňka hrající veselou melodii „It’s a small world“. Doba 
přehrávání na jedno natažení je přibližně 3 minuty a 30 sekund. Plechová krabička 
poskytuje perfektní prostor pro dobroty nebo k uložení malých pokladů. Užijte si 
pohodovou chvilku s veselou melodií.

211,00 Kč 240,00 Kč 
25



MASTER velký kuchyňský nůž R17160.13
stal 3CR13, bambus • Š330 x V43 x H17 mm
Laser 100x15 mm
Velký kuchyňský nůž pro univerzální použití. Vhodný pro krájení zeleniny, ovoce, masa i ryb.

DEMBO kuchyňské prkénko z bambusu R17144.13
bambus • Š210 x V100 x H10 mm
Laser 60x50 mm nebo UV 80x120 mm nebo Tampon 80x50 mm
Kuchyňské prkénko na krájení s rukojetí z bambusu.

TULUZA kuchyňské prkénko R17141.10
akátové dřevo • Š263 x V188 x H12 mm
Laser 60x50 mm
Kuchyňské prkénko z akátového dřeva.

93,90 Kč 268,00 Kč 
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PIACENZA sada na sýr R17137.10
nerezová ocel 18/8, akátové dřevo • Š60 x V90 x H60 mm
Laser 40x50 mm nebo UV 40x50 mm
Sada na sýr z kvalitní nerezové oceli a akátového dřeva. Obsahuje škrabku na parmazán, 
nože na měkké a tvrdé sýry, vidličku na sýry a dřevěný blok.

ESTRELA sada na sýry R17159.13
bambus, ocel 3CR13 • Prkénko: Š260 x V190 x H12 mm, Malý nůž: Š130 x V28 x H27 mm, 
Velký nůž: Š130 x V47 x H27 mm, Vidlička: Š135 x V27 x H27 mm
Laser 50x60 mm
Sada na sýry obsahuje nůž na parmazán, nůž na polotvrdý sýr, vidličku a prkénko na krájení.

404,00 Kč 

438,00 Kč 

27
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ADARE sada na whisky R22549.10
sklo, dřevo, kov, žula • Š263 x V142 x H86 mm
Laser 50x60 mm
Set na whisky obsahuje dvě stylové sklenice, 6 ks chladicích kamenů, kleště a taštičku 
z veluru na kameny. Balené v elegantní krabici ze dřeva.

CAHIR sada 8 ks chladicích kamenů do nápojů R22548.13
žula, dřevo • Š100 x V60 x H37 mm
Laser 65x45 mm nebo UV 60x40 mm nebo Tampon 50x20 mm
Set 8 ks chladicích kamenů v krabičce ze dřeva. Perfektní řešení na chlazení nápojů 
bez jejich naředění. Kameny nemají vliv na chuť nebo aroma nápoje.

996,00 Kč 198,00 Kč 
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CHEESE

&
WINE

608,00 Kč 

ROMA sada na sýr R17128
nerezová ocel, dřevo z kaučukovníku • Š235 x V235 x H37 mm
Laser 50x60 mm
Sada na sýr z tropického kaučukovníku s noži a vidličkou z nerez oceli v balení, které slouží 
také jako prkénko na krájení. Baleno v černé krabici z kartonu.

29



CHARTES sada na víno R22556
bambus, kov • Š160 x V160 x H45 mm
Laser 60x50 mm
Sada na víno v krabici z bambusu s vývrtkou z kovu, nálevkou se zátkou, zátkou z kovu 
a kroužkem na lahev. Baleno v bílé krabičce z kartonu.

LIMOGES sada na víno R22558.82
MDF, kov • Š160 x V160 x H32 mm
Laser 60x50 mm nebo UV 100x100 mm
Sada na víno s vývrtkou z kovu, nálevkou se zátkou, zátkou z kovu a kroužkem na lahev.

ARDON sada na víno R22528
MDF, kov • Š114 x V160 x H38 mm
Laser 60x50 mm nebo UV 80x100 mm
Sada na víno s vývrtkou z kovu a dřeva a zátkou.

306,00 Kč 

396,00 Kč 

437,00 Kč 
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SUBLIME sada na víno a šachy R22552.A
MDF, kov, plast • Š148 x V170 x H48 mm
Tampon 60x15 mm nebo UV 130x15 mm
Sada na víno se šachy s plastovými fi gurkami. Sada obsahuje vývrtku z kovu a dřeva, zátku, 
teploměr a kroužek na lahev. Stříbrná šachovnice.

  

ANGERS sada na víno R22521
dřevo, kov, plast • Š370 x V120 x H140 mm
Laser 60x50 mm nebo UV 200x50 mm
Sada na víno v krabici ze dřeva s látkovou výstelkou a s prostorem pro uložení láhve vína. 
Sada obsahuje vývrtku z kovu s ořezávátkem na folii, zátku, nálevku a kroužek na lahev. 
Baleno v bílé krabici z kartonu.

SAINT DENIS sada na víno R22527
MDF, kov • Š250 x V180 x H45 mm
Laser 60x50 mm nebo UV 200x50 mm
Sada na víno s vývrtkou z kovu a dřeva, ořezávátkem na folii, nálevkou se zátkou, 
2 zátkami, teploměrem a kroužkem na lahev.

DOUBLE DECKER sada na víno R22551
MDF, ocel, hliník • Š230 x V188 x H126 mm
Laser 60x50 mm nebo UV 200x50 mm
Sada na víno s pákovou vývrtkou z kovu, teploměrem, nožíkem, nálevkou se zátkou, 
2 zátkami z kovu, kroužkem na lahev a náhradní vývrtkou.

657,00 Kč 

405,00 Kč 

689,00 Kč 

1159,00 Kč 
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R35683.02 R35683.04

HAND
TORCHES

ROBUST XPG svítilna R35685.02
kov • Krabička: Š190 x V137 x H47 mm, Svítilna: Š167 (225) x V42 x H42 mm
Laser 32x9 mm nebo Tampon 80x50 mm
Svítilna s CREE XPG diodami 5 W a svítivostí 250 lm, dosah 200 m, životnost diody 100 000 
h, funkce zoom. Obsahuje vysunovací svítilnu se 16 diodami 3 W (svítivost 160 lm). 
Baleno v pouzdru z nylonu a dárkové krabičce. 4 AAA baterie jsou součástí.

BRIGHT LED svítilna R35693.02
kov, sklo • Š130 x V38 x H38 mm
Laser 15x15 mm
Svítilna s CREE T6 diodami 3 W a svítivostí 200 lm, dosah 50 m, životnost diody 100 000 h, 
funkce zoom. Baleno v pouzdru z nylonu. 3 AAA baterie jsou součástí.

CLOSEUP teleskopická svítilna R35683..
kov • Š170 x V23 x H23 mm
Laser 40x5 mm
Teleskopická svítilna vysunovatelná na 38,5 cm, vybavena 3 bílými LED (30 lm) a klipem a 
magnety na obou koncích. 4 baterie AG13 jsou součástí.

753,00 Kč 

330,00 Kč 192,00 Kč 
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COB LED svítilna R35661.01
hliník • Š41 x V80 x H16 mm
Tampon 18x18 mm
LED svítilna s diodami COB s intenzivní svítivostí a 3 funkcemi svícení: silné, ekonomické 
a blikání. Doplněno karabinou a otvírákem na lahve.

NIGHTOUT LED svítilna R35692.02
kov, sklo • Š190 x V24 x H28 mm
Laser 60x12 mm
LED svítilna se 16 LED, svítivost 350 lm, výkon 3 W, životnost diody 100 000 h, 
s magnetem a 3 režimy svícení. Baleno v obalu z polyesteru. 3 AA baterie jsou součástí.

Indie

V předvánočním období se peče 

obrovské množství vánočních 

dobrot, které budou požitkem 

pro hosty i sousedy. 

Pak se chodí dům od domu 

a zpívají se vánoční koledy.

Lidé jiných náboženství jsou 

také navštěvováni, aby společně 

oslavili tento čas.

Hindi Shubh 
Christmas

357,00 Kč 

74,80 Kč 
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R35687.02

R35687.04

SENSOR čelovka R35698.02
plast, polyester • Š60 x V40 x H35 mm
Tampon 15x5 mm
Čelovka s diodou CREE 3 W (80 lumenů) a Li-ion baterií s kapacitou 1200 mAh. Dosah 
20 m, rozsah 36 stupňů. Pohybový senzor a nastavitelná páska na hlavu jsou součástí.

ILLUMINE čelovka R35687..
plast ABS, polyester • Š58 x V42 x H37 mm
Tampon 30x6 mm
Čelovka s COB diodami (100 lm, dosah 80 m, životnost 100 000 h) a odnímatelným 
popruhem na hlavu. Rozsah 18 - 20°. 3 AAA baterie jsou součástí.

ABLAZE multifunkční svítilna R35699.02
plast ABS • Š200 x V38 x H28 mm
Tampon 25x20 mm
Svítilna do dílny s COB diodou (3 W) a LED (1 W) se dvěma magnety a klipem. 
Pohyblivá část umožňuje nastavení ve všech směrech.

269,00 Kč 

443,00 Kč 169,00 Kč 
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R17634.02 R17634.03

RENDL kladivo s magnetem R17729.02
uhlíková ocel, PP polypropylen • Š160 x V107 x H25 mm
Laser 20x25 mm
Kladivo se zabudovaným magnetickým držákem a ergonomickou rukojetí.

EXAR svinovací metr 3 m R17634..
ABS plast, kov • Š65 x V65 x H33 mm
Laser 23x10 mm
Svinovací metr o délce 3 m s klipem a měřítkem v cm a palcích. Vyrobený z uhlíkové oceli 
a ABS plastu.

EXIMO svinovací metr 5 m R17636..
ABS plast, kov • Š70 x V70 x H37 mm
Laser 30x12 mm
Svinovací metr o délce 5 m s klipem a měřítkem v cm a palcích. Vyrobený z uhlíkové oceli 
a ABS plastu.

66,80 Kč 

181,00 Kč 

93,80 Kč 

37
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MAGNETICO magnetická lišta na nástroje R08580.02
magnet, ocel • Š350 x V30 x H30 mm
Udržte pořádek v dílně díky magnetické liště. Silný magnet na liště udrží bezpečně nástroje 
různých hmotností. Nosnost 14 kg.

HEFTY sada nářadí R17724.02
ocel, plast • Š217 x V153 x H27 mm
UV 100x100mm
Sada nářadí z oceli a plastu s 21 funkcemi: křížový šroubovák, plochý šroubovák, adaptér 
(¼  ”), Torx klíč (růžicový) - 3 velikosti, ploché šroubováky - 2 velikosti, PZ šroubováky 
- 2 velikosti, křížové šroubováky - 2 velikosti, inbusový klíč - 2 velikosti, očkový klíč - 5 
velikostí (5-9), kombinační kleště, univerzální magnetický držák na šroubovák (¼  ”), 35mm 
nástavec na šroubovák (¼  ”). Baleno v obalu z plastu s rukojetí.

203,00 Kč 321,00 Kč 
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T SETSOO
L

PATTAYA sada nářadí v krabičce z bambusu R17489.10
bambus, kov • Š195 x V110 x H30 mm
Laser 60x50 mm nebo UV 100x50 mm nebo Tampon 80x50 mm
Sada nářadí v krabičce z bambusu. Obsah: sada bitů 1/4” - křížové, 3 ploché, 3 torx klíče, 
1 čtyřhranný; 4 nástavce, 3 šroubováky, řezací nůž, rukojeť, redukce.

MAGNETTO sada nářadí R17725.02
ocel, plast • Š160 x V120 x H28 mm
UV 100x100 mm nebo Laser 60x50 mm
Sada nářadí z oceli a plastu s 20 funkcemi: vodováha s držákem (¼  ”), magnetický držák 
na nástrčkový klíč (4 mm), křížový šroubovák, 2 velikosti (¼  ”), plochý šroubovák, ¼  ”, 
4 velikosti, čalounický nůž, ploché šroubováky, 4 velikosti (4 mm), křížové šroubováky, 
4 velikosti (4 mm), inbusový klíč, 3 velikosti. Baleno v obalu z plastu s magnetickým 
zavíráním.

439,00 Kč 353,00 Kč 
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SMART DIY sada nářadí R17539.02
ocel, plast ABS • Š200 x V140 x H74 mm
Tampon 60x20 mm
Sada nářadí z oceli a plastu s odnímatelnou svítilnou, která funguje i jako čelovka. Baleno v 
obalu z plastu. Obsah: 1. ploché šroubováky, 2. křížové šroubováky, 
3. popruh na čelovku, 4. 2 m svinovací metr, 5. LED svítilna, 6. kombinační kleště, 7. 50 mm 
magnetický nástavec, 8. 25 mm sada bitů, 9. držák na šroubovák s magnetem, 
10. řezák na karton, 11. sada inbusů. 3 AAA baterie jsou součástí.

541,00 Kč 
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ENTOOLED kapsa na nářadí R08579.15
polyester 600 D • Š220 x V240 x H50 mm
Sítotiskový transfer 85x25 mm nebo Digitální transfer 70x25 mm
Opasek s prostorem na nářadí. Má velkou hlavní přihrádku, přední kapsu, 8 háčků 
a 2 malé kapsičky na nářadí. Odnímatelný a nastavitelný pás o délce až 1,2 m. 
Vyztužený 7 ocelovými nýty. Nářadí není součástí.

TIRE sada nářadí R17723.02
ocel, plast • Š160 x V160 x H57 mm
Tampon 40x35 mm nebo UV 60x60 mm
24dílná sada nářadí z oceli a plastu obsahuje: 1. křížový šroubovák, 2. plochý šroubovák, 3. 
1 m svinovací metr, 4. adaptér (1/4”), 5. Torx klíč (růžicový), 3 velikosti, 
6. plochý šroubovák, 2 velikosti, 7. křížový šroubovák, 4 velikosti, 8. inbusový klíč, 3 
velikosti, 9. očkový klíč, 5 velikostí (5-9), 10. kombinační kleště, 11. univerzální magnetický 
držák na šroubovák (1/4”), 12. 35 mm nástavec na šroubovák.

306,00 Kč 321,00 Kč 
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AACHEN sada nářadí R17493.08
kov, plast • Š130 x V85 x H36 mm
Tampon 40x40 mm
Sada nářadí v uzavíratelné krabici obsahující 32 nástrojů, skládá se z ergonomické ráčny, 5 
nástrčných klíčů (1/4 “: 5, 6, 7, 8, 9 mm), 25 bitů Cr-v (6,35 x 25 mm): PH0 x 2, PH1 x 2, PH2 
x 2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, H3, H4, H5, H6, SL3, SL4 x 2, SL5 x 2, SL6 x 2, SL7 
a adaptéry. 1. ráčnová rukojeť, 2. 5 očkových klíčků, 3. adaptér na očkové klíče, 4. 25 bitů 
1/4” x 25 mm z Cr-V oceli.

MUNSTER sada šroubováků R17495.08
kov, plast • Š185 x V90 x H32 mm
Tampon 40x40 mm nebo UV 40x100 mm
Sada na šroubování obsahující 37 nástrojů, skládá se z 25 mm šroubováku, křížové 
šroubováky: # 0, # 1, # 2, # 2, # 3. Pozi: # 0, # 1, # 2, # 2, # 3. Čtverec: # 0, # 1, # 2, # 
3. Štěrbinové: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm. Šestihran: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 
mm a 1/8 “, 5/32”, 3/16 “, 7/32”, 1/4“. Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 a rukojeť 
ráčnového šroubováku 1ks. 1. ráčnová rukojeť, 2. 36 bitů 1/4” x 25 mm z Cr-V oceli.

321,00 Kč 299,00 Kč 
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EXPAND sada nářadí R17722
kov, plast • Š190 x V125 x H40 mm
Sítotiskový transfer 100x70 mm
Sada nářadí z oceli a plastu s mnoha funkcemi. Baleno v obalu z polyesteru se zipem. 
Funkce: 1. sada inbusů, 2. sada očkových klíčů, 3. kombinační kleště, 4. 1/4” magnetický 
nástavec, 5. držák na šroubovák s magnetem, 6. 1/4” sada bitů s adaptérem, 7. křížový 
šroubovák, 8. plochý šroubovák, 9. štípací kleště.

ANSBACH sada nářadí R17728.02
ocel, PU (obal), plast • Š275 x V150 x H55 mm
UV 150x65 mm
Praktická sada nářadí v obalu se zipem. Obsah: kladivo, vodováha, řezací nůž, svinovací 
metr 3 m s aretací a měřítkem v cm a palcích, dlouhé kleště s řezákem, instalatérské kleště, 
plochý šroubovák a křížový šroubovák. Šroubováky jsou vyrobeny z chromvanadiové 
oceli s magnetickou hlavou. 

437,00 Kč 

802,00 Kč 

43



MUL LSMULTI TOOLS

SURVIVOR sada nářadí a svítilna R17536
kov, plast ABS • Š160 x V140 x H47 mm
Laser 20x11 mm nebo Tampon 80x15 mm nebo Sítotiskový transfer 50x20 mm
Sada nářadí s 11 funkcemi a svítilna s 9 LED v dárkové krabičce. 3 baterie AAA jsou 
součástí. Funkce: kombinační kleště, pogumovaná rukojeť, šídlo, ploché šroubováky, 
otvírák na lahve, nůž, škrabka na šupiny a odstraňovač rybích háčků, pilník, pilka, křížový 
šroubovák, otvírák na konzervy.

657,00 Kč 
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R17508.04 R17508.05

R17508.41 R17508.82R17508.02

R17508.42

R17499.04

R17499.41R17499.02

FEAT sada nářadí R17508..
nerezová ocel, hliník • Š100 x V45 x H22 mm
Laser 35x5 mm nebo Sítotiskový transfer 40x20 mm
Sada nářadí s 9 funkcemi v pouzdru z polyesteru. Funkce: pilka, plochý šroubovák, otvírák 
na konzervy, pilník, kombinační kleště, škrabka na šupiny a odstraňovač rybích háčků, 
otvírák na lahve, křížový šroubovák, nůž.

EXPLOIT sada nářadí R17499..
nerezová ocel, hliník • Š69 x V32 x H18 mm
Laser 25x5 mm nebo Sítotiskový transfer 25x15 mm
Sada nářadí s 9 funkcemi v pouzdru z polyesteru. Funkce: nůž, křížový šroubovák, otvírák 
na lahve, střední plochý šroubovák, pilkový nůž, univerzální kleště s nůžkami na stříhání 
drátu, malý plochý šroubovák, otvírák na konzervy, oboustranný pilník, jednostranný pilník.

266,00 Kč 166,00 Kč 
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R17553.02

R17553.04

Itálie

V noci na 6. ledna se objeví 

Befana, usměvavá čarodějnice, 

která nosí dětem dárky. 

Čarodějnice vyleze do komína, 

aby naplnila ponožky sladkostmi 

a dárky. Pokud bylo nějaké dítě 

zlobivé, čarodějnice za sebou 

nechá česnek a uhlí.

Buon Natale!

FREIBURG sada svítilny a kapesního 
nože s 9 funkcemi R17553..

kov, karton, ostří z nerezové oceli • Š130 x V97 x H23 mm
Laser 25x7 mm nebo Tampon 60x10 mm
Skládací nůž s 9 funkcemi a svítilna v dárkové krabičce. 4 baterie LR41 jsou součástí. 
Funkce: nůž, křížový šroubovák, pilník, vývrtka, průchodka, plochý šroubovák, otvírák na 
lahve, nůžky, otvírák na konzervy.

R17553555 .04444206,00 Kč 
46

Sv
íti

ln
y 

a 
ná

řa
dí



PATTANI kapesní nůž R17566.10
nerezová ocel, bambus • Š95 x V25 x H15 mm
Laser 40x10 mm nebo Tampon 40x10 mm
Multifunkční kapesní nůž z nerez oceli a bambusu s 12 funkcemi. Funkce: 1) škrabka na 
ryby, hrot na rybářské háčky, 2) nůžky, 3) pilka, 4) otvírák na konzervy, 5) nůž, 6) očko na 
navlékání, 7) pilník, 8) šídlo, 9) křížový šroubovák, 10) vývrtka, 11) očko na zavěšení, 
12) otvírák, 13) plochý šroubovák. Různorodá struktura dřevěného povrchu z bambusu 
dělá z každého kusu originál.

124,00 Kč 
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& VACUUM
FLASKS



GLASSMugs

ALPENA termohrnek 400 ml R08431.06
nerezová ocel 18/8, borosilikátové sklo, nerezová ocel 18/0 • Š95 x V135 x H95 mm
Laser 50x60 mm
Termohrnek 400 ml z nerez oceli 18/8 s vnitřkem z borosilikátového skla a s průhledným 
víčkem.

UPSCALE sklenice s brčkem 450 ml R08267.42
borosilikátové sklo, bambus, silikon • Š68 x V180 x H68 mm
Laser 30x100 mm
Sklenice z borosilikátového skla se skleněným brčkem, silikonovým kroužkem 
a bambusovým víčkem. Objem 450 ml.

278,00 Kč 384,00 Kč 
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SULMONA skleněná láhev s infuzérem 550 ml R08268.05
borosilikátové sklo, nerezová ocel 18/8, silikon • Š72 x V240 x H72 mm
Laser 30x30 mm nebo Tampon 30x40 mm nebo UV 25x40 mm
Láhev z borosilikátového skla s infuzérem na čaj. Dodává se se silikonovým kroužkem 
a poutkem na ruku. Objem 550 ml.

GOURMET skleněná lahev 600 ml 
se sítkem na čaj R08273.42

borosilikátové sklo, ocel 18/8, bambus, neopren • Š68 x V240 x H68 mm
Laser 35x35 mm nebo Sítotiskový transfer 70x90 mm
Skleněná láhev 600 ml z borosilikátového skla se sítkem na čaj. Je dodávána s 
neprotékavým víčkem z bambusu a neoprenovým pouzdrem s plastovou sponou. 
Skvělá láhev na přípravu čaje, která jej udrží tak horký, jak to máte rádi.

ARBELA skleněná termosklenice 300 ml R08266.10
borosilikátové sklo, bambus, silikon • Š93 x V93 x H93 mm
Laser 50x50 mm nebo UV 50x30 mm
Sklenice z borosilikátového termálního skla s bambusovým víčkem. Dvojitá stěna a víčko 
udržuje stálou teplotu. Objem 300 ml.

219,00 Kč 

382,00 Kč 313,00 Kč 
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R08231.42

R08231.02

R08231.05

R08231.08

OLDIE smaltovaný hrnek 500 ml R08230.06
uhlíková ocel, nerezová ocel • Š125 x V98 x H88 mm
Tampon 30x40 mm
Smaltovaný hrnek s ouškem ve stylu vintage a okrajem z nerezové oceli. Objem 500 ml.

OLDSCHOOL smaltovaný hrnek 500 ml R08231..
uhlíková ocel, nerezová ocel • Š126 x V86 x H90 mm
Tampon 30x40 mm nebo  Laser 30x40 mm
Smaltovaný hrnek s ouškem ve stylu vintage a okrajem z nerezové oceli. Objem 500 ml.

146,00 Kč 159,00 Kč 
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R85309.02 R85309.06 HANDLES
WITH

Mugs

NIGHT GOODY nerezový hrnek 350 ml R08311.02
nerezová ocel 18/8 • Š82 x V98 x H82 mm
UV 25x50 mm nebo Laser 50x60 mm nebo Tampon 30x35 mm
Hrnek 350 ml z nerez oceli 18/8 s ouškem a povrchem v matném laku. Tvar je podobný 
klasickým keramickým hrnkům.

DAY nerezový hrnek 350 ml R08343.06
nerezová ocel • Š82 x V98 x H82 mm
UV 25x50 mm nebo Laser 50x60 mm
Hrnek 350 ml z nerez oceli 18/8 s ouškem a povrchem v lesklém laku. Tvar je podobný 
klasickým keramickým hrnkům.

DUSK nerezový hrnek 350 ml R08342.79
nerezová ocel 18/8 • Š82 x V98 x H82 mm
UV 25x50 mm nebo Laser 50x60 mm
Hrnek 350 ml z nerez oceli 18/8 s ouškem a povrchem v lesklém laku. Tvar je podobný 
klasickým keramickým hrnkům.

MAGGIANO keramický hrnek 400 ml R85309..
keramika, korek, bambus • Š123 x V115 x H88 mm
Tampon 30x40 mm nebo UV 25x40 mm nebo Laser 50x50 mm
Elegantní keramický hrnek s bambusovým víkem a korkovou základnou. 
Objem 400 ml.

242,00 Kč 

249,00 Kč 

249,00 Kč 

249,00 Kč 
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R08317.42 R08317.06 R08317.21R08317.02R08317.08 R08317.01

CHILLOUT termohrnek 350 ml R08427.06
nerezová ocel 18/8, nerezová ocel 18/0, PP • Š94 x V108 x H94 mm
Laser 50x30 mm nebo Tampon 35x30 mm
Termohrnek 350 ml z nerez oceli s uchem a dvěma stěnami. Uvnitř vylepšená nerezová 
ocel 18/8. Termoizolační schopnost 4 hodiny.

OFFROADER termohrnek 200 ml R08317..
nerezová ocel 18/8 • Š84 x V127 x H84 mm
Laser 50x20 mm
Termohrnek 200 ml s vnitřkem z nerez oceli 18/8 a zdvihacím uzávěrem. Díky přísavce na 
dně má hrnek vynikající stabilitu. Termoizolační schopnost 2 h.

328,00 Kč 

307,00 Kč 
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R08394.05

R08394.02R08394.01 R08394.06

R08394.04

R08394.82R08394.08 R08394.79R08394.41

ThermMugs

WINNIPEG termohrnek 350 ml R08394..
nerezová ocel • Š72 x V195 x H72 mm
Tampon 30x50 mm nebo Laser 50x60 mm
Termohrnek 350 ml s vnitřkem z nerez oceli 18/8 a obousměrným tlačítkovým uzávěrem. 
Termoizolační schopnost 12 h. Uzávěr se dá rozložit, což umožňuje snadné a rychlé čištění. 
Možnost doplnit ozdobným barevným kroužkem R00001.

348,00 Kč 
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R08337.06R08337.28 R08337.08

Austrálie

V Austrálii tahají Santovy sáně 

klokani a Santa se čas od času 

zastaví na pláži, aby si zasurfoval. 

Vánoční večeře se jí 25. prosince 

a jako dezert se podává dort 

Pavlova - pusinkový dort s kiwi a 

jahodami.

Merry 
Christmas!

LAHTI termohrnek 450 ml R08337..
nerezová ocel 18/8 • Š73 x V235 x H73 mm
Tampon 30x40 mm nebo Laser 50x60 mm
Termohrnek 450 ml s vnitřkem z nerez oceli 18/8 a otevíráním na tlačítko. 
Termoizolační schopnost 14 h.

382,00 Kč 
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R08320.08R08320.79 R08320.02 R08320.06

R08389.41 R08389.10R08389.02R08389.06

DAWSON termohrnek 450 ml R08320..
nerezová ocel 18/8 • Š67 x V217 x H67 mm
UV 25x170 mm nebo Laser 30x100 mm
Termohrnek 450 ml s vnitřkem z nerez oceli 18/8, zdobným povrchem a zdvihacím 
uzávěrem. Termoizolační schopnost 8 h.

EDMONTON termohrnek 270 ml R08389..
nerezová ocel • Š72 x V165 x H72 mm
Tampon 30x30 mm nebo Laser 50x50 mm
Termohrnek 270 ml s vnitřkem z nerez oceli 18/8 a obousměrným tlačítkovým uzávěrem. 
Termoizolační schopnost 10 h. Uzávěr se dá rozložit, což umožňuje snadné a rychlé čištění.

328,00 Kč 

310,00 Kč 
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R08428.06

R08428.08

R08428.05

R08428.02

R08428.04

CASPER termohrnek 350 ml R08428..
nerezová ocel 18/8, nerezová ocel 18/0, PP • Š77 x V175 x H77 mm
Tampon 40x40 mm nebo Laser 50x60 mm
Termohrnek o objemu 350 ml se dvěma stěnami z nerezové oceli, neprotékavý. Vakuum 
mezi dvěma stěnami dává hrnku dokonalé tepelně izolační vlastnosti. Vnitřní stěna je 
vyrobena z vylepšené oceli 18/8. Dvojitá ochrana proti rozlití díky zavírání na tlačítko 
a zámek. Termoizolační schopnost 10 hodin.

321,00 Kč 
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R08424.08R08424.06 R08424.04

R08424.02

R08424.01

R08424.05R08424.41

SECURE termoska 400 ml R08424..
nerezová ocel 18/8 • Š68 x V230 x H68 mm
Laser 50x60 mm nebo Tampon 30x30 mm
Termoska 400 ml s vnitřkem z nerez oceli 18/8 a otevíráním na tlačítko a pojistku 
a ochranou proti protečení. Termoizolační schopnost 16 h.

   348,00 Kč 
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R08426.06 R08426.02

R08426.04 R08426.05R08426.08

Filipíny  

Filipínci svátky milují a začínají 

je slavit už v září. Slavení Vánoc 

je směsí západních zvyků 

a místních rituálů. Své tradice 

si také váží – všude věší lampiony 

ve tvaru hvězdy, kterým říkají 

parol (ze španělského farol 

- lucerna).

Maligayang Pasko!

MOLINE termoska 350 ml R08426..
nerezová ocel 18/8, nerezová ocel 18/0, PP • Š57 x V225 x H57 mm
Laser 45x65 mm nebo Tampon 30x30 mm
Termoska 350 ml z nerez oceli s vakuovou izolací pro perfektní tepelné vlastnosti. Vnitřek 
z nerez oceli 18/8. Použita nejmodernější technologie dvojité ochrany proti rozlití pomocí 
tlačítka a zámku. Termoizolační schopnost 14 hodin.

OSLO termoska 500 ml R08425.02
nerezová ocel 18/8 • Š70 x V223 x H70 mm
UV 25x120 mm nebo Laser 50x60 mm
Termoska o objemu 500 ml s dvojitým vnitřkem z nerez oceli 18/8 a otevíráním na zámek 
a tlačítko. Termoizolační schopnost 16 h. Díky nejmodernější technologii dvojité ochrany 
proti rozlití pomocí tlačítka a zámku je tato termoska opravdu unikátní.

254,00 Kč 497,00 Kč 
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R08413.42

R08412.06R08412.04 R08412.02

R08412.01

R08413.02

MONCTON termoska 800 ml R08435.42
nerezová ocel 18/8 a 18/0 • Š78 x V285 x H78 mm
Laser 50x60 mm nebo UV 25x160 mm
Neprotékavá termoska 800 ml vyrobená z nerezové oceli s víčkem s karabinou. 
Vakuum mezi dvěma stěnami dává láhvi dokonalé tepelné izolační vlastnosti. 
Vnitřní stěna je vyrobena z vylepšené oceli 18/8.

SILVES termoska 600 ml R08413..
nerezová ocel 18/8, PP, nerezová ocel 18/0 • Š80 x V235 x H80 mm
Laser 50x60 mm nebo Tampon 30x80 mm nebo UV 25x140 mm
Neprotékavá termoska o objemu 600 ml vyrobená z nerezové oceli. Vakuum mezi dvěma 
stěnami dává lahvi dokonalé tepelně izolační vlastnosti. Vnitřní stěna je vyrobena z 
nerezové oceli 18/8. Šroubovací víčko s rukojetí. Termoizolační schopnost až 15 hodin.

MALMO termoska 500 ml R08412..
nerezová ocel 18/8, bambus, nerezová ocel 18/0 • Š72 x V220 x H72 mm
Laser 50x60 mm nebo  Tampon 30x40 mm
Neprotékavá termoska o objemu 500 ml vyrobená z nerezové oceli. Vakuum mezi dvěma 
stěnami dává lahvi dokonalé tepelně izolační vlastnosti. Vnitřní stěna je vyrobena z 
nerezové oceli 18/8. Víko je vyrobeno z bambusového dřeva a je opatřeno kovovou 
rukojetí. Láhev je vhodná pro studené a horké tekutiny. Termoizolační schopnost 15 hodin.

328,00 Kč 

348,00 Kč 314,00 Kč 
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R08434.42

R08445.02 R08445.06

R08434.06

R08434.02

R08434.01

R08478.06R08478.02

ORJE termoska 700 ml R08478..
nerezová ocel 18/8 • Š75 x V320 x H75 mm
Laser 50x60 mm
Neprotékavá termoska 700 ml z nerezové oceli. Vakuum mezi dvěma stěnami dává láhvi 
dokonalé tepelné izolační vlastnosti. Vnitřní stěna je vyrobena z vylepšené oceli 18/8. 
Láhev je vhodná pro studené a horké tekutiny.

KENORA termoska 500 ml R08434..
nerezová ocel 18/8 a 18/0, PP • Š70 x V260 x H70 mm
Laser 50x60 mm nebo UV 25x100 mm
Neprotékavá termoska 500 ml vyrobená z nerezové oceli. Vakuum mezi dvěma stěnami 
dává láhvi dokonalé tepelné izolační vlastnosti. Vnitřní stěna je vyrobena z vylepšené 
oceli 18/8. Láhev je vhodná pro studené a horké tekutiny.

JOWI termoska 500 ml R08445..
nerezová ocel 18/8 a 18/0, korek • Š70 x V270 x H70 mm
Laser 50x60 mm nebo Tampon 30x30 mm nebo UV 25x100 mm
Neprotékavá termoska 500 ml vyrobená z nerezové oceli. Vakuum mezi dvěma stěnami 
dává láhvi dokonalé tepelné izolační vlastnosti. Vnitřní stěna je vyrobena z vylepšené oceli 
18/8. Láhev je vhodná pro studené a horké tekutiny.

306,00 Kč 

357,00 Kč 

308,00 Kč 
62

Te
rm

oh
rn

ky
 a

 te
rm

os
ky

COLOUR

NEW!



ANCONA termoska 470 ml s teploměrem R08247.02
nerezová ocel 18/8 • Š65 x V275 x H65 mm
Laser 50x60 mm nebo Tampon 30x30 mm
Termoska o objemu 470 ml s dvojitou stěnou a vnitřní stěnou z vylepšené oceli 18/8, 
neprotékavá. V uzávěru je zabudovaný digitální teploměr, který po dotyku na displej 
zobrazí teplotu. Dodává se s infuzérem. Doporučujeme pouze ruční mytí.

371,00 Kč 
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NEW!



TORONTO termohrnek 450 ml R08402.02
nerezová ocel, PP, plast ABS • Š66 x V215 x H66 mm
Laser 45x65 mm nebo UV 25x170 mm
Termohrnek 450 ml z nerez oceli s vakuovou izolací pro perfektní tepelné vlastnosti. 
Vnitřek z nerez oceli 18/8. Povrch v kombinaci matného a lesklého laku.

OSSEO termoska 450 ml R08248.02
nerezová ocel, korek • Š67 x V217 x H67 mm
Laser 30x100 mm nebo UV 25x170 mm
Termoska 450 ml z nerez oceli s vakuovou izolací pro perfektní tepelné vlastnosti, 
neprotékavá. Vnitřek z nerez oceli 18/8 a dvojitá stěna zajišťují perfektní izolační 
vlastnosti. Elegantní design zaujme kombinací černé barvy a korku na spodní části. 
Obsahuje čajové sítko z oceli.

349,00 Kč 

328,00 Kč 
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R08244.02

R08244.01

R08244.06

HORTEN termoska 530 ml R08414.02
nerezová ocel 18/8, silikon, PP • Š73 x V225 x H73 mm
Laser 50x60 mm nebo UV 25x125 mm nebo Tampon 30x40 mm
Nepropustná termoska vyrobená z nerezové oceli 18/8. Vakuum mezi dvěma stěnami 
dává perfektní tepelně izolační vlastnosti. Ideální pro studené a teplé nápoje. Má stylovou 
silikonovou rukojeť, která vyčnívá z víka. Objem 530 ml.

CALGARY termoska 500 ml R08244..
nerezová ocel 18/8, PP, nerezová ocel 18/0 • Š72 x V247 x H72 mm
Laser 50x60 mm nebo Tampon 30x30 mm nebo UV 25x80 mm
Termoska o objemu 500 ml z nerezové oceli, neprotékavá. Vnitřní stěna z vylepšené oceli 
18/8. Vakuum mezi dvěma stěnami dává termosce dokonalé tepelně izolační vlastnosti. 
Vhodná pro teplé i studené nápoje.

444,00 Kč 323,00 Kč 
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BIGGER termonádoba 1000 ml R08245.02
nerezová ocel 18/8, PP polypropylen • Š105 x V200 x H105 mm
Laser 60x50 mm nebo Tampon 40x40 mm nebo UV 30x100 mm
Termonádoba o objemu 1000 ml s dvojitou stěnou a vylepšenou ocelí 18/8 uvnitř. 
Praktický uzávěr zabraňuje vytečení. Doporučujeme pouze ruční mytí.

WARMER termonádoba 450 ml R08246.02
nerezová ocel 18/8, PP polypropylen • Š95 x V165 x H95 mm
Laser 50x60 mm nebo Tampon 40x40 mm nebo UV 30x70 mm
Termonádoba o objemu 450 ml s dvojitou stěnou a vylepšenou ocelí 18/8 uvnitř. Praktický 
uzávěr zabraňuje vytečení. Doporučujeme pouze ruční mytí.

539,00 Kč 

437,00 Kč 
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THERMOS

TERMOS termoska 1000 ml R08243.01
nerezová ocel 18/8, nerezová ocel 18/0, PP • Š80 x V320 x H80 mm
Laser 50x60 mm nebo Tampon 30x30 mm
Termoska s objemem 1 000 ml a dvojitou stěnou. Uvnitř vylepšená nerezová ocel 18/8. 
Nápoje udrží teplé až 24 hodin.

377,00 Kč 
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NEW!



TERMO termonádoba 800 ml R08420.02
nerezová ocel 18/8 a 18/0 • Š105 x V190 x H105 mm
Laser 60x50 mm nebo UV 60x60 mm
Termonádoba 800 ml na jídlo s vnitřkem z nerez oceli 18/8. Termoizolační schopnost 24 h.

HAPPY OUTING sada termosky a 2 termohrnků 
v tašce R08215

nerezová ocel, polyester • Š150 x V260 x H65 mm
Laser 50x60 mm nebo Sítotiskový transfer 90x185 mm
Sada termosky 450 ml s vnitřkem z nerez oceli 18/8 a 2 termohrnků 180 ml z nerez 
oceli v brašně z polyesteru s izolační vložkou a s popruhem přes rameno. Termoizolační 
schopnost 20 h. Baleno v dárkové krabici.

PICNIC AMIGO termoska 1200 ml R08419.02
nerezová ocel 18/8 a 18/0 • Š110 x V225 x H120 mm
Laser 50x60 mm
Termoska 1200 ml s vnitřkem z nerez oceli 18/8 se skládací rukojetí a popruhem na ruku. 
Termoizolační schopnost 24 h.

510,00 Kč 694,00 Kč 

542,00 Kč 68
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PARAMETRY TERMOHRNKŮ 
A TERMOSEK

Údaj o izolačních schopnostech udává dobu, po kterou zůstala tekutina
v hrnku teplá (teplota 95°C až 40°C) při okolní teplotě 20°C (±1°C).
Doporučujeme umývat v ruce.
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model R08431.06
Alpena

R08426..
Moline

R08425.02
Oslo

R08424..
Secure

R08402.02
Toronto

R08394..
Winnipeg

R08414.02
Horten

R08478..
Orje

R08445.02
Jowi

R08434.. 
Kenora

R08412.. 
Malmo

R08435 
Moncton

R08413 
Silves R08244 R08247.02

wymiary
[mm] 95x135x95 57x225x57 70x223x70 68x230x68 66x215x66 72x195x72 73x225x73 80x295x80 70x270x70 70x260x70 72x220x72 78x285x78 80x235x80 72x247x72 65x275x65

pojemność
[ml] 400 350 500 400 450 350 530 700 500 500 500 800 600 500 470

leak proof —

próżnia —

uchwyt — — — — — — — — — —

izolacja
[godziny] 4 14 16 16 12 12 16 15 15 15 15 12 15 15 15

materiał 
wewnętrznej 

ścianki
szkło

stal 
nierdzewna

18/8

stal 
nierdzewna

18/8

stal 
nierdzewna

18/8

stal 
nierdzewna

18/8

stal 
nierdzewna

18/8

stal 
nierdzewna

18/8

stal 
nierdzewna

18/8

stal 
nierdzewna

18/8

stal 
nierdzewna

18/8

stal 
nierdzewna

18/8

stal 
nierdzewna

18/8

stal 
nierdzewna

18/8

stal 
nierdzewna

18/8

stal 
nierdzewna

18/8

zamknięcie shift close unbolt 
press

unbolt 
press

unbolt 
press fl ip up sip open close twist twist twist twist twist twist twist twist twist

kolor

strona 50 60 60 59 64 55 65 62 62 62 61 61 61 65 63

kód
a název

R08431.06
Alpena

R08426..
Moline

R08425.02
Oslo

R08424..
Secure

R08402.02
Toronto

R08394..
Winnipeg

R08414.02
Horten

R08478..
Orje

R08445.02
Jowi

R08434.. 
Kenora

R08412.. 
Malmo

R08435 
Moncton

R08413 
Silves

R08244
Calgary

R08247.02
Ancona

rozměry
[mm] 95x135x95 57x225x57 70x223x70 68x230x68 66x215x66 72x195x72 73x225x73 80x295x80 70x270x70 70x260x70 72x220x72 78x285x78 80x235x80 72x247x72 65x275x65

kapacita
[ml] 400 350 500 400 450 350 530 700 500 500 500 800 600 500 470

odolný 
proti 

rozlití
—

vakuum —

držák — — — — — — — — — —

izolace
[hodiny] 4 14 16 16 12 12 16 15 15 15 15 12 15 15 15

vnitřní 
stěna sklo nerezová 

ocel 18/8
nerezová 
ocel 18/8

nerezová 
ocel 18/8

nerezová 
ocel 18/8

nerezová 
ocel 18/8

nerezová 
ocel 18/8

nerezová 
ocel 18/8

nerezová 
ocel 18/8

nerezová 
ocel 18/8

nerezová 
ocel 18/8

nerezová 
ocel 18/8

nerezová 
ocel 18/8

nerezová 
ocel 18/8

nerezová 
ocel 18/8

uzávěr posuvný 
uzávěr

posuvný 
uzávěr

posuvný 
uzávěr

posuvný 
uzávěr

zdvihací 
uzávěr

obousměrný
tlačítkový 

uzávěr
otočný 
uzávěr

otočný 
uzávěr

otočný 
uzávěr

otočný 
uzávěr

otočný 
uzávěr

otočný 
uzávěr

otočný 
uzávěr

otočný 
uzávěr

otočný 
uzávěr

barvy

strana 50 60 60 59 64 55 65 62 62 62 61 61 61 65 63
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ASANA blok na jógu z korku R07988.13
korek • Š228 x V150 x H76 mm
Laser 60x50 mm nebo UV 100x50 mm
Blok z korku na jógu, protahovací a relaxační cvičení. Lehký, příjemný na dotek, 
se zaoblenými hranami, ekologický. Poskytuje oporu při balančních cvičeních. Začátečníci 
i pokročilí jogíni tak snadno zvládnou všechny ásany. Ve srovnání s pěnovými bloky je korek 
pevnější a odolnější. Namaste!

ACTION sada na cvičení a fi tness R07991.02
polyester, guma, EVA pěna • Pás: Š305 x V47 x H4 mm, Švihadlo: Š2500 x V32 x H32 mm, 
Rukojeť: Š135 x V32 x H32 mm, Poudzro: Š155 x V300 x H4 mm
Sítotiskový transfer 100x60 mm nebo Digitální transfer 100x60 mm nebo 
Laser 80x12 mm
Sada na cvičení obsahuje švihadlo, natahovací pás se středním odporem, pouzdro a leták 
se sadou cviků. Délka švihadla je nastavitelná.

FITBALL gymnastický míč na cvičení R07992.04
PVC • Míč: Š700 x V700 x H700 mm, Pumpička: Š110 x V95 x H95 mm
Tampon 40x40 mm
Gymnastický nafukovací míč s průměrem 50 cm a maximální nosností 150 kg. Lze využít 
pro různé druhy cvičení nebo na sezení místo židle. Pravidelné a správné cvičení na míči 
pomáhá zmírnit bolesti zad a zlepšuje celkovou stabilitu těla. Součástí je pumpička na 
nafukování

427,00 Kč 

182,00 Kč 472,00 Kč 
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ALLGET voděodolný sportovní pás/ledvinka 
s držákem na láhev R73629..

neopren • Š380 x V105 x H20 mm
Sítotiskový transfer 100x20 mm nebo Digitální transfer 100x20 mm
Voděodolná outdoorová taška na pas/ledvinka. Je vybavena hlavní velkou kapsou na zip, 
menší kapsou, speciálním držákem na láhev, otvorem pro kabel od sluchátek, refl exním 
prvkem a nastavitelným pasem. Zajišťuje pohodlné a bezpečné přenášení věcí jako 
peněženka, telefon apod.

R73629.03R73629.02

ATIVO sportovní pás/ledvinka R08458.02
polyester • Š500 x V200 x H100 mm
Sítotiskový transfer 80x30 mm
Sportovní pás je vybaven kapsou na zip, speciálním vyztuženým držákem na láhev, 
karabinou, refl exním pruhem a nastavitelným páskem. Vnitřní strana je pokryta elastickou, 
měkkou síťovinou, která umožňuje ventilaci a poskytuje tak maximální pohodlí.

COOKOUT fl eecová deka R08154.08
fl eece 200 g/m2, polyester • Š340 x V140 x H140 mm
Sítotiskový transfer 200x200 mm nebo Digitální transfer 200x200 mm
Fleecová deka 130 x 170 cm s praktickým úchytem na nošení.

HOUP houpací síť s obalem R08101.04
polyester 210 D, kov • Složená: Š170 x V210 x H100mm, 
Rozložená: Š2600 x V1350 x H1 mm
Sítotiskový transfer 100x100 mm nebo Digitální transfer 100x100 mm
Houpací síť pro rekreační použití se všitým obalem. Je lehká a lze ji sbalit do minimální 
velikosti. Sada obsahuje odolná lana a kovové karabiny na uchycení. Perfektní pro 
odpočinek doma, na zahradě nebo terase.

107,00 Kč 

269,00 Kč 

249,00 Kč 

472,00 Kč 
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ACCESSORIES
BIKE

HIVISIBLE refl exní obal na batoh R17836.03
polyester • Š350 x V490 x H2 mm
Sítotiskový transfer 250x60 mm
Refl exní voděodolný obal ochrání váš batoh před deštěm, sněhem a vlhkem. 
Výborně se hodí pro batohy s kapacitou do 30 l.

OLKO obal na kolo R17838.21
PEVA • Š3000 x V1500 x H1 mm
Sítotiskový transfer 200x200 mm
Obal na kolo z voděodolného materiálu PEVA. Poskytuje ochranu proti nepřízni počasí.

REBIKE svítilna na kolo s USB dobíjením R17849.02
plast ABS • Š65 x V34 x H28 mm
Laser 35x12 mm
Voděodolná svítilna na kolo s USB dobíjením. Svítilna má bílé LED světlo, 3 režimy svícení 
a nastavitelný popruh na připevnění. Nabíjecí kabel je součástí.

CITYRIDE taška na kolo R17837.02
polyester, kov • Š280 x V280 x H150 mm
Sítotiskový transfer 100x50 mm
Prostorná taška na řídítka jízdního kola s kovovým rámem a vyztuženým vnitřkem 
pro vyšší pevnost a ochranu obsahu.

109,00 Kč 

94,60 Kč 

292,00 Kč 155,00 Kč 
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R08290.55R08290.08R08290.06 R08290.04

R08312.15 R08312.08R08312.04R08312.05

UTRECHT svítilna na kolo s USB dobíjením R17850.02
plast • Š83 x V19 x H27 mm
Laser 50x5 mm
LED svítilna na kolo s USB dobíjením a Li-ion baterií. USB kabel je součástí. Svítilna nabízí 
bílé a/nebo červené světlo a 5 režimů svícení. Dodávána s nastavitelným držákem na kolo.

TOP FORM sportovní lahev 440 ml R08290..
borosilikátové sklo, plast ABS, polypropylen • Š69 x V202 x H69 mm
Tampon 30x40 mm nebo Laser 30x35 mm
Sportovní lahev 440 ml z borosilikátového skla a plastu s popruhem na ruku, neprotékavá.

FLEXI skládací silikonový hrnek 350 ml R08258.02
silikon, hliník, PP • Složený: Š85 x V56 x H85 mm, Rozložený: Š85 x V130 x H85 mm
Tampon 30x10 mm
Skládací hrnek ze silikonu o objemu 350 ml s karabinou a termovíčkem. Jednoduše se složí 
i rozloží. Ve složeném stavu zabere velmi málo místa a lze jej tak dát do kapsy, kabelky nebo 
připevnit na batoh. Hrnek je vhodný na teplé i studené nápoje a lze jej dát i do mrazničky.

FEELSOGOOD sportovní lahev 600 ml R08312..
tritan, polypropylen • Š85 x V230 x H75 mm
Laser 20x75 mm nebo UV 25x120 mm nebo Tampon 30x100 mm
Sportovní lahev 600 ml z tritanu s popruhem na ruku a měřítkem obsahu, neprotékavá. 
Bez BPA. Uzávěr má tlačítko a pojistku jako dvojitou ochranu proti protečení. Snadno 
umývatelná.

231,00 Kč 

229,00 Kč 

168,00 Kč 

241,00 Kč 
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R08272.21R08272.04

R08418.41R08418.02R08418.01

R08418.04 R08418.08

R08272.06 R08272.05 R08272.03

VIM BOOSTER skleněná lahev 560 ml R08272..
borosilikátové sklo, bambus, silikon • Š68 x V250 x H68 mm
Laser 30x100 mm nebo Tampon 30x30 mm
Láhev 560 ml z borosilikátového skla. Obsahuje neprotékavé víčko z bambusu s poutkem 
a hladkým silikonovým rukávem. Ideální pro nošení vašeho oblíbeného nápoje, čerstvé 
šťávy nebo studené vody.

FUN TRIPPING sportovní lahev 700 ml z oceli R08418..
nerezová ocel 18/8, polypropylen, polyester • Š70 x V235 x H70 mm
Laser 50x60 mm nebo UV 25x130 mm
Sportovní lahev 700 ml z nerezové oceli 18/8 s poutkem na ruku.

198,00 Kč 310,00 Kč 
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R08262.04 R08262.05

AQUA MADERA lahev ze skla 500 ml R08261.10
sklo, bambus • Š63 x V225 x H63 mm
Tampon 30x30 mm nebo Laser 25x25 mm nebo UV 25x25 mm
Lahev ze skla s těsným šroubovacím uzávěrem z bambusu. Ekologická alternativa 
k plastovým lahvím. Vhodné do práce, na pikniky i na procházky. Objem 500 ml.

MARANE lahev ze skla 550 ml R08262..
borosilikátové sklo, PP, silikon • Š72 x V240 x H72 mm
Laser 30x30 mm
Neprotékavá lahev z borosilikátového skla s kroužkem ze silikonu a s poutkem. 
Objem 550 ml.

SMART skleněná termolahev 520 ml R08269.04
borosilikátové sklo, tritan, silikon • Š74 x V260 x H74 mm
Tampon 30x100 mm nebo UV 25x100 mm
Láhev z borosilikátového skla s vnější tritanovou stěnou. Vnější kryt ze silného tritanu 
chrání skleněnou láhev před poškozením. Dvojité stěny zajišťují dobrou izolaci a optimální 
teplotu teplých i studených nápojů. Objem 520 ml.

133,00 Kč 

219,00 Kč 

473,00 Kč 
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MOBILE

CHARGER

TOP BAMBOO bezdrátová nabíječka R50165.10
bambus, plast ABS • Š100 x V100 x H9 mm
Laser 55x55 mm nebo Tampon 55x50 mm
Bezdrátová nabíječka ve standardu Qi s obalem z bambusu. Max. nabíjecí příkon 10 W. 
Dodáváno včetně kabelu 30 cm.

NESNA hodiny s bezdrátovou nabíječkou R22118.42
dřevo, PVC • Š160 x V75 x H30 mm
Tampon 30x45 mm nebo UV 35x55 mm nebo Laser 30x50 mm
Hodiny s bezdrátovou stolní nabíječkou v jednom. Napájeno kabelem USB a 2 bateriemi 
LR1130. Funkce: alternativní zobrazení času, data a teploty, možnosti nastavení úrovně 
jasu displeje, 3 alarmy. Kabel a baterie součástí sady. Nabíječka je vhodná pro telefony 
s funkcí bezdrátového nabíjení.

NO CORD bezdrátová nabíječka R50167.02
plast • Š70 x V70 x H9 mm
Tampon 33x33 mm nebo UV 33x33 mm
Bezdrátová nabíječka pro indukční nabíjení s výkonem 5 W. Součástí kabel 1 m. 
Pro mobily bez standardu Qi doporučujeme použití adaptéru R50171 Charge Ready.

268,00 Kč 

838,00 Kč 

139,00 Kč 
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CARGADOR bezdrátová nabíječka R50164.13
korek, karton • Š165 x V85 x H8 mm
Tampon 50x40 mm nebo Laser 70x40 mm nebo UV 70x27 mm
Skládací indukční stojánek s bezdrátovým nabíjením na telefon. Kompatibilní se všemi 
telefony s nabíjecím standardem Qi. Parametry: příkon DC 5V / 2A, bezdrátový nabíjecí 
výkon 5 W. Set obsahuje kabel micro-USB 30 cm.

HARBOUR bezdrátová nabíječka se světlem R50163.13
dřevo, hliník • Š240 x V185 x H78 mm
Laser 100x15 mm
Bezdrátová nabíječka (10 W) s dotykově ovládanou lampou. Krátkými dotyky se mění barva 
světla a dlouhými dotyky se nastavuje intenzita.

419,00 Kč 936,00 Kč 
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INCHARGE bezdrátová nabíječka do auta R50166.02
plast ABS, polykarbonát • Š95 x V100 x H90 mm
Tampon 30x15 mm
Bezdrátová indukční nabíječka s držákem pro přichycení na větrák v autě. Dá se ovládat 
jednou rukou díky mechanismu který přichytí telefon do ramen držáku jeho vlastní vahou. 
Frekvence: 100 - 205 kHz. Příkon: 5 V-9 V / 1.5 A. Výkon 5 V/1 A. USB kabel je součástí.

HALO stativ s LED světlem R64294.02
plast ABS, kov • Š300 x V307 x H300 mm
Tampon 30x15 mm
Stativ s kruhovým LED osvětlením pro profesionální nahrávání, streamování, konferenční 
hovory a videa na You Tube nebo Tik Tok. Osvětlení pomáhá vylepšit vzhled videa tím, že 
odstraní stíny a lépe osvítí váš obličej a okolí. LED osvícení vyzařuje dokonalé bílé světlo, 
které je ideální pro makeup. Nabízí široké využití při focení výrobků, portrétů a pro makro 
fotografi e. Přenosný stativ se dá snadno složit. Světlo má nastavitelnou sílu a světelnou 
teplotu - tři barvy světla (neutrální, chladné bílé a teplé bílé) a 10 stupni jasnosti. Technické 
údaje: průměr světla 10”, počet LED diod 120 ks, výkon 10 W (5 V / 2 A), svítivost 1 200 lm, 
připojení přes USB, napájecí kabel 2 m, univerzální šroub na většinu stativů.

MOBILEFIT držák na mobilní telefon R64298.02
plast ABS, polykarbonát • Š100 x V95 x H70 mm
Tampon 25x19 mm
Držák mobilního telefonu do auta pro přichycení na mřížku větráku. Dá se ovládat jednou 
rukou díky mechanismu, který přichytí telefon do ramen držáku jeho vlastní vahou. 
Držák je stabilní díky přichycení telefonu ve čtyřech bodech.

343,00 Kč 

399,00 Kč 

83,80 Kč 
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R64317.06R64317.02

PORTAR organizér pro drobnou elektroniku R08161.02
polyester 600 D • Š360 x V270 x H20 mm
Sítotiskový transfer 140x150 mm
Funkční obal na tablety, telefony, kabely, nabíječky, záložní baterie a dokumenty. 
Zapínání na zip. Organizér má ucho na držení, více vnitřních kapes a 1 vnější. 
Vhodné nejen na pracovní cesty.

AUDIONIC bezdrátový reproduktor R64377.02
plast ABS, polyester • Š115 x V75 x H37 mm
UV 80x40 mm
Stylový bezdrátový reproduktor s bluetooth 4.2. Funkce a vybavení: FM rádio, funkce 
přijímání telefonních hovorů, tlačítka pro ovládání přehrávání zvuku, porty pro micro SD 
kartu a USB, micro USB kabel součástí, výstupní výkon 3 W, vestavěná lithium-iontová 
baterie s kapacitou 400 mAh, doba přehrávání 2-3 hodiny. Nabíjení: 
DC 5 V micro USB. Doba nabíjení: 1,5 hodiny.

SANGITA bezdrátový reproduktor z korku R64379.13
korek, karton • Š80 x V46 x H80 mm
Tampon 35x30 mm nebo Laser 30x30 mm nebo UV 30x30 mm
Bezdrátový reproduktor z korku s velmi dobrou kvalitou zvuku. Bluetooth verze 5.0, 
dosah 10 m, výkon 3 W. Zabudovaná Li-ion baterie 300 mAh. Doba přehrávání cca 2 
hodiny. Součástí je kabel micro-USB.

PARTY FAN bezdrátový reproduktor R64317..
plast • Š60 x V75 x H60 mm
UV 25x25 mm
Bezdrátový reproduktor s bluetooth 2.0 se zvýšenou rychlostí přenosu dat. Výkon 3 W. 
Nabíjení přes USB: obsahuje nabíjecí DC 5V Li-ion baterii. Akční radius: < 10 m, frekvence: 
50 Hz – 18 kHz, citlivost: 80db ± 2db. Včetně audio kabelu 3,5 mm, konektory USB a Micro 
USB.

364,00 Kč 

305,00 Kč 

473,00 Kč 

308,00 Kč 
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WIRE LESS
SPEA  KERS

WATERTIGHT bezdrátový vodotěsný reproduktor R64376.06
plast ABS • Š85 x V50 x H85 mm
Laser 35x12 mm
Bezdrátový reproduktor s přísavkou a bluetooth 4.0. Třída vodotěsnosti IPX4. Umožňuje 
telefonování. Příkon: 5 V, výkon: 3 W. Zabudovaná Li-ion baterie 300 mAh. Doba nabíjení: 
asi 90 minut. Doba přehrávání 3-4 hodiny. Součástí je nabíjecí kabel.

ROLLER bezdrátový reproduktor s rádiem R64380.21
plast, tkanina • Š67 x V172 x H67 mm
Laser 20x20 mm
Stylový bezdrátový reproduktor s bluetooth 5.0 pro nejvyšší kvalitu zvuku. Funkce 
a vybavení: FM rádio, funkce přijímání telefonních hovorů (dosah 10 m), ovládání přehrávání 
zvuku, porty pro micro SD kartu a USB, micro USB kabel součástí, výstupní výkon 
2 x 5 W, frekvenční odezva 120 Hz - 80 kHz, vestavěná lithium-iontová baterie s kapacitou 
1200 mAh, doba přehrávání při plné hlasitosti 2 hodiny. Nabíjení: DC 5 V micro USB. 
Doba nabíjení: 1,5 - 2 hodiny. Mřížka reproduktoru je potažena melanžovým textilním 
materiálem.

188,00 Kč 752,00 Kč 
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BALL bezdrátový reproduktor s rádiem R64381.02
plast, tkanina • Š127 x V103 x H127 mm
Laser 22x22 mm
Stylový bezdrátový reproduktor s bluetooth 5.0 pro nejvyšší kvalitu zvuku. Funkce a 
vybavení: FM rádio, funkce přijímání telefonních hovorů (dosah 10 m), ovládání přehrávání 
zvuku, porty pro micro SD kartu a USB, micro USB kabel součástí, výstupní výkon 5 W, 
frekvenční odezva 50 Hz - 20 kHz, vestavěná lithium-iontová baterie s kapacitou 
1200 mAh, doba přehrávání při plné hlasitosti 2 - 3 hodiny. Nabíjení: DC 5 V micro USB. 
Doba nabíjení: 3 - 4 hodiny. Mřížka reproduktoru je potažena melanžovým textilním 
materiálem.

SOUNDY bezdrátový reproduktor z bambusu 
s rádiem R64374.10

bambus, plast • Š73 x V44 x H73 mm
Laser 30x25 mm nebo Tampon 30x25 mm nebo UV 25x25 mm
Bezdrátový reproduktor s bluetooth 5.0 pro nejvyšší kvalitu zvuku a barevným 
podsvícením. Funkce a vybavení: FM rádio, funkce přijímání telefonních hovorů, ovládání 
přehrávání zvuku, port pro micro SD kartu, výstupní výkon 3 W, vestavěná lithium-iontová 
baterie s kapacitou 300 mAh, doba přehrávání 2-3 hodiny. Nabíjení: DC 5 V micro USB 
(kabel je součástí). Doba nabíjení: 1,5 hodiny. Dosah až 10 m.

807,00 Kč 

323,00 Kč 
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NOTEPADS



SHU týdenní plánovač R73647.13
papír, karton • Š310 x V250 x H10 mm
Tampon 50x10 mm nebo Laser 100x10 mm
Týdenní plánovač (bez dat) s 80 listy, který umožňuje plánovat každodenní povinnosti, 
aktivity, úkoly a cíle. Pomáhá zvyšovat motivaci a produktivitu.

    

HOMELAND přívěsek z bambusu 
s bločkem na poznámky R73141.13

bambus, papír • Š53 x V50 x H11 mm
Laser 30x25 mm nebo Tampon 30x25 mm
Přívěsek a poznámkový blok v jednom ve tvaru domečku. Vnější části přívěsku jsou 
z bambusu. Blok má 80 lístků na poznámky.

255,00 Kč 40,60 Kč 
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DESK

NOTEPADS

KAMPA sada zápisníku, plánovače a pera 
v dárkové krabičce R73648.42

papír • Krabička: Š130 x V167 x H28 mm, Zápisník: Š105 x V148 x H5 mm, 
Propiska: Š148 x V8 x H8 mm
Tampon 40x40 mm nebo Tampon 70x50 mm nebo Tampon 60x5 mm
Sada obsahuje 2 zápisníky, jeden s 60 trhacími stranami a druhý se 40 stranami 
a pero s modrou náplní. Baleno v dárkové krabičce.

168,00 Kč 89

KAMPA sa
v dárkové

papír • Krabička
Propiska: Š148 
Tampon 40x40
Sada obsahuje 2
a pero s modrou

NEW!



FOLD sada zápisníku a pera v dárkové krabičce R64209.21
papír, bambus • Š193 x V235 x H18mm
Laser 30x6 mm nebo 28x50 mm
Sada obsahuje zápisník s bambusovým lemem a pero z hliníku s matným povrchem 
a modrou náplní. Pevnou vazbu zápisníku můžete proměnit ve stojánek na mobil. 
Zápisník má 160 linkovaných stran (70 g/m2), zavírání na elastickou pásku a stužku 
pro založení stránek. Baleno v černé dárkové krabičce.

ALLRIGHT plánovač a zápisník R64256.02
PU, papír • Zápisník: Š145 x V213 x H14 mm, Propiska: Š138 x V11 x H11 mm
Tampon 80x50 mm nebo Laser 50x60 mm nebo UV 45x6 mm
Plánovač, který kombinuje prvky kalendáře, zápisníku a organizéru. Jeho rozložení 
umožňuje plánovat úkoly na každý den, ale také si dělat seznamy, vytvářet poznámky 
a zapisovat nápady nebo důležité myšlenky.

269,00 Kč 135,00 Kč 
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NEW!

R64257.02 R64257.21R64257 02 R64257.21

LEGAN zápisník s kapsou na vizitky R64257..
PU, papír 80 g/m2 • Š155 x V215 x H19 mm
Sítotiskový transfer 100x170 mm nebo Digitální transfer 100x170 mm
Elegantní zápisník s kapsou na vizitky a magnetickým zavíráním. Velikost 14,6 x 21,6 cm.

      

SANNAT zápisník s organizérem R64254.02
PU, papír • Š155 x V210 x H25 mm
Laser 60x50 mm nebo Ražba 50x20 mm
Elegantní organizér se zápisníkem s linkovanými stránkami, kapsou na telefon, poutkem 
na pero a kapsou na vizitky. Zavírání na magnet. Vnitřek zápisníku se dá vyměnit. 
Velikost 15,5 x 21,5 cm.

168,00 Kč 307,00 Kč 
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R64259.05

R64259.13

R64259.21

GETAFE sada zápisníku a kuličkového pera 
z korku R64250.13

korek, papír, sláma, PP • Krabička: Š195 x V230 x H17 mm, 
Zápisník: Š140 x V210 x H10 mm, Propiska: Š135 x V10 x H10 mm
Tampon 85x50 mm nebo UV 100x100 mm
Sada z korku, skládající se ze zápisníku: 14 x 21 cm (1250 g), 80 čistých listů ( 70 g /m2 ) 
a kuličkového pera vyrobeného z korku. Baleno v krabičce.

TOSSA dárková sada zápisníku a pera R64259..
korek, len, papír, PP • Zápisník: Š150 x V210 x H13 mm, Propiska: Š145 x V11 x H11 mm
Digitální transfer 100x50 mm nebo Laser 60x50 mm nebo Tampon 60x5 mm nebo 
Laser 80x5 mm
Sada obsahující poznámkový blok A5 s obalem z přírodního korku a lnu, 80 linkovaných 
stran (70 g/m2) a kuličkové pero z korku, pšenice a PP. Baleno v papírové krabici.

124,00 Kč 161,00 Kč 
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FOREST sada zápisníku a pera v dárkové krabičce R64258.05
papír, bambus, karton • Krabička: Š192 x V237 x H19 mm, Zápisník: Š140 x V210 x H14 mm,
Propiska: Š142 x V11 x H11 mm
Tampon 80x50 mm nebo Laser 50x60 mm nebo UV 100x100 mm nebo Tampon 80x6 mm
Sada obsahuje zápisník A5 se 160 linkovanými stranami krémové barvy (70 g / m2) a pero 
z bambusu s modrou náplní. Zápisník v pevné vazbě je vybaven stužkou pro založení 
stránky a zavíráním na elastickou pásku. Baleno v hnědé krabičce.

175,00 Kč 
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R02314.06R02314.02

LAKIMUS věčné pero/tužka bez tuhy 
z bambusu v obalu R02315.13

bambus, papír • Obal: Š154 x V40 x H2 mm, Pero: Š137 x V11 x H11 mm
Laser 80x6 mm
Dlouhověké pero/tužka bez grafi tové tuhy z bambusu v obalu. Jádro je vyrobené 
z kovové slitiny, která zanechává stopu na papíru. Délka psaní je asi 100násobná ve 
srovnání s obyčejnou tužkou. Nevyžaduje ostření.

LAKIM věčná tužka bez tuhy R02314..
hliník • Š150 x V10 x H10 mm
Tampon 100x4 mm nebo Laser 100x4 mm
Dlouhověká tužka bez grafi tové tuhy s gumou a dotykovým perem. Jádro je vyrobené 
z kovové slitiny, která zanechává stopu na papíru. Délka psaní je asi 100násobná ve 
srovnání s obyčejnou tužkou. Nevyžaduje ostření.

51,00 Kč 

43,90 Kč 
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R02312.02

R02312.04R02312.06

R02312.08

JETMORE sada s kuličkovým a keramickým perem R02312..
hliník, plast • Š170 x V40 x H24 mm
UV 100x25 mm nebo Laser 50x6 mm
Sada na psaní obsahuje kuličkové pero z hliníku a keramické pero s pogumovaným 
povrchem. Obě pera mají modrou náplň. Sada je balena v kartonové krabičce, 
která má stejnou barvu jako pera.

VIZELA kuličkové pero z bambusu v krabičce R01070.10
bambus, kov • Obal: Š173 x V40 x H23 mm, Pero: Š142 x V11 x H11 mm
Laser 120x25 mm nebo Tampon 100x20 mm
Ekologické kuličkové pero z kovu a bambusu v bambusovém obalu. Bambus je ekologicky 
odbouratelný a kov se dá recyklovat.

64,30 Kč 183,00 Kč 
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plnící pero keramické pero

keramické pero

kuličkové pero kuličkové pero

kuličkové pero

R01071.04

R01071.08

GASSIN dárková sada s kuličkovým a plnicím perem 
a inkoustem R02313.02

kov, papír, sklo • Š190 x V55 x H190 mm
Tampon 85x30 mm nebo Laser 55x6 mm
Elegantní dárková sada s kovovým plnicím perem, kuličkovým perem a lahvičkou modrého 
inkoustu. Baleno v dárkové krabičce.

CURITIBA dárková sada s kuličkovým 
a keramickým perem v pouzdře R01071..

hliník, PU, papír, silikon • Krabička: Š170 x V122 x H26 mm, 
Obal: Š150 x V45 x H22 mm, Pero: Š145 x V10 x H10 mm
Laser 80x20 mm nebo Tampon 80x40 mm
Dárková sada s kuličkovým perem z hliníku s modrou náplní a hrotem 1,0 mm 
a keramickým perem se stylusem s hrotem 0,7 mm v pouzdře z koženky. Lakované 
tělo a chromované doplňky. Baleno v černé dárkové krabičce.

547,00 Kč 295,00 Kč 
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Anglie

Každý rok stojí na Trafalgarském 

náměstí obří vánoční strom. 

Je to dárek norské vlády jako 

poděkování za pomoc Angličanů 

během 2. světové války.

Britské děti nehází dopisy do poštovní 

schránky, pouze do krbu. Předpokládá 

se, že Santa umí číst kouřové znaky.

Merry Christmas!

SAN JUAN dárková sada s kuličkovým 
a keramickým perem R01063.02

měď, nerezová ocel • Š173 x V65 x H29 mm
UV 130x35 mm nebo Laser 40x5 mm
Sada kuličkového a keramického pera s modrou náplní v dárkové krabičce.

BOGOTA kuličkové pero v dárkové krabičce R04221.08
kov • Š135 x V12 x H12 mm
Laser 35x6 mm
Kovové kuličkové pero z nerezové oceli s lesklým chromovým lemem v dárkové krabičce. 
Modrá náplň a otočný zapínací mechanismus.

285,00 Kč 135,00 Kč 
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HAMPTON dárková sada s pouzdrem na vizitky, 
propiskou a klíčenkou R02311.10

bambus, kov • Š170 x V125 x H27 mm
Tampon 80x30 mm nebo UV 100x60 mm nebo Laser 70x40 mm
Dárková sada z kovu a bambusu s pouzdrem na vizitky, klíčenkou a kuličkovým 
perem s modrou náplní. Prvky z bambusu se skvěle hodí pro prezentaci vašeho loga. 
Baleno v dárkové krabičce.

RYHA podložka na psaní A4 z korku R64347.13
korek, kov • Š230 x V315 x H13 mm
Laser 60x50 mm nebo Tampon 80x50 mm nebo Digitální transfer 180x200 mm
Podložka na psaní A4 z korku s kovovou sponou.

OVAR dárková sada s kuličkovým perem 
a přívěskem na klíče R02310.10

dřevo, kov • Krabička: Š168 x V97 x H23 mm, Přívěsek: Š32 x V62 x H7 mm, 
Pero: Š138 x V11 x H11 mm
Tampon 60x20 mm nebo Laser 80x6 mm nebo UV 80x6 mm
Sada kuličkového pera a přívěsku na klíče ze dřeva a kovu v dárkové krabičce.

     

79,90 Kč 

139,00 Kč 

348,00 Kč 
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Feliz navidad!
Argentina

Ke štědrovečerní večeři usedá celá rodina: 

prarodiče, rodiče, děti a všichni příbuzní. 

Slavnostní večeře se koná na zahradě za teplého 

letního večera a začíná až ve 22 hodin. Když hodiny 

odbijí půlnoc, všichni si připíjí šampaňským a na 

obloze zazáří ohňostroje.

LUCA kalendář s organizérem R22826.13
dřevo • Š120 x V54 x H73 mm
Laser 100x18 mm nebo UV 100x18 mm
Organizér na psací stůl s kalendářem ze dřeva. Skládá se ze 4 dřevěných kostek, které 
ukazují den, datum a měsíc. Stojánek má místo na dvě propisky, stojan na telefon 
a místo na vizitky.

LA CASA hodiny z bambusu R22117.10
bambus, kov • Š95 x V150 x H30 mm
Laser 50x30 mm nebo Tampon 80x20 mm
Hodiny z bambusu v minimalistickém moderním designu vhodném 
do jakéhokoliv interiéru.

RETRO budík v retro designu R22116.02
kov • Š95 x V130 x H50 mm
Laser 30x13 mm
Klasické hodiny s funkcí budíku. Budík má velmi hlasitý zvuk a podsvícený ciferník, 
který lze zapnout tlačítkem na zadní straně hodin. Baterie je součástí (AAA).

218,00 Kč 

255,00 Kč 307,00 Kč 
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NEW!

KANE dárková sada  R00002.99
karton, kov, dřevo, papír, plast, nerezová ocel 18/8 a 18/0 • Š330 x V225 x H85 mm
Tampon 60 x 20 mm nebo Laser 50 x 60 mm
Dárková sada obsahující bezdrátovou indukční nabíječku do auta, termohrnek, zápisník a 
tužku. Baleno v dárkové krabičce z kartonu s výplní z dřevité vlny.

MERRY vánoční dárková sada R00004.99
karton, bavlna, dřevo, papir, nerezová ocel 18/8 a 18/0  • Š330 x V230 x H85 mm
Tampon 60 x 20 mm nebo Laser 50x60 mm nebo Laser 140x15 mm
Vánoční dárková sada se skládá z bavlněné dárkové tašky, termohrnku, zápisníku a dřevěné 
vánoční dekorace. Baleno v dárkové krabičce z kartonu s výplní z dřevité vlny.

MADU dárková sada  R00003.99
karton, bavlna, dřevo, papir, sklo,  • Š330 x V225 x H85 mm
Tampon 60 x 20 mm nebo UV 100 x 50 mm
Dárková sada obsahující bavlněnou tašku, skleněnou lahev, zápisník, tužku a pravítko. 
Baleno v dárkové krabičce z kartonu s výplní z dřevité vlny.

ORTE dárková sada  R00005.99
karton, sklo, dřevo, kov  • Š175 x V225 x H85 mm
Tampon 60 x 20 mm nebo Laser 50x40 mm nebo Laser 35x20 mm
Dárková sada obsahující vonnou svíčku, zápisník, dřevěný stojánek na telefon a 
nekonečnou tužku/pero. Baleno v dárkové krabičce z kartonu s výplní z dřevité vlny.

470,00 Kč 

579,00 Kč 525,00 Kč 

926,00 Kč 
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FERENZA dárková sada R00007.99
karton, plast, hliník • Š170 x V170 x H70 mm
Tampon 60 x 20 mm nebo UV 20 x 8 mm nebo Ražba 50 x 20 mm
Dárková sada obsahující zápisník, pero, stojan na mobil a kryt na kameru. 
Baleno v dárkové krabičce z kartonu s výplní z dřevité vlny.

SAFE KID bezpečnostní refl exní sada pro děti R09000.03
karton, polyester, plast • Š170 x V170 x H70 mm
Sítotisk 250x150 mm nebo Digitální transfer 250x150 mm  nebo Sítotisk 250x200 mm 
nebo Digitální transfer 195x205 mm  nebo Tampon 100x20 mm nebo UV 250x20 mm 
nebo Tampon 35x30 mm
Bezpečnostní sada refl exních produktů pro děti. Skládá se z refl exní vesty (splňuje normu 
EN1150), batohu s refl exní páskou, refl exního pásku na ruku a refl exního přívěsku.

VERDE ekologická dárková sada R00006.99
karton, papír, bambus • Š170 x V170 x H70 mm
Tampon 60 x 20 mm nebo Laser 21 x 30 mm
Dárková sada obsahující zápisník vyrobený z kraftového papíru, pero a bambusový 
přívěsek se stojanem na mobil. Baleno v dárkové krabičce z kartonu s výplní z dřevité vlny.

VERKTOY dárková sada R00008.99
karton, nerezová ocel, kov • Š170 x V170 x H70 mm
Tampon 60 x 20 mm nebo Laser 35 x 5 mm
Dárková sada obsahující víceúčelové nářadí, svítilnu a přívěsek. Baleno v dárkové krabičce 
z kartonu s výplní z dřevité vlny.

BOXGIFT
SET

NEW!NEW!

NEW! NEW!

161,00 Kč 148,00 Kč 

135,00 Kč 559,00 Kč 
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GRIZZLY plyšová hračka R74041.10
polyester • Š130 x V190 x H130 mm
Sítotiskový transfer 50x25 mm nebo Digitální transfer 50x25 mm
Plyšová hračka - grizly s bílým tričkem vhodným pro potisk.

BIG TEDDY plyšová hračka R74004.10
polyester • Š310 x V380 x H150 mm
Sítotiskový transfer 70x50 mm nebo Digitální transfer 70x50 mm
Plyšová hračka - medvídek s rozepínacím tričkem vhodným na potisk.

277,00 Kč 149,00 Kč 
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BUBU plyšová hračka R74043.16
polyester • Š400 x V500 x H200 mm
Sítotiskový transfer 120x80 mm nebo Digitální transfer 120x80 mm
Plyšová hračka - medvěd v bílém tričku vhodném na potisk.

OSO plyšová hračka R73849
polyester • Š230 x V250 x H200 mm
Sítotiskový transfer 70x40 mm nebo Digitální transfer 70x40 mm
Plyšová hračka - medvídek s rozepínacím tričkem vhodným na potisk.

URSO plyšová hračka R74040.13
polyester • Š180 x V180 x H130 mm
Sítotiskový transfer 40x20 mm nebo Digitální transfer 40x20 mm
Plyšová hračka - medvídek s rozepínacím tričkem vhodným na potisk.

546,00 Kč 216,00 Kč 

149,00 Kč 
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BEARI plyšová hračka R73850
polyester, bavlna • Š170 x V210 x H130 mm
Sítotiskový transfer 50x35 mm nebo Digitální transfer 50x35 mm
Plyšová hračka - medvídek s rozepínacím tričkem vhodným na potisk.

LEO plyšová hračka R73852
polyester, bavlna • Š150 x V170 x H140 mm
Sítotiskový transfer 60x30 mm nebo Digitální transfer 60x30 mm
Plyšová hračka - lev s rozepínacím tričkem vhodným na potisk.

TEADY BEAR plyšová hračka R73851
polyester, bavlna • Š170 x V210 x H130 mm
Sítotiskový transfer 60x35 mm nebo Digitální transfer 60x35 mm
Plyšová hračka - medvídek s rozepínacím tričkem vhodným na potisk.

TEDDY refl exní přívěsek R73840
refl exní látka • Š130 x V170 x H50 mm
Tampon 50x7 mm
Ručně šitý refl exní přívěsek ve tvaru medvídka.

176,00 Kč 

161,00 Kč 

110,00 Kč 

176,00 Kč 
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Dánsko

Je domovem adventního kalendáře. Před sto 

lety se kalendář vyráběl z brambory zabalené 

do papíru. Měl oči, nohy a 24 zápalek na 

zádech. Připomínal ježka a každý den se z 

něj vytáhla jedna zápalka. Dnes většina lidí 

dostává kalendáře s dárky nebo čokoládami.  

Glædelig Jul!

TULI plyšová hračka s dekou R74044.10
polyester • Š100 x V230 x H160 mm
Sítotiskový transfer 200x200 mm
Plyšová hračka - medvěd s jemnou dekou.

HOUSY dřevěná kasička R91023.13
březová překližka • Š142 x V100 x H60 mm
Laser 60x50 mm
Kasička ze dřeva ve tvaru domu se zavíráním na dně.

268,00 Kč 83,70 Kč 
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CHESS šachy R08854.10
dřevo z kaučukovníku, březové dřevo (fi gurky) • Š297 x V294 x H24 mm
Laser 200x15 mm nebo UV 250x15 mm
Tradiční šachový set ze dřeva kaučukovníku s fi gurkami z březového dřeva.

689,00 Kč 
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TOWER dřevěná hra R08844
borové dřevo • Š69 x V235 x H60 mm
Laser 100x30 mm nebo UV 200x50 mm nebo Tampon 100x20 mm
Hra ze dřeva na procvičení dovednosti. Z věže z kostek odebírají hráči kostky po jedné, 
dokud věž nespadne. Baleno v dřevěné zasunovací krabici.

293,00 Kč 
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CARE masážní kartáč R17467.10
buk, bavlna, konopí • Š130 x V80 x H40 mm
Laser 30x30 mm
Kartáč s rukojetí pro suchou masáž. Pravidelné masírování zlepšuje stav pokožky 
a celkovou pohodu. Masáž pomáhá zbavit se napětí a odstraňuje odumřelé kožní buňky. 
Kartáč je vyrobený z přírodních materiálů.

RUB masážní a koupelová rukavice R17468.13
juta, bavlna, polyester • Š210 x V190 x H20 mm
Tampon 50x15 mm
Masážní a koupelová rukavice je vyrobena z přírodních sisalových vláken. Ideální pro 
peeling a čištění celého těla. Má zpevňující účinek a zanechává pokožku velmi hladkou.

79,70 Kč 215,00 Kč 
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NO PAIN masážní trojnožka R07990.10
dřevo • Š100 x V100 x H100 mm
Laser 25x25 mm
Příruční masážní pomůcka ve tvaru trojnožky je vhodná na masáž zad, ramen a chodidel. 
Tříbodový tlak pomáhá uvolnit nebo stimulovat různé části svalů.

   

TURBY ručník na vlasy (turban) R07976.06
polyester • Š650 x V215 x H5 mm
Sítotiskový transfer 120x100 mm nebo Digitální transfer 120x100 mm
Turban - měkký ručník na vlasy. Skvěle saje vodu, snadno se nasazuje a má praktický 
knofl ík pro lepší stabilitu. Ideální pro bazény, sauny, solária a každodenní péči o vlasy.

     

MACHO 3dílná sada pro osobní péči R07975.10
dřevo, karton • Krabice: Š130 x V130 x H44 mm, Taška: Š130 x V182 x H4 mm, 
Kartáč: Š113 x V55 x H29 mm, Hřeben: Š97 x V57 x H9 mm
Sítotiskový transfer 85x120 mm nebo Digitální transfer 85x120 mm nebo 
Laser 60x30 mm nebo Tampon 60x20 mm
3dílná sada obsahuje kartáč na vousy, hřeben a stahovací bavlněnou tašku. 
Baleno v kraftové krabici.

94,60 Kč 

102,00 Kč 202,00 Kč 
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VANITY BOX krabička s bambusovým víkem R73534.10
bambus, PP, sklo • Š140 x V140 x H50 mm
Laser 60x50 mm nebo UV 100x100 mm nebo Tampon 85x50 mm
Stylová krabička s bambusovým víkem. Ideální pro uložení šperků, kosmetiky nebo jiných 
drobností. Na vnitřní straně víka z bambusu najdete velké zrcadlo.

WELLNESS sada do koupele R17466.13
bavlna, PVC • Š150 x V220 x H50 mm
Sítotiskový transfer 80x25 mm nebo Digitální transfer 120x50 mm
Sada do koupele v taštičce z bavlny s průhledem. Obsah: žínka, pemza, houba.

CORMASS masážní míč z korku R07989.10
korek • Š55 x V55 x H55 mm
Laser 20x20 mm nebo Tampon 23x23 mm
Masážní míč z korku je navržen, aby ulevil přebytečnému svalovému napětí. Je ideální pro 
lidi věnující se sportu, na rehabilitační cvičení a pro ty, kteří tráví mnoho času v sedavém 
zaměstnání. Masážní míč vám pomůže zbavit se bolestí šíje, zad i nohou.

72,70 Kč 

146,00 Kč 197,00 Kč 
118

Os
ob

ní



MELISA stahovací kosmetická taška R08170.02
polyester 230 D • Š250 x V200 x H15 mm
Sítotiskový transfer 60x110 mm nebo Digitální transfer 60x110 mm
Kulatá rozkládací kosmetická taška. Tašku rozepněte a roztáhněte stahovací šňůrku 
a kompletně se otevře, abyste se snadno dostali ke všem kosmetickým a hygienickým 
potřebám. Menší věci uložíte ve dvou vnitřních kapsách na zip. Taštičku můžete použít 
i na šperky, malou elektroniku a nabíjecí kabely nebo power banky. Rozměr rozložené 
taštičky je 52 cm.

MODISTE sada na šití R08476.01
kov • Š120 x V80 x H50 mm
Laser 60x50 mm nebo UV 60x50 mm
Užitečná sada na šití v kovové krabičce. Obsahuje: 12 barevných nití, navlékač jehly, 
jehly na šití, trhač švů, kovový náprstek, svinovací metr, nůžky, perleťové jehly, 
zavírací špendlíky.

138,00 Kč 

125,00 Kč 
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R07945.42R07945.02NEW!

MONACO dárková sada s termohrnkem 
a deštníkem R08242.99

nerezová ocel 18/8, polyester • Hrnek: Š65 x V275 x H65 mm, Deštník: Š980 x V550 x 
H980 mm
Laser 80x20 mm nebo Tampon 80x40 mm nebo Sítotiskový transfer 150x90 mm nebo 
Digitální transfer 150x90 mm
Dárková sada obsahující termohrnek o objemu 450 ml s dvěma stěnami z oceli a vnitřní 
stěnou z vylepšené oceli 18/8 a deštník o průměru 98 cm. Baleno v dárkové krabičce.

VERNIER skládací deštník odolný proti větru R07945..
pongee 190 T, kov, sklolaminát, hliník • Rozložený: Š1230 x V750 x H1230 mm, 
Složený: Š380 x V90 x H60 mm
Sítotiskový transfer 200x150 mm nebo Digitální transfer 145x145 mm
Skládací deštník pro 2 osoby s 8 panely z polyesteru pongee 190T s rukojetí z měkčeného 
plastu a žebry ze sklolaminátu, odolný proti větru. Automatické zavírání a otevírání. 
Voděodolný obal.

1014,00 Kč 497,00 Kč 
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R07943.82

R07943.05

R07943.42

R07943.02

R07951.04R07951.02NEW!

SLICKER pláštěnka R74009.04
polyester • Š1050 x V750 x H2 mm
Sítotiskový transfer 300x300 mm
Odolná pláštěnka s gramáží 200 g/m2. Švy jsou vyztuženy gumovou páskou. Pláštěnka je 
vyrobena z polyesterového taftu s vrstvou PVC. Baleno v pouzdře s knofl íky vyrobeného 
ze stejného materiálu jako pláštěnka. 
Rozměry: pláštěnka 1100 x 1250 mm, pouzdro 280 x 215 x 2 mm

TICINO skládací deštník R07943..
pongee 190 T, sklolaminát, kov • Rozložený: Š1000 x V560 x H1000 mm,  Složený: Š290 x 
V60 x H60 mm
Sítotiskový transfer 200x140 mm nebo Digitální transfer 145x145 mm
Skládací deštník s 8 panely z polyesteru pongee 190T s rukojetí z měkčeného plastu a 
žebry ze sklolaminátu, odolný proti větru. Automatické otevírání. Voděodolný obal.

REFU automatický deštník s refl exním lemem R07951..
polyester 190 T, kov • Š1020 x V875 x H1020 mm
Sítotiskový transfer 200x100 mm nebo Digitální transfer 145x100 mm
Automatický deštník s měkkou rukojetí. Rám i žebra jsou z kovu. Okraj deštníku vybaven 
refl exní páskou. Průměr 1020 mm.

373,00 Kč 

222,00 Kč 320,00 Kč 
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R07937.04

R07937.02

LAUSANNE automatický deštník R07937..
pongee 190 T, sklolaminát, PU • Š1200 x V1200 x H930 mm
Sítotiskový transfer 250x150 mm nebo Digitální transfer 145x145 mm
Klasický deštník pro 2 osoby s 8 panely z polyesteru pongee 190T s rukojetí z PU 
a žebry ze sklolaminátu, odolný proti větru. Automatické otevírání.

THUN automatický deštník R07949.02
polyester pongee 190 T, sklolaminát, kov, dřevo • Š1020 x V900 x H1020 mm
Sítotiskový transfer 100x50 mm
Automatický deštník z polyesteru pongee 190T s dřevěnou rukojetí. Rám, střed a konce 
žeber jsou z kovu, žebra jsou ze sklolaminátu.

BIEL automatický deštník R07942.02
pongee 190 T, sklolaminát, kov • Rozložený: Š980 x V590 x H980 mm, 
Složený: Š315 x V100 x H55 mm
Sítotiskový transfer 200x140 mm nebo Digitální transfer 145x145 mm
Skládací deštník s 8 panely z polyesteru pongee 190T s rukojetí z měkčeného plastu 
a žebry ze sklolaminátu, odolný proti větru. Automatické zavírání a otevírání. 
Voděodolný obal.

BASEL automatický deštník R17950.02
pongee 190 T, kov, uhlíkové vlákno, hliník • Š1100 x V920 x H1100 mm
Sítotiskový transfer 150x150 mm nebo Digitální transfer 145x145 mm
Klasický deštník s 12 panely z polyesteru pongee 190T s protiskluzovou rukojetí a žebry 
z uhlíkových vláken, odolný proti větru. Automatické otevírání. Voděodolný obal.

437,00 Kč 423,00 Kč 

375,00 Kč 373,00 Kč 
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kód a název průměr
 [mm] materiál model pro 

dva bouřiodolný větruodolný otevírání zavírání sklolaminá-
tové prvky rukojeť obal barvy strana

R17951
Refu 1020 pongee 

190T — — — auto manuální —
rukojeť 

z měkkého 
plastu

119

R17950.02
Basel 1100 pongee 

190T — auto manuální —
rukojeť 

z měkkého 
plastu

120

R07942.02
Biel 980 pongee 

190T — auto auto
rukojeť 

z měkkého 
plastu

120

R07937..
Lausanne 1200 pongee 

190T — auto manuální PU — 120

R07949.02
Thun 1030 pongee 

190T — auto manuální dřevo — 120

R07943..
Ticino 1000 pongee 

190T — auto manuální
rukojeť 

z měkkého 
plastu

119

R07945..
Vernier 1230 pongee 

190T auto auto
rukojeť 

z měkkého 
plastu

118

PARAMETRY DEŠTNÍKU 
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kód a název průměr
 [mm] materiál model pro 

dva bouřiodolný větruodolný větruo-
dolný otevírání zavírání sklolaminá-

tové prvky rukojeť obal strana

R17951
Refu 1020 pongee 

190T — — — auto manuální —
rukojeť 

z měkkého 
plastu

123

R17950.02
Basel 1100 pongee 

190T — auto manuální —
rukojeť 

z měkkého 
plastu

124

R07942.02
Biel 980 pongee 

190T — auto auto
rukojeť 

z měkkého 
plastu

124

R07937..
Lausanne 1200 pongee 

190T — auto manuální PU — 124

R07949.02
Thun 1030 pongee 

190T — auto manuální dřevo — 124

R07943..
Ticino 1000 pongee 

190T — auto manuální
rukojeť 

z měkkého 
plastu

123

R07945..
Vernier 1230 pongee 

190T auto auto
rukojeť 

z měkkého 
plastu

122



IT’S TIME
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TARANTO batoh na laptop R91797.21
polyester • Š300 x V460 x H110 mm
Sítotiskový transfer 150x100 mm nebo Digitální transfer 150x100 mm
Elegantní batoh na laptop je velmi pohodlný a odolný. Batoh má speciálně upravenou 
přihrádku na laptop (max. velikost 15”), vnitřní kapsu na zip, několik menších vnitřních 
přihrádek, 2 vnější kapsy, skrytou vnější kapsu vzadu a vyztužená záda i vnitřek. Ramenní 
popruhy a záda jsou pokryty síťovinou. Vyztužený vnitřek poskytuje skvělou ochranu 
celému obsahu batohu a velké množství kapes umožňuje udržovat dokonalý pořádek.

CITY CYBER batoh na laptop s ochranou RFID R91842.02
voděodolný nylon 1680 D • Š320 x V460 x H150 mm
Multifunkční batoh/aktovka, vhodný pro notebook 17 a tablet 10”. Vestavěná ochrana 
RFID. Vyrobeno z nepromokavého a odolného nylonu. Vybaven kapsami a pohodlnými 
širokými ramenními popruhy. Obsahuje vestavěný port USB pro dobíjení (kabel je 
součástí). Inteligentní design batohu umožňuje jeho přeměnu na kufřík na dokumenty a 
laptop. Na boku a na vrchu batohu jsou dvě měkká držadla. Na zádech je speciální popruh 
pro připevnění k rukojeti kufru.

1159,00 Kč 

936,00 Kč 
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warto wiedzieć - Hiszpaniawawartrtoo wiwiededziziećeć -- HHisisisssszpzzpzpzpzpzpzpppzpzpzpzppananiaiawawartrto o wiwiededzz

Finsko

Santa se jmenuje Joulupukki, což znamená 

„vánoční koza”. Za starých časů o Vánocích 

lidé převlečení za kozy obcházeli domy 

a koledovali o jídlo a dárky. Později koza 

zkrotla a začala sama rozdávat dárky.  

Hyvaa Joulua!

ppená

ích 

y 

za 

R91801.21R91801.02

PARKER taška na laptop R91801..
polyester 300 D • Š400 x V300 x H70 mm
Sítotiskový transfer 200x100 mm
Taška na laptop (max. velikost 15”) s 1 hlavní kapsou a vnější kapsou na suchý zip. 
Nastavitelný, odnímatelný popruh umožňuje nosit tašku na rameni. Další popruh na zadní 
straně umožňuje umístit tašku na rukojeť kufru. Měkký vnitřek s podšívkou 210T.

ALAMERA taška na laptop R91802.41
polyester • Š400 x V300 x H70 mm
Sítotiskový transfer 200x100 mm
Taška na laptop (max. velikost 15”) s 1 hlavní kapsou a vnější kapsou se zapínáním na 
kontrastní červený zip. Nastavitelný, odnímatelný popruh umožňuje nosit tašku na rameni. 
Další popruh na zadní straně umožňuje umístit tašku na rukojeť kufru. Měkký vnitřek s 
podšívkou 210T.

364,00 Kč 404,00 Kč 
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PENSACOLA batoh na laptop R91839
žakár • Š330 x V420 x H250 mm
Sítotiskový transfer 100x50 mm nebo Digitální transfer 100x50 mm
Batoh na laptop z polyesteru s kapacitou 30 l, 1 hlavní a 2 předními kapsami na zip a 
bočními kapsami.

NOVATO taška na laptop R91800.21
oxford polyester • Š410 x V310 x H70 mm
Sítotiskový transfer 220x100 mm
Nadčasová taška na notebook z polyesteru oxford potažená PVC. Materiál odolný proti 
roztržení. Velká vyztužená kapsa na 17” notebook. 6 vnitřních kapes (různé velikosti) 
a 3 vnější kapsy vám umožní vzít si vše, co potřebujete. Odnímatelný popruh pro nošení 
tašky přes rameno. Další popruh na zadní straně umožňuje její umístění na rukojeť kufru.

YORK batoh na laptop R91796.02
hliník, polyester 300 D • Š500 x V300 x H150 mm
Sítotiskový transfer 130x60 mm
Batoh s přihrádkou na notebook do velikosti 15” zajištěnou zámkem s individuálním 
nastavením. Vnější přední kapsa na zip a USB zásuvka na boku, díky které můžete připojit 
svůj smartphone k powerbance. USB kabel součástí balení. Měkká pohodlná záda a 
ramenní popruhy jsou potaženy síťovinou. Batoh má popruh na rukojeť kufru a je vybaven 
ochranou proti přístupu jiných osob.

807,00 Kč 

729,00 Kč 689,00 Kč 
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Backpacks
SPORT & CITY

AUSTERE batoh do města R08644.21
polyesterový kepr 450 g/m2, hliník • Š290 x V420 x H170 mm
Sítotiskový transfer 150x60 mm nebo Digitální transfer 150x60 mm
Batoh do města z polyesterového kepru 450 g/m2 s držákem z hliníku a kapacitou 20 l. 
Batoh má 1 hlavní a 2 přední kapsy na zip.

BUSTLE batoh do města R08645.41
PVC potažené polyesterem oxford • Š290 x V450 x H150 mm
Sítotiskový transfer 100x230 mm nebo Digitální transfer 100x230 mm
Batoh do města z polyesteru oxford s kapacitou 20 l, refl exními prvky, 1 hlavní a 2 předními 
kapsami na zip a bočními kapsami ze síťoviny.

SALINAS batoh do města R08684.02
nylon 420D • Š290 x V420 x H170 mm
Sítotiskový transfer 150x60 mm
Batoh do města z nylonu 420D s kapacitou 20 l, 1 hlavní a 2 předními kapsami na zip. 
Ramenní popruhy jsou polstrované pěnou.

695,00 Kč 

540,00 Kč 454,00 Kč 
131



Španělsko

Většina dětí dostává dárky 6. ledna, na Tři krále. 

Děti píší dopisy, ve kterých popisují, co by chtěly 

dostat jako dárek. Než jdou spát, nechají na 

parapetu nebo u dveří čerstvě naleštěnou botu, 

ve které ráno najdou dárky. Nezapomínají také 

nechat víno pro krále a zeleninu pro velbloudy.

Feliz navidad!

CORTEZ batoh R91837.02
nylon 1680 D, polyester • Š380 x V490 x H180 mm
Sítotiskový transfer 190x40 mm
Batoh do města z polyesteru 1680D s kapacitou 30 l, 1 hlavní a 2 předními kapsami na zip, 
další kapsy na drobnosti a ramenní popruhy s ventilací.

ALAMEDA batoh R91836.08
polyester • Š300 x V460 x H140 mm
Sítotiskový transfer 160x200 mm nebo Digitální transfer 160x200 mm
Batoh z polyesteru s kapacitou 16 l, 1 hlavní a 2 předními kapsami na zip a bočními kapsami 
ze síťoviny.

REFLECTO skládací refl exní batoh R08706.02
polyester, ripstop • Š300 x V410 x H130 mm
Sítotiskový transfer 130x180 mm
Lehký batoh s refl exní přední stranou a kapsou na boku. Dá se sbalit do malé kompaktní 
kapsičky 9 x 13 cm.

916,00 Kč 

551,00 Kč 255,00 Kč 
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WINTON obchodní cestovní taška s praktickými 
přihrádkami R91819.21

tkanina melanž, polyester • Š570 x V370 x H290 mm
Sítotiskový transfer 150x100 mm nebo Digitální transfer 145x100 mm
Cestovní taška speciálně přizpůsobená pro obchodní cesty. Vylepšený design umožňuje 
bezpečně přepravovat oblek, košile, boty a další cestovní potřeby, které chrání proti 
pomačkání. Má mnoho dobře navržených funkcí pro zjednodušení balení: velká hlavní 
přihrádka, samostatná přihrádka na oblek (lze jej umístit společně s ramínkem), vnější 
boční kapsa pro praktické věci nebo knihu, kapsa na kravatu, samostatná velká kapsa 
na boty, menší kapsy na dokumenty, kabely atd. Nastavitelný ramenní popruh s měkkou 
podložkou. Široký opasek na zadní straně tašky, díky kterému ji můžete zavěsit na rukojeť 
kufru. Další výhodou je možnost plochého skládání, takže při skladování nezabere mnoho 
místa.

FLASH stahovací refl exní batoh R08703.01
polyester 210 D • Š320 x V420 x H1 mm
Sítotisk 250x290 mm nebo Digitální transfer 190x50 mm
Refl exní stahovací batoh s vysokou viditelností pro zvýšenou bezpečnost.

99,40 Kč 

1019,00 Kč 
133



R08457.03R08457.02

ECO PURE batoh z juty R08505.10
juta, bavlna 220 g/m2 • Š360 x V420 x H2 mm
Sítotisk 150x150 mm nebo Digitální transfer 170x170 mm
Moderní batoh z juty s kapsou z bavlny 220 g/m2. Vyrobeno v provozu s nízkými 
emisemi uhlíku.

ORADEA termotaška na jídlo R08446.02
polyester 600 D, korek • Š280 x V180 x H180 mm
Sítotiskový transfer 180x120 mm nebo Digitální transfer 120x50 mm
Termotaška na jídlo s povrchem z korku. Vnitřek je izolovaný materiálem PEVA, který 
udržuje jídlo a nápoje v požadované teplotě. Taška je vybavena nastavitelným ramenním 
popruhem, boční vnější kapsou a zapínáním na zip. Perfektní na oběd do kanceláře, stejně 
jako na cestování, pláž nebo piknik.

PRANZO termotaška na jídlo R08457..
polyester 300 D, fólie • Š375 x V235 x H175 mm
Sítotiskový transfer 140x140 mm
Lehká termotaška s vnitřní tepelně izolační fólií pro lepší udržení teploty. Je vybavena 
2 krátkými uchy a zavíráním na suchý zip. Taška je ideální pro piknik, do školy nebo do 
práce.

COTTON NATURE nákupní taška z bavlny R08503.13
bavlna 230 g/m2 • Š350 x V350 x H205 mm
Sítotisk 250x250 mm nebo Digitální transfer 250x250 mm
Ekologická nákupní taška z bavlny 230 g/m2 s dlouhými uchy. Je biologicky rozložitelná 
a recyklovatelná.

107,00 Kč 

218,00 Kč 

135,00 Kč 

124,00 Kč 
134

Ta
šk

y 
a 

ba
to

hy

NEW!



SHOPPINGBags

NATURAL SHOPPER nákupní taška z juty R08498.02
juta • Š345 x V350 x H180 mm
Sítotiskový transfer 195x200 mm nebo Digitální transfer 195x200 mm
Ekologická nákupní taška z juty s uchy z bavlny. Uvnitř laminovaná. Je plně recyklovatelná. 
Vyrobeno v provozu s nízkými emisemi uhlíku.

NATURAL SHOPPER laminovaná nákupní 
taška z juty R08507.13

juta • Š400 x V340 x H150 mm
Sítotiskový transfer 200x200 mm nebo Digitální transfer 200x200 mm
Ekologická nákupní taška z juty s vnitřní laminací. Vyrobeno v provozu s nízkými emisemi 
uhlíku. Taška je recyklovatelná.

JECO nákupní taška z juty R08497.13
juta, bavlna • Š380 x V420 x H100 mm
Sítotiskový transfer 230x220 mm nebo Digitální transfer 195x200 mm
Ekologická nákupní taška z juty s uchy z bavlny. Uvnitř laminovaná. Je plně recyklovatelná. 
Vyrobeno v provozu s nízkými emisemi uhlíku.

ECO STYLE nákupní taška z bavlny R08496.02
bavlna 230 g/m2 • Š350 x V350 x H205 mm
Sítotiskový transfer 250x250 mm nebo Digitální transfer 250x250 mm
Ekologická nákupní taška z bavlny s dlouhými uchy. Je biologicky rozložitelná 
a recyklovatelná.

146,00 Kč 

168,00 Kč 

107,00 Kč 

148,00 Kč 
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XMAS LIGHT vánoční lucerna X91025.06
topolová překližka 3 mm • Š105 x V145 x H85 mm
Laser 60x50 mm
Lucerna ze dřeva ve tvaru domu s vánočním motivem a světlem uvnitř. Včetně 3 ks baterií 
LR1130. Sezónní položka bez možnosti vrácení.

XMAS LIGHT II vánoční lucerna X91026.06
topolová překližka 3 mm • Š63 x V80 x H58 mm
Laser 35x25 mm
Menší lucerna ze dřeva ve tvaru domu s vánočním motivem a světlem uvnitř. Včetně 3 ks 
baterií LR1130. Sezónní položka bez možnosti vrácení.

XMAS MUSK vánoční vonná svíčka X27472.21
parafín, sklo, karton • Š85 x V150 x H85 mm
Tampon 30x80 mm
Vánoční vonná svíčka ve skle s vůní pižma. Baleno v dárkové krabičce - tubě z pevného 
kartonu. Doba hoření cca 30 hodin. Sezónní položka bez možnosti vrácení.

357,00 Kč 

86,70 Kč 168,00 Kč 
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XMAS TAVIRA vánoční vonná svíčka X17433.21
vosk, kov, beton • Š96 x V100 x H96 mm
Laser 45x17 mm nebo Tampon 30x30 mm
Vánoční svíčka v moderním industriálním stylu je dokonalým doplňkem každého interiéru. 
Vůně „kořeněný pomeranč“ inspirovaná pomerančem a kořením naplní místnost jemnou 
vůní. Doba hoření cca 30 hodin. Sezónní položka bez možnosti vrácení.

XMAS SCENTED sada parfemovaných svíček X47476.06
parafín, karton • Š150 x V85 x H55 mm
UV 80x70 mm nebo Tampon 80x50 mm
Sada 3 parfemovaných svíček s vůní vanilky, kávy a oceánu. Doba hoření cca 16 hodin. 
Dodáváno v dárkové krabičce z kartonu se zdobeným víkem a vánočním motivem. Sezónní 
položka bez možnosti vrácení.

XMAS SINTRA vánoční vonná svíčka X17432.02
vosk, kov, beton • Š96 x V100 x H96 mm
Laser 45x17 mm nebo Tampon 30x30 mm
Vánoční svíčka v moderním industriálním stylu je dokonalým doplňkem každého interiéru. 
Vůně „medové potěšení“ inspirovaná medem a vanilkou naplní místnost jemnou vůní. 
Doba hoření cca 30 hodin. Sezónní položka bez možnosti vrácení.

417,00 Kč 

222,00 Kč 

417,00 Kč 

128,00 Kč 
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NEW!

MATERA svíčka se zimním motivem R17419.06
vosk, dřevo • Svíčka: Š49 x V65 x H49 mm, Podstavec: Š70 x V70 x H10 mm
Laser 40x40 mm
Neparfémovaná svíčka s dřevěnými prvky a zimním motivem.

NEW!



CHRISTMAS TREE dřevěná vánoční dekorace X91024.13
březová překližka 4 mm • Š166 x V160 x H32 mm
Laser 100x20 mm nebo Tampon 100x20 mm
Vánoční dekorace vyřezaná ze dřeva s motivem vánočního stromu. 
Sezónní položka bez možnosti vrácení.

XMAS TOWN dřevěná vánoční dekorace X91021.13
březová překližka 4 mm • Š234 x V165 x H32 mm
Laser 140x15 mm nebo Tampon 100x15 mm
Vánoční dekorace vyřezaná ze dřeva s motivem města v zimě. 
Sezónní položka bez možnosti vrácení.

43,35 Kč 32,90 Kč 
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CHRISTMAS TREE dřevěná vánoční dekorace 
s LED osvětlením X91029.13

dřevo • Š160 x V200 x H50 mm
Laser 50x20 mm nebo Tampon 50x20 mm nebo UV 100x20 mm
Dřevěný vánoční stromeček s LED osvětlením, který každou zimu dodá vašemu domu 
něco navíc. Ideální pro okenní parapet nebo stůl. Odnímatelná základna umožňuje ploché 
zabalení. Baterie CR2032 je součástí. Sezónní položka bez možnosti vrácení.

DOME skleněná vánoční lucerna X91027.00
sklo, topolová překližka 3 mm • Š70 x V106 x H70 mm
Tampon 30x30 mm nebo Laser 30x30 mm
Vánoční lucerna ze skla ve tvaru kupole se světlem. Včetně 3 ks baterií LR1130 (AG10). 
Sezónní položka bez možnosti vrácení.

XMAS MAGIC hudební hrací skříňka X91028.13
překližka, kov • Š85 x V52 x H42 mm
Laser 40x30 mm nebo Tampon 40x30 mm
Klasická hudební hrací skříňka ze dřeva. Mechanismus nevyžaduje baterii, po točení klikou 
skříňka zahraje vánoční píseň “We Wish You a Merry Christmas”. 
Sezónní položka bez možnosti vrácení.

XMAS MUSIC vánoční natahovací hrací skříňka X91030.06
kov • Š105 x V120 x H75 mm
Laser 60x50 mm nebo Tampon 40x30 mm nebo UV 70x50 mm
Tradiční natahovací hudební skříňka s vánoční výzdobou hrající sladkou melodii „Je to malý 
svět“ („It’s a small world“). Doba přehrávání na jedno natažení je přibližně 3 minuty a 30 
sekund. Plechová krabička poskytuje perfektní prostor pro dobroty nebo k uložení malých 
pokladů. Užijte si sváteční náladu s veselou melodií. Sezónní položka bez možnosti vrácení.

168,00 Kč 

155,00 Kč 

260,00 Kč 

155,00 Kč 141



REINDEER refl exní přívěsek/červená R73839
refl exní látka • Š110 x V180 x H65 mm
Tampon 50x7 mm
Ručně šitý refl exní přívěsek ve tvaru soba.

REINDY plyšová hračka R74026.10
polyester • Š130 x V190 x H95 mm
Sítotiskový transfer 50x25 mm nebo Digitální transfer 50x25 mm
Plyšová hračka - sob s bílým tričkem na potisk.

HAPPY REINDEER plyšová hračka R73946.10
polyester • Š150 x V240 x H150 mm
Sítotiskový transfer 40x25 mm nebo Digitální transfer 40x25 mm
Plyšová hračka - sob se šálou vhodnou na potisk.

OSO plyšová hračka X73849.10
polyester • Š230 x V250 x H200 mm
Sítotiskový transfer 70x40 mm nebo Digitální transfer 70x40 mm
Plyšová hračka - medvídek s vánoční čepicí a s rozepínacím tričkem vhodným na potisk.

138,00 Kč 

160,00 Kč 

110,00 Kč 

235,00 Kč 
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XMAS TEDDY velký vánoční plyšový medvěd X74007.10
polyester • Š310 x V380 x H150 mm
Sítotisk 70x50 mm nebo Digitální transfer 70x50 mm
Velký plyšový medvěd s vánoční čepicí v bílém tričku vhodném na potisk. 
Sezónní položka bez možnosti vrácení.

XMAS BUBU velký vánoční plyšový medvěd X74043.16
polyester • Š400 x V500 x H200 mm
Sítotisk 120x80 mm nebo Digitální transfer 120x80 mm
Velký plyšový medvěd s vánoční čepicí v bílém tričku vhodném na potisk. 
Sezónní položka bez možnosti vrácení.

525,00 Kč 289,00 Kč 
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X28367.04X28367.08X28367 08NEW!

XMAS WINNIPEG termohrnek 350 ml 
s vánočním motivem X18394.06

nerezová ocel 18/8 a 18/0 • Š72 x V195 x H72 mm
Laser 50x60 mm
Termohrnek o objemu 350 ml s vánočním motivem, vnitřkem z nerez oceli 18/8 a 
obousměrným tlačítkovým uzávěrem. Termoizolační schopnost 12 h. Uzávěr se dá 
rozložit, což umožňuje snadné a rychlé čištění. Sezónní položka bez možnosti vrácení.

NAVIDAD termohrnek 400 ml 
s vánočním motivem X28367..

nerezová ocel, plast • Š133 x V118 x H90 mm
Tampon 30x70 mm
Termohrnek 400 ml s vánočním motivem s vnitřkem z nerez oceli 18/8 s rukojetí a 
posuvným uzávěrem. Termoizolační schopnost 2,5 h. Doporučujeme pouze ruční mytí. 
Sezónní položka bez možnosti vrácení.

SANTA CAP dětská vánoční čepice R89064
fl eece • Š270 x V330 x H5 mm
Sítotisk 140x80 mm
Santova čepice, obvod 54 cm. Sezónní položka, nelze vrátit.

SANTA BIG vánoční čepice R89063
fl eece • Š300 x V390 x H5 mm
Sítotisk 140x80 mm
Santova čepice, obvod 60 cm. Sezónní položka, nelze vrátit.

19,70 Kč 

   283,00 Kč 

21,70 Kč 

175,00 Kč 
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NEW!

COOKIE sada 4 ks vykrajovátek 
na vánoční cukroví X17154.06

nerezová ocel, karton • Š145 x V165 x H22 mm
Tampon 80x50 mm nebo UV 100x100 mm
Sada 4 ks vykrajovátek různých tvarů pro přípravu vánočního cukroví. Baleno v ekologické 
kartonové krabičce. Uvnitř krabičky najdete také recept na lahodné zázvorové sušenky (v 
anglickém jazyce). Cukroví doporučujeme ozdobit polevou.

XMAS JUTE jutová taška s vánočním motivem R22925.13
juta • Š300 x V400 x H10 mm
Sítotisk 220x260 mm
Taška z přírodní juty s vánočním potiskem a bavlněnou šňůrkou na stažení. Sezónní 
položka bez možnosti vrácení.

XMAS COTTON taška z bavlny 
s vánočním motivem R22926.13

bavlna 140 g/m2 • Š300 x V400 x H1 mm
Sítotisk 220x260 mm
Taška z bavlny s vánočním potiskem a bavlněnou šňůrkou na stažení. 
Sezónní položka bez možnosti vrácení.

202,00 Kč 

73,40 Kč 61,00 Kč 
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MERRY vánoční dárková sada R00004.99
karton • Š330 x V230 x H85 mm
Tampon 60 x 20 mm nebo Laser 50x60 mm nebo Laser 140x15 mm
Vánoční dárková sada se skládá z bavlněné dárkové tašky, termohrnku, zápisníku a dřevěné 
vánoční dekorace. Baleno v dárkové krabičce z kartonu s výplní z dřevité vlny.

GIFT XL dárkový sáček R22927.21
umělý len • Š300 x V400 x H5 mm
Sítotisk 220x200 mm nebo Digitální transfer 220x200 mm
Dárkový sáček z umělého lnu se saténovou stuhou.

SANTA SACK vánoční dárková taška R89068
fl eece • Š300 x V400 x H3 mm
Sítotisk 150x150 mm
Dárková stahovací taška s vánočním motivem. 
Sezónní položka, nelze vrátit.

GIFT L dárkový sáček, vínová R22922
tyl • Š250 x V345 x H1 mm
Tampon 50x5 mm
Dárkový sáček z tylu se saténovou stuhou.

76,70 Kč 

61,00 Kč 

579,00 Kč 

25,75 Kč 
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V procesu sítotisku se barva přetiskne přes 
tkaninu s jemnými oky (síto) na předmět. 

Předměty potisknuté sítotiskem mají jasnější 
barvy, protože aplikace barvy je silnější než u 
jiných tiskových technik. Plochy pro reklamní 

sítotisk musí být rovné a hladké.

Kovové předměty, ale také silikon, sklo,  
mikrovlákno nebo dřevo se dají ozdobit 

laserovým paprskem. Tato technika 
umožňuje přesně přenést malé detaily. 

Díky tomu, že loga se snadno nahrají 
přímo do gravírovacího stroje, mohou 

být minimální množství velmi nízká.

S digitálním tiskem dosáhnete vysoké věrnosti 
barev a téměř fotografi cké kvality. Digitální 

tiskárny s plochým stolem umožňují potisk většiny 
plochých předmětů. Při tisku ve více vrstvách se 

dosáhne efektu reliéfu.

Potisk DTF (Direct To Film) – digitální transfer je 
ekonomická a dokonalá potisková technologie 
pro potisk tkanin ve vysoké kvalitě. DTF nabízí 

skvělou možnost rychlých vícebarevných grafi k 
a motivů ve fotografi cké kvalitě včetně všech 

barevných přechodů.

Při ražbě se do materiálu otiskne 
vyhřívaná raznice, čímž se dosáhne 

ušlechtilého vzhledu. Tento proces se 
používá zejména u předmětů z kůže 

nebo PU.     

Jedna z nejuniverzálnějších metod tisku 
se používá pro předměty různých tvarů 
a mteriálů, jako je plast nebo kov. Barva 

se přenáší na předmět z klišé pomocí 
silikonového polštářku (tamponu), který 

umožňuje nejjemnější detaily.

SÍTOTISK

GRAVÍROVÁNÍ LASEREM PLNOBAREVNÝ POTISK DIGITÁLNÍ TRANSFER

RAŽBA  TAMPONOVÝ TISK

METODY POTISKU    
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