


Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,
v láske, šťastí, harmónii 

prežite ich spoločne.
Dôležité sú nielen dary,

v novom roku 
nech saVám aj dobre darí.
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MEDOVÁ OZDOBA
H6103900XW0
Sada ozdôb z včelieho vosku 12 ks – HAND MADE  
na vianočný stromček.
Odporúčaná technológia potlače: 
kartička, reklamný pásik
Rozmery: 17 x 11 x 4 cm
Min. množstvo na objednanie: 5 ks

6,80 €

Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

SWEET LIPS
Darčekové balenie medu, balzamu na pery, 
čajovej sviečky v celofánovom vrecku.
H6103600XW0 – červená
H6103601XW0 – modrá
H6103602XW0 – zelená
Obsahuje: med kvetový 120g, 
balzam na pery 
(hojivý propolis, olej tea tree), 
čajová sviečka
Odporúčaná technológia potlače: 
kartička
Rozmery: cca 7 x 19 cm
Min. množstvo na objednanie: 5 ks

11,00 €

VIANOČNÝ BIO KOŠÍK
Darčekový prútený košík – HAND MADE
H6207100YQA - BIO šťava zo šípok – Vďaka vysokému obsahu vitamínu C 
patria šípky medzi účinné antioxidanty. Pôsobia preventívne proti infekciám 
z prechladnutia, chrípke, posilňujú cievy a pomáhajú pri paradentóze.
H6207200YQA - Bio šťava z bazy čiernej - Pomáha zlepšovať pružnosť 
ciev a mierne znižuje krvný tlak, pomáha pri tráviacich ťažkostiach, 
nedostatočnej činnosti žlčníka či v boji  s nadbytočnými kilami. Je vhodná 
pri liečbe respiračných ochorení a chorôb z prechladnutia. Taktiež je vhodnou 
prevenciou voči problémom s močovými cestami a obličkami, vďaka svojej 
močopudnej  schopnosti zbavovať telo nahromadených toxínov.
Sirup z arónie - Arónia je od nepamäti známa ako silný antioxidant. Účinné 
látky v nej obsiahnuté majú schopnosť vychytávať v tele voľné radikály, čím 
ju môžeme považovať za účinnú prevenciu v boji proti oxidačnému stresu. 
Podporuje funkciu štítnej žľazy, srdca, ciev, pečene a obličiek. Zlepšuje vysoký 
krvný tlak a cholesterol. Rovnako je účinná v liečbe kožných ochorení a 
na svoje si prídu aj jedinci s oslabenou imunitou.
Odporúčaná technológia potlače: 
reklamný pásik, kartička
Rozmery: ø 38 x 18 cm
Min. množstvo na objednanie: 5 ks

29,20 € 
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

TROIS
H6111000YQY
Sada troch mini medov v celofánovom vrecku. 
Obsahuje: kvetový med s levanduľou, 
lipový med s vanilkou a agátový med s čili. 
Hmotnosť: 3 x 140 g
Odporúčaná technológia potlače: kartička 
Rozmery: cca 9 x 14 cm
Min. množstvo na objednanie: 5 ks

12,90 €

MEDOVÝ TUBUS
Darčekové balenie ochuteného 
pastovaného medu, 
medovej sviečky v papierovej tube.
Vhodný ako prísada do palaciniek, 
smoothies, kaší a domáceho musli.
H6103500XW0 – jahoda
H6103501XW0 – zázvor
H6103502XW0 – marakuja
H6103503XW0 – škorica - slivka
Obsahuje: pastovaný repkový med 250g
(príchuť jahoda, zázvor, marakuja, škorica-slivka),
medová sviečka
Odporúčaná technológia potlače: 
reklamný pásik
Rozmery: ø 7,5 x 12 cm 

11,40 €

MEDOVINKA 
H6100200YQY
Prútený košík – stredný.
Obsahuje: med kvetový (250 g), med zmiešaný lesný (250g),
staroslovanskú medovinu tmavú z lesného medu (0,75l), 
paličku na med
Odporúčaná technológia potlače: kartička
Rozmery: 37 x 25,5 x 12 cm
Min. množstvo na objednanie: 5 ks

26,10 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

ČAJOVÝ KOŠÍK NEW
Darčekový prútený košík – oválny.
Obsahuje: bylinkový čaj sypaný (50 g, na výber z 5 druhov), 
med lesný (250 g), sitko v tvare stromčeka s tanierikom, 
ozdoby z včelieho vosku
H6207600YQA - lipa
Lipa podporuje imunitný systém a je vhodná v boji proti 
chrípke a nachladnutiu. Zahrieva organizmus pri slabo 
prekrvených končatinách. Upokojuje nervový systém 
a zlepšuje kvalitu spánku.
H6207601YQA - šípky
Šípkový čaj vďaka vysokému obsahu vitamínu C zlepšuje 
imunitu a prispieva k detoxikácií organizmu. Zlepšuje 
kvalitu vlasov, nechtov a pokožky. Je vhodnou prevenciou 
proti vzniku anémie a osteoporózy.
H6207602YQA - baza čierna
Podporuje obranyschopnosť a tráviaci systém. 
Má antiseptický, antibakteriálny a antivírusový účinok. 
Uvoľňuje telo od prílišnej záťaže a stresu. Eliminuje bolesti 
kĺbov a zmierňuje bolesť a kŕče.
H6207603YQA - levanduľa
Levanduľa je vhodná na prípravu bylinných kúpeľov a toník 
na vonkajšie použitie, vďaka jej liečivej schopnosti kožných 
ochorení ( akné, ekzém, lupienka). Taktiež zlepšuje samotnú 
kvalitu pokožky. Pri vnútornom užívaní upokojuje nervový 
systém, zlepšuje kvalitu spánku a utlmuje migrénové stavy. 
Pomáha pri respiračných ochoreniach a astme.
H6207604YQA - prvosienka
Čaj z prvosienky pôsobí hlavne na dýchacie ústrojenstvo. 
Účinná látka saponín obsiahnutá v tejto bylinke uvoľňuje 
priedušky a účinne lieči chrípku, prechladnutie či suchý 
kašeľ. Jej upokojujúce účinky sú vhodné v boji proti stresu, 
neuróze a nespavosti. Rovnako upokojuje telo zvonka, takže 
je vhodnou prímesou do bylinných kúpeľov a inhalačných 
zmesí.
Odporúčaná technológia potlače: 
reklamný pásik, kartička
Rozmery: 29 x 20 x 7 cm
Min. množstvo na objednanie: 5 ks

17,50 €

ČAROVNÝ BALÍČEK 
Vianočné darčekové balenie obsahuje 
zelený čaj Sencha aromatizovaný (50g),
med kvetový (120g), 
čarovnú medovinu (0,18l).
H6100600XW0 – červená
H6100601XW0 – zelená
H6100602XW0 – zlatá
Odporúčaná technológia 
potlače: kartička
Rozmery balenia: 
15,5 x 21 x 7,5 cm

17,90 €

COOKIES
H6207500YQA
Darčekový prútený košík – oválny 
Obsahuje: zmes na prípravu lahodných 
perníčkových cookies (520g) (pšeničná 
múka hladká, cukor kryštálový, škorica, 
zázvor, klinčeky, kakao, prášok do pečiva, 
soľ). Výrobok obsahuje lepok, sadu 
4 farebných silikónových košíčkov
Odporúčaná technológia potlače: 
reklamný pásik, kartička
Rozmery: 28 x 17,5 x 6 cm 
Min. množstvo na objednanie: 5 ks

14,30 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

VIANOČNÁ POHODA
Prútený košík – malý.
Obsahuje: originálny cejlónsky sypaný čaj ( 85 g),  
keramickú šálku (290 ml), med kvetový (120 g),  
3 ks ozdoby z včelieho vosku
H6109500YQY – červená: čierny čaj s kúskami čerešne, 
požltu farbiarskeho a prírodnou arómou čerešne a mandle
H6109501YQY – zelená: zelený čaj s kúskami čerešne, 
jablka, nevädze a prírodnou arómou manga a mučenky
Odporúčaná technológia potlače: kartička
Rozmery: 29,5 x 20 x 10 cm
Min. množstvo na objednanie: 5 ks

23,99 €

ARÓNIA
Bio produkt s bohatým zdrojom minerálnych látok, vitamínov, 
trieslovín. Či už sa rozhodnete pre sušené plody, sypaný čaj 
alebo smoothie prášok, z tejto SUPER PLODINY a významného 
antioxidantu, účinok je rovnaký práve vďaka vysokému obsahu 
vitamínov (A,B,C,E, K a P) a minerálnych látok (železo, vápnik, horčík, 
draslík, zinok). Významne zlepšuje pamäť a zvyšuje koncentráciu, 
podporuje imunitný systém, taktiež je považovaná za prírodné 
antidepresívum, je vhodnou prevenciou proti kardiovaskulárnym 
ochoreniam, arterioskleróze, reumatickým ochoreniam, 
chudokrvnosti, chorobám lymfatického sytému a štítnej žľazy.
H6109600YQY – sušené plody 100 % BIO ARÓNIA (250g)
H6109601YQY – sypaný čaj 100 % BIO ARÓNIA (150g)
H6109602YQY – smoothie prášok 100 % BIO ARÓNIA (100g)
Odporúčaná technológia potlače: plnofarebná samolepka 
Min. množstvo na objednanie: 5 ks

7,50 € / 6,66 € / 6,66 €

SURPRISE
H6103800XW0
Darčeková krabička s prekvapením.
Obsahuje: med, balzam na pery tyčinka, 
sviečka z včelieho vosku
Odporúčaná technológia potlače: 
kartička, reklamný pásik
Rozmery: 16,5 x 9,5 x 4,5 cm
Min. množstvo na objednanie: 5 ks

10,00 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

ORIENTO & SPECIALTY
Kolekcia čierneho a zeleného čaju 
balené v luxusnej darčekovej kazete.
H6104801MT1 – Oriento, 60 ks, 20 x 1,5g, 40 x 2g
H6107501MT1 – Specialty, 60 ks, 50 x 2g, 10 x 1,5g
Odporúčaná technológia potlače: 
reklamný pásik, samolepka
Rozmery: 23,5 x 19 x 5 cm

7,35 €

OVOCNÁ KNIHA
Kolekcia ovocných aromatizovaných a čiernych čajov 
balené v plechovej krabici v tvare knihy.
H6105801MT1 – Magic fruit, čierny čaj s ovocím, 64g
H6105803MT1 – Summer Fiesta, ovocné čaje, 32 x 1,8g
H6105804MT1 – Fruity Delight, ovocné čaje, 32 ks
Odporúčaná technológia potlače: 
reklamný pásik, samolepka
Rozmery: 16,5 x 17,2 x 4,5 cm

11,09 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

VINTAGE
Čierne a zelené sypané čaje v plechovke v štýle vintage, 100g
H6112700MT1 – New Year’s Gift, čierny čaj
(čierny čaj, čerešňa, divý šafran, aróma - čerešňa, mandľa)
H6112702MT1 – Merry Christmas, čierny s ovocím
(čierny čaj, jablko, divý šafran, aróma - zázvor, vanilka)
H6112701MT1 – Christmas Tree, zelený čaj
(zelený čaj, kúsky čerešní, jablko, nevädza,  
aróma -mango, mučenka)
H6112703MT1 – Winter Holidays, čierny s ovocím
(čierny čaj, čerešňa, pomarančová kôra, 
pomarančový kvet, aróma - vanilka, jahoda, 
smotana)
Odporúčaná technológia potlače: reklamný pásik
Rozmery: 10 x 15,5 x 10 cm

7,99 €

HERBAL TEA
Exkluzívny bylinkový čaj ochutený ovocím a koreninami, 
balené v papierovej tube, pyramídové vrecúška, 20 x 2g
H6112500MT1 – Hot Beats
(zelený čaj, cist, jazmín, rooibos, koreň zázvoru, chilli, prírodná aróma zázvoru)
H6112501MT1 – Stress Release, pyramídové vrecúška, 20 x 2g 
(harmanček, mäta pieporná, ostružina list, prírodná aróma - med)
H6112502MT1 – Deep Breath
(mäta, mäta pieporná) 
H6112504MT1 – Spice Up
(rebríček, citrónová tráva, škoricová kôra, 
čierne korenie, mäta pieporná, borovička bobule, 
prírodná aróma - limetka)
Odporúčaná technológia potlače: reklamný pásik
Rozmery: 8,4 x 15,9 cm

6,09 €

Rozšírenú ponuku čajov nájdete na našich webových stránkach.
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

REGALINO 
Zelený a čierny čaj ochutený ovocím a ovocnými 
arómami balený v plechovej krabičke, sypaný, 100g
H6107801MT1 – zelený čaj s jahodami 
(zelený čaj s kúskami jahôd, ružovými lístkami 
a arómou brusnice a jahody)
H6107802MT1 – zelený čaj s jazmínom 
(zelený čaj s jazmínovými púčikmi, ananásom, šípkami, 
mangom a arómou jahody a kiwi) 
H6107800MT1 – čierny čaj aromatizovaný 
(čierny čaj, modrá malva, jazmín, kokosové lupienky, 
aróma - pražené mandle, čerešne)
Odporúčaná technológia potlače: reklamný pásik
Rozmery: 8,8 x 8,9 x 10,9 cm

7,99 €

TREEFILTER
H2403101PD2
Sitko na čaj v tvare stromčeka s retiazkou 
a mini tanierikom, nehrdzavejúca oceľ, krabička.
Rozmery: 5 x 3,5 x 1 cm

2,68 €

KOPP
F8009000PD2
Keramický čajník 400ml so šálkou 200ml 
s motívom snehových vločiek
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač, komplimentka
Rozmery: 19,3 x 16,6 x 12,7 cm

14,92 €

KOLETO
Originálne balenie pravého cejlónskeho sypaného 
čaju v plechovej dóze, 30 g, tvar vreckových hodín.
H6112300MT1 – zlatá plechovka
(čierny čaj, marhuľa, pomarančová kôra nechtík, 
aróma - pomaranč, mandarínka)
H6112301MT1 – strieborná plechovka 
(zelený čaj, brusnice, ananás, jablko, nevädza, 
aróma - čerešňa, vanilka)
H6112302MT1 – červená plechovka 
(ovocný čaj s kúskami papáje, jablka, čerešne, 
jahody, kustovnice, ibišteka, aróma - jahoda a 
malina)
Odporúčaná technológia potlače: samolepka
Rozmery: 8,8 x 8,8 x 4,2 cm

3,65 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

FROSTY
Kolekcia čiernych aromatizovaných čajov s kúskami ovocia 
v plechovej dóze so zimným motívom, sypaný, 85g
H6110100MT1 – Day
(čierny čaj, mango, brusnica, nevädza, brusnicová aróma)
H6110101MT1 – Night
(čierny čaj, marhuľa, dráč, šípky, biela nevädza, modrá 
nevädza, divý šafran, vanilková a mandľová aróma)
H6110102MT1 – Evening
(čierny čaj, marhuľa, pomarančová kôra, nechtík, 
pomarančová a mandarínková aróma)
H6110103MT1 – Morning
(čierny čaj)
Odporúčaná technológia potlače: reklamný pásik, 
samolepka 
Rozmery: 8,8 x 6,8 x 14,5 cm

5,89 €

SIEVE
H2401200PJ2 
Sitko na čaj s miskou
Rozmery: 5,5 x 4 x 1,5 cm / 8 x 7 x 1,7 cm

3,42 €

SNOWFLAKE
Keramický retro hrnček s potlačou vločiek, objem 290 ml
F8008900PD2 – červená
F8008902PD2 – sivá
F8008901PD2 – modrá
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač
Rozmery: 10,7 x 9,2 x 8,9 cm

4,00 €

SEZÓNNY ČAJ
Kolekcia zelených a čiernych čajov 
s ovocnou príchuťou, pyramídové vrecúška 15x2g
H6102302MT1 – Spring Tea
(zelený čaj, pomelo, čerešňa, nevädza, 
prírodná aróma čerešne)
H6102303MT1 – Summer Tea
(zelený čaj, papája, lesná jahoda, nevädza, 
nechtík lekársky, aróma lesné jahody) 
H6102300MT1 – Autumn Tea
(čierny čaj, divý šafran, aróma javorového sirupu) 
H6102301MT1 – Winter Tea
(čierny čaj, brusnica, brusnicová aróma)
Odporúčaná technológia potlače: samolepka
Rozmery: 9 x 17 x 6,5 cm

4,62 €
Rozšírenú ponuku čajov nájdete na našich webových stránkach.
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

BELGICKÉ PRALINKY MIX 
H5800200YQB
Luxusné belgické pralinky 7ks 
(likér v mliečnej čokoláde, oriešok v mliečnej 
čokoláde, karamel v horkej čokoláde, 
kokos v bielej čokoláde, 80g). 
Balené v darčekovej krabičke s možnosťou 
vlastnej plnofarebnej potlače.
(cena na vyžiadanie)
Min. množstvo na objednanie: 
vianočný motív 50 ks
Min. množstvo na objednanie 
s vlastnou potlačou: 150 ks
Rozmery: 15 x 12,5 x 2 cm

2,99 €

TEHLIČKA DOUBLE
H5801200YQB
Mini čokoládky balené v zlatej alebo striebornej krabičke. 
Na výber sú tri druhy čokolád: biela, mliečna alebo horká. 
Hmotnosť: 10 x 5g. Možnosť vlastnej potlače na krabičku 
aj na prebal čokoládok. 
Min. množstvo na objednanie: 100 ks.
Rozmery: 17 x 4 x 2 cm
Termín dodania: 3 týždne 

3,59 €

BIO MŇAMKA
Pravé bio perníčky alebo sušienky vyrobené zo surovín 
pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva. 
Balené v celofáne s lištou s vianočným motívom.
H5810100YQB – medové perníčky, 100g
H5810200YQB – kávové sušienky s kokosom, 100g 
H5810300YQB – čoko-kokosky s Fair-trade čokoládou, 100g
Min. množstvo na objednanie: 50 ks
Termín dodania: 3 týždne

4,08 €

ČOKOLATINI
H5803000QQL
Mini čokoládky 25x5g balené v papierovej 
krabičke s vianočným motívom, horká 
alebo mliečna príchuť. Možnosť vlastnej 
potlače – cena na vyžiadanie.
Min. množstvo na objednanie: 50 ks
Rozmery: 20,4 x 20,4 x 0,9 cm

10,89 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

LAKOCINKA 
H5803300QQL
Mini čokoládky v prebale 
s vianočným motívom, 
balené v celofánovom 
vrecúšku, 10 x 5g
Min. množstvo 
na objednanie: 100 ks.
Termín dodania: 3 týždne 

1,69 €

MANDLE 
Mandle v horkej a mliečnej čokoláde a v škorici, 50 g, 
balené v papierovej krabičke s okienkom.
Možnosť vlastnej plnofarebnej potlače – cena na vyžiadanie.
H5800203YQY – v čokoláde a škorici, 
strieborná krabička
H5809020YQB – v čokoláde a škorici, 
zlatá krabička
H5809021YQB – v horkej a mliečnej čokoláde, 
strieborná krabička
H5809010YQB – v horkej a mliečnej čokoláde, 
zlatá krabička
Rozmery krabičky: 11,2 x 6,5 x 3,5 cm 
Minimálne množstvo na objednanie: 50 ks

1,89 €

TARTUFO
H5801400YQB
Mix 12 praliniek z belgickej čokolády s originálnymi 
belgickými náplňami. Pralinky sú uložené v papierových 
košíčkoch, dodávané v striebornej krabičke s mašľou.
Hmotnosť: 132 g
Možnosť potlače na krabičku (cena na vyžiadanie).
Min. množstvo na objednanie: 50 ks
Rozmery: 23 x 7 x 2 cm
Termín dodania: 3 týždne

7,19 €

CORNETTA
Kornútik s ovocnými roksovými cukríkmi 
vo vianočnom balení.
H5803100QQL – 100 g
H5803101QQL – 200 g
Odporúčaná technológia potlače: kartička
Rozmery: 
100 g – cca 23 cm
200 g – cca 27 cm
Min. množstvo na objednanie: 50 ks

1,69 € / 3,30 €



12

1%
z ceny pre

w
w

w.cervenynos.sk

Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

CANDLE MAXI
Vonná sviečka Country Candle 652 g, 2 knôty
Sviečky Country Candle sú sčasti veda, sčasti 
umenie. Sú synonymom absolútne vernej 
a pravdivej vône. Vône z éterických olejov, farbivá 
výlučne z rastlinných zložiek. 
A ako bonus nádherné „Apothecary“ poháre. 
H3800400YQA – Grey: santalové drevo, citrónová 
tráva, céder, vanilka, teplý jantár pačuli, pižmo
H3800401YQA – Merry Christmas: vavrín, škorica, 
korenistá, sladká a drevitá vôňa
H3800402YQA – Cheers: hrozno, citrus, marhuľa, 
santalové drevo, pižmo
Odporúčana technólogia potlače: nálepka

22,46 €

CANDLE MIDI
Vonná sviečka Country Candle 453 g, 2 knôty 
H3800500YQA – Grey: santalové drevo, citrónová 
tráva, céder, vanilka, teplý jantár
H3800501YQA – Merry Christmas: vavrín, škorica, 
korenistá, sladká a drevitá vôňa
H3800502YQA – Cheers: hrozno, citrus, marhuľa, 
santalové drevo, pižmo
Odporúčana technólogia potlače: nálepka

19,13 €

CANDLE MINI
Vonná sviečka Country Candle 104 g
H3800600YQA – Grey: santalové drevo, citrónová 
tráva, céder, vanilka, teplý jantár
H3800601YQA – Merry Christmas: vavrín, škorica, 
korenistá, sladká a drevitá vôňa
H3800602YQA – Cheers: hrozno, citrus, marhuľa, 
santalové drevo, pižmo
Odporúčana technólogia potlače: nálepka

9,96 €

Na dopyt ďalších viac ako 60 druhov vôní.
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

VONNÝ VANKÚŠ FORREST & LOVE 
DO INTERIÉRU
Vankúše FORREST & LOVE sú vyrobené výlučne z čistých 
bylín, korenín, sušených kvetov a zo 100% éterických 
olejov. Vyrábajú sa ručne, a to od tlače obliečok na vankúše 
elegantnými kráľovskými vzormi, až po šitie a následné 
naplnenie. Šité prírodným vláknom. Farbivá bez obsahu 
ťažkých kovov (AZO-free). 5 vôní vonných vankúšov.
H3800700YQA – SETR – Pokoj a vyrovnanosť (šedý)
H3800701YQA – SELO – Zmyselná láska (červený)
H3800702YQA – POPE – Pozitivita a upokojenie (zelený)
H3800703YQA – ENVI – Vibrujúca energia (červený)
H3800704YQA – FOME – Meditácia (modrý)
Rozmery vankúša: 20 x 12 cm
Odporúčana technólogia potlače: kartička, reklamný pásik

17,42 €

VONNÝ VANKÚŠ FORREST & LOVE 
DO AUTA
Set 2 mini vonných vankúšov do vášho auta
H3800800YQA – FOME & POPE
H3800801YQA – ENVI & SETR
Rozmery vankúša: 10 x 12 cm 
Odporúčana technólogia potlače: kartička, reklamný pásik

17,42 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

VELA
Sklenený svietnik s lesklou úpravou s čajovou 
sviečkou. Balené v transparentnej krabičke 
previazanej mašľou.
H3801601PD2- zlatá
H3801600PD2 – červená
H3801602PD2 – strieborná
Odporúčaná technológia potlače: tampón, 
nálepka, komplimentka
Rozmery: priemer 5 x 6 cm

2,02 €

LUE
F8009500PD2 
Mikulášska čiapka s LED svetlami
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač
Rozmery: 29 x 40 cm

2,13 € MERRY MUG
F5100500RB2
Plastový termohrnček s dvojitou stenou 
s vianočným motívom. Objem 450ml.
Odporúčaná technológia potlače: 
sieťotlač
Rozmery: priemer 8,4 x 16,7 cm

2,97 €

PALA
Plastová vianočná guľa s vianočným motívom. 
Balené v papierovej krabičke s okienkom.
F8012700MA2 – červená
F8012701MA2 – zlatá
Odporúčaná technológia potlače: 
komplimentka
Rozmery: priemer 7,7 x 7,7 x 10 cm

1,95 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

DEKOR
Sklenený svietnik na čajovú sviečku ozdobený šiškami a vianočnými mini guľôčkami.
Balené s PVC krabičke previazanej špagátom s kartičkou na potlač.
F8009300PD2 – červená
F8009301PD2 – biela
Odporúčaná technológia potlače: nálepka
Rozmery: 8,3 x 8,3 x 4,7 cm

2,82 €

RUNDE
Okrúhla ozdoba na vianočný stromček.
F8009400PD2 – červená
F8009401PD2 – zelená
F8009402PD2 – strieborná
F8009403PD2 – zlatá
F8009404PD2 – modrá
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač
Rozmery: priemer 7,6 x 1,6 cm

0,75 €

STELA
F8009100PD2
Drevený svietnik v tvare hviezdičky 
s čajovou sviečkou.
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Rozmery: 10 x 9,5 x 1,5 cm

2,55 €

TREET
F8009200PD2 
Drevený svietnik v tvare stromčeka 
s čajovou sviečkou.
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Rozmery: 9,5 x 9,5 x 2 cm

2,55 €

CUORE
H3801700PD2
Drevený svietnik v tvare srdca 
s čajovou sviečkou.
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Rozmery: 9,5 x 10 x 2 cm

2,55 €

VELAS
F8001500RB2
Drevené vianočné ozdoby, 
mix motívov bez možnosti výberu.
Odporúčaná technológia: 
tampónová tlač
Rozmery: 7,5 x 4,5 x 0,2 cm

0,20 € 
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

Vína ViaJur, výber z ročníka 2017
Vinárstvo ViaJur sa nachádza v pivniciach Pálffyovského kaštieľa  
vo Svätom Jure, ktorého história je spätá s vínom už od 15. storočia. Vína 
ViaJur v sebe stelesňujú modernu slovenského vinohradníctva  
s výrazným rukopisom ovocnosti a sviežej dochute.

KOLEKCIA PRO REGE ET PATRIA 

H7506700YQA VELTLÍNSKE ZELENÉ, akostné Biele, suché, 0,75 l
H7506800YQA MÜLLER THURGAU, akostné Biele, suché, 0,75 l
H7506900YQA FRANKOVKA MODRÁ, akostné Rosé, polosuché, 0,75 l
H7507000YQA CABERNET SAUVIGNON, neskorý zber Rosé, polosuché, 0,75 l
H7507100YQA PINOT GRIS, neskorý zber Biele, suché, 0,75 l
H7507200YQA PINOT BLANC, neskorý zber Biele, suché, 0,75 l
H7507300YQA SAUVIGNON BLANC, neskorý zber Biele, suché, 0,75 l
H7507400YQA VELTLÍNSKE ZELENÉ, kabinet Biele, suché, 0,75 l

KOLEKCIA ARS IN VINO, VINUM IN ARTE

H7508100YQA TRAMÍN ČERVENÝ, výber z hrozna Biele, polosuché, 0,75 l

od 10,40 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

Tekvicový olej
H7507900YQA  
Olej sa získava z jemne opražených tekvicových semien  
vyzretých na slnku z prvého lisovania za studena.  
Je ideálny na dochutenie šalátov, údenín, syrov a polievok.  
Olej z tekvicových jadierok obsahuje vitamíny A, B1, B2, B6, E, 
omega 3 a omega 6 nenasýtené mastné kyseliny a antioxidanty.

100 % tekvicový olej, 0,25 l

12,15 €

COLLE MASSARI ROSSO 
RISERVA MONTECUCCO 2014 
H7507500YQA 
Víno s dominantným postavením v rodinnom vinárstve  
Colle Massari v južnom Toskánsku s vôňou plnou bobuľového 
ovocia s náznakom byliniek a mokka kávy. Pevná a dlhá 
chuť s výraznými tanínmi sú charakteristické pre toto víno 
postavené na odrode Sangiovese. Pri šetrnom archivovaní sa 
vám v najkrajšom šate ukáže aj o 6 – 8 rokov. 

Červené, suché, 0,75 l

18,43 € 

Fabio Motta Pievi IGT 2015 
H7507700YQA  
Butikový vinár a butikové víno. Aj takto môžeme nazvať 
víno od nadšenca Fabia Mottu zo slávnej oblasti Bolgheri 
zo západného Toskánska, ktoré je skvostným prepojením 
Merlotu Cabernet a miestneho Sangiovese. V chuti, ako aj 
vo vôni dominuje korenie s vanilkou sprevádzané červenými 
ríbezľami. Víno naozaj vhodné na unikátne príležitosti! 

Červené, suché, 0,75 l

22,46 € 

Frescobaldi Campo Ai Sassi Rosso 
di Montalcino 2015 
H7507600YQA  
Krásne víno s výrazným ovocným prejavom a elegantnou 
prácou s drevom, ktoré je považované za mladšieho brata 
Brunella. Je to ideálny spoločník k divine a k výrazným 
jedlám od šľachtickej rodiny Frescobaldi, ktorá v Toskánsku 
produkuje víno už viac ako 700 rokov. 

Červené, suché, 0,75 l

24,95 € 

Villa Marcello Prosecco DOC 
Magnum Bottle 2017  
v darčekovom balení
H7507800YQA  
Slamovožltá farba, vôňa zelených jabĺk a agátového 
kvetu prechádza do príjemne osviežujúcej chuti a plného, 
zaguľateného konca, ktorý pochádza z predĺženého 
nazrievania na kvasinkách. Aj preto ide o jedno  
z najlepších vín Prosecco na trhu.

Biele, suché, šumivé, 0,75 l/1,5 l

13,84 € / 30,72 €

Olej Fonterutoli Extra Virgin Olive 
Oil, Chianti Classico DOP
H7508000YQA  
Výrazný olivový olej zo srdca toskánskej oblasti Chianti. 
Chuťovo veľmi vyvážený, s dlhým bylinkovým záverom. 
Už niekoľko rokov ho nájdete v ponukách skvelých 
michelinských reštaurácií v okolí Florencie.

Extra virgin olivový olej, 0,25 l

17,46 € 

Ideálny doplnok pre milovníkov vína:

Okrem uvedených značiek u nás nájdete aj ďalšie kvalitné domáce a zahraničné vína. V prípade záujmu vám radi zostavíme ponuku na mieru vybranú naším someliérom.
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

WANGI
H1300100ZH1
Všetky významné udalosti vo vašom živote
musíte riadne osláviť a žiadna oslava
sa nazaobíde bez sektu. Darčeková sada
obsahuje dva luxusné tenké poháre Bohemia
Crystal (200 ml) určené práve na šampanské.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 15 x 20 mm
Rozmery: pohár – ø 5,9 x 25,1 cm
balenie – 7 x 18,5 x 29 cm
Kartónové množstvo v ks: 10

8,90 €

PAPUA 
Vyberte si sami čo darujete svojim známym. Umožní vám 
to značková darčeková krabica Vanilla Season s dvoma 
pohármi na červené alebo na biele víno alebo
na šampanské a voľným priestorom na fľašu.
H5400100IP1 – dva poháre (250 ml) na biele víno
H5400101IP1 – dva poháre (570 ml) na červené víno
H5400102IP1 – dva poháre (200 ml) na šampanské
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 15 x 20 mm
Rozmery balenia: 11 x 37,5 x 33 cm
Poznámka: dodávame bez vína a šampanského

na biele víno 10,90 € 
na červené víno 11,90 € 
na šampanské 11,90 €

NUKUALOFA
H1301400ZH1
Sada 6 pohárov na víno s farebným tónovaním stopky. 
Pri posedení s priateľmi si poháre jednoducho rozoznáte 
a nebudete tak musieť riešiť, komu ktorý pohár patrí.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 15 x 20 mm
Rozmery: pohár – ø 8,8 x 22,3 cm
balenie – 26 x 17,5 x 23,5 cm
Kartónové množstvo v ks: 8

23,90 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

AKAROA
H1200200ZH1
Každé víno by sa pred podávaním malo
tzv. nadýchnuť. K dekantácii poslúži štýlová
sklenená karafa Bohemia Crystal,
objem 1,5 l, ktorá krásne doplní sadu
elegantných pohárov a bude pekným
darčekom pre každého, kto si rád
vychutná dobré víno.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 30 x 10 mm
Rozmery: karafa – ø 19,2 x 20,7 cm
balenie – 25 x 25 x 22,5 cm
Kartónové množstvo v ks: 4

11,90 € 

PAPAROA
H1200100ZH1
V horúcich letných dňoch vás najlepšie
osvieži pramenitá voda či výborná citronáda.
Akúkoľvek osviežujúcu pochúťku si môžete
pripraviť do elegantnej sklenenej karafy
Bohemia Crystal, objem 1,2 l.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač F, gravír
Maximálna veľkosť po tlače: 30 x 30 mm
Rozmery: karafa – ø 9,5 x 30 cm
balenie – 14,5 x 15 x 37 cm
Kartónové množstvo v ks: 6

9,90 € 

BOSNA 
H7200200PK2 
Súprava na víno s hrou šachy, 4 ks,
v drevenej krabici. Obsahuje vývrtku, zátku,
krúžok na hrdlo fľaše a teplomer.
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač C, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 50 x 12 mm
Rozmery: 17,2 x 14,2 x 5 cm
Kartónové množstvo v ks: 20

9,99 € 

PILBARA
H7200100AJ3
Počas romantických chvíľ pri víne iste oceníte
chladič s lievikom, ktorý zaistí ideálnu teplotu 
vína. Chladič stačí dať na 30 minút do mrazničky 
a priskrutkovať k nemu lievik. Balené 
v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač A, C, gravír
Maximálna veľkosť potlače:
kovová časť – 90 x 7 mm
plastová časť – 25 x 7 mm
Rozmery: chladič – 31,5 x 2,5 cm
balenie – 21 x 9 x 3,9 cm
Kartónové množstvo v ks: 24

6,99 € 

Rozšírenú ponuku značky Vanilla Season nájdete na našich webových stránkach.
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

MANGAIA
Za chladných zimných večerov iste oceníte hebkú značkovú 
deku s jemnými pásikmi, ktorá je veľmi príjemná na dotyk. 
Vyrobená z materiálu colar fleece, previazaná stuhou. 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
F5600300AJ3 – béžová
F5600301AJ3 – sivá
F5600302AJ3 – vínová
Odporúčaná technológia potlače: výšivka
Maximálna veľkosť potlače: 200 x 180 cm
Rozmery: deka – 130 x 180 cm
Balenie – 32,5 x 35,5 x 12 cm

15,90 €

TRIPURA
Sada porcelánových hrnčekov a tanierikov na čaj, 
objem 250 ml. Balené po dvoch alebo šiestich 
kusoch v darčekovej krabici Vanilla Season.
H0400200AJ3 – sada 2 ks
H0400400AJ3 – sada 6 ks
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač F
Rozmery: hrnček – ø 9 x 6,5 cm, tanierik – ø 14 cm
balenie 2 ks – 33,5 x 19,8 x 16 cm 
balenie 6 ks – 43 x 41,5 x 16 cm

10,90 € / 27,90 €

LAKADIVY
H2200100FM1
Klasická porcelánová sada cukorničky (250 ml)  
a nádoby na mlieko (200 ml). 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač F
Rozmery: nádoba na mlieko – ø 5,5 x 7 cm 
cukornička – ø 8 x 10,5 cm
balenie – 27,5 x 15,5 x 10,5 cm

10,90 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

NOBI
H2000100FM1
Štýlová sada na prípravu lahodných pokrmov, 
ktorá obsahuje keramickú zapekaciu misu, drevenú varešku 
a kvalitnú utierku Vanilla Season. V mise pripravíte štyri až 
šesť porcií vybraných pokrmov. 
Sada je balená v darčekovej krabici Vanilla Season. 
Odporúčaná technológia potlače: misa – tampónová tlač F, 
vareška – tampónová tlač C, gravír, utierka – výšivka. 
Maximálna veľkosť potlače: 15 x 15 mm 
50 x 10 mm na rukoväť. 
Rozmery: misa – 27,5 x 18,5 x 5,5 cm, vareška – 28 x 6 cm, 
utierka – 40 x 60 cm, balenie – 34 x 24 x 8 cm. 

19,90 € 

NOBI MINI
H2000200FM1
Štýlová sada na prípravu lahodných pokrmov, 
ktorá obsahuje keramickú zapekaciu misu, drevenú varešku 
a kvalitnú utierku Vanilla Season. V mise pripravíte dve porcie 
vybraných pokrmov. 
Sada je balená v darčekovej krabici Vanilla Season. 
Odporúčaná technológia potlače: misa – tampónová tlač F, 
vareška – tampónová tlač C, gravír, utierka – výšivka. 
Maximálna veľkosť potlače: 15 x 15 mm 
50 x 10 mm na rukoväť. 
Rozmery: misa – 16,5 x 16,5 cm, vareška – 28 x 6 cm, 
utierka – 40 x 60 cm, balenie – 34 x 24 x 8 cm. 

13,90 € 

ANNAKA 
H3200500AJ3 
Kvalitná súprava 3 nožov, ktorá patrí k základnej výbave kuchyne. 
Sada obsahuje vrúbkovaný nôž na pečivo, Santoku nôž 
a nôž na zeleninu. Rukoväť je vyrobená z kvalitného dreva Pakka 
a čepeľ z nemeckej ocele. 
Balené v čiernej krabičke s papierovým rukávom Vanilla Season. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač na krabicu A, gravír. 
Maximálna veľkosť potlače: nôž – 60 x 15 mm, 
krabica – 200 x 100 mm. 
Rozmery: 
nôž na zeleninu – čepeľ 10,7 x 2,1 cm, rukoväť 10,2 x 1,8 x 2,2 cm, 
nôž na pečivo – čepeľ 21,6 x 3 cm, rukoväť 11 x 2 x 2,5 cm, 
Santoku nôž – čepeľ 20,7 x 4,5 cm, rukoväť 11 x 2 x 2,5 cm, balenie 
38,4 x 3,2 x 16 cm. 

34,90 € 

Rozšírenú ponuku značky Vanilla Season nájdete na našich webových stránkach.
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

MARGAO
Luxusným doplnkom vo vašej kancelárii 
alebo doma v jedálni bude nerezová dvojstenná 
termo kanvica na chladné i horúce nápoje. Táto 
kanvica udrží nápoje dlhodobo
v požadovanej teplote a zjednoduší vám 
ich servírovanie. Objem nádoby je 1,3 l. Nerezový 
povrch na vnútornej i vonkajšej strane kanvice. 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
H1200100AJ3 – biela
H1200101AJ3 – strieborná 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 
30 x 20 mm/30 x 100 mm
Rozmery: kanvica – ø 12,4 x 25,4 cm
balenie – 17 x 13 x 26,8 cm
Kartónové množstvo v ks: 12

29,90 €

SILVANUS
F4900100SA3
Značková vákuová termoska Schwarzwolf,
objem 750 ml, v neoprénovom termoobale,
s popruhom na rameno, v darčekovom
balení, nerezová oceľ.
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač F, sieťotlač K, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 30 x 50 mm
Rozmery: ø 8,5 x 30,5 cm
Kartónové množstvo v ks: 25

22,90 €

BOOM EKO HRNČEK
Boom je 225 ml nepriepustný cestovný hrnček 
s dvojitou stenou pre horúce alebo studené nápoje 
na cestách. Najzaujímavejšie je, že je navrhnutý 
tak, aby ho bolo možné kompletne rozobrať 
a recyklovať na konci jeho životného cyklu. 
Preukážte svoj záväzok k zabezpečeniu čistejšieho 
sveta rozobratím a recykláciou každej jeho časti. 
Registrovaný dizajn®.
F5101900RX2 – čierne viečko
F5101901RX2 – biele viečko
F5101902RX2 – modré viečko
F5101903RX2 – sv. zelené viečko
Rozmer: 17,2 x ø 7 cm
Maximálna veľkosť potlače: 25 x 50 mm
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač

10,85 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

SVRATOL
Módny hrnček z nerezovej ocele s geometrickým 
vzorom, vnútro z plastu, objem 300 ml. 
Nepriepustný a vhodný len na ručné umývanie.
H0300800RX2 – čierna
H0300801RX2 – strieborná
H0300802RX2 – červená
H0300803RX2 – modrá
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 30 x 50 mm
Rozmery: ø 7 x 16,3 cm
Kartónové množstvo v ks: 35

5,18 €

HYSON
Súprava vákuovej termosky (500 ml)
a dvoch termohrnčekov (300 ml),
v darčekovom balení, nerezová oceľ.
F4900300PK2 – čierna
F4900301PK2 – modrá
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 80 x 30 mm
Rozmery: 30,5 x 23,7 x 8,4 cm
Kartónové množstvo v ks: 10

15,29 €

BESKYDY
Termoska z nehrdzavejúcej ocele s dvojitými 
stenami, ktorá udrží nápoje teplé až do 6 hodín 
a studené až do 4 hodín. Uzáver sa dá zaistiť, 
preto nehrozí žiadne riziko vytečenia. Uzáver sa 
ľahko udržiava v čistote pre optimálnu hygienu 
a dokonca sa dá umývať v umývačke riadu. 
Unikátna konštrukcia termosky umožňuje pohodlné 
a bezpečné pitie jednou rukou priamo z fľaše. 
Veľkosť termosky je vhodná na umiestnenie 
do akéhokoľvek držiaka na nápoje v aute. 
F4904400RX2 – čierna
F4904401RX2 – strieb./ čierna
F4904402RX2 – biela/ čierna
F4904403RX2 – červená/ čierna
Objem: 450 ml.
Rozmer: 25,5 x ø 6,5 cm
Maximálna veľkosť potlače: 25 x 80 mm
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač

12,70 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

TRONADOR 
F2300600AJ3
Značková čelová baterka Schwarzwolf
s COB diódou. Má tri režimy svietenia:
slabé a silné svetlo a blikanie.
Súčasťou je gumička s logom Schwarzwolf.
Balené v darčekovej krabičke Schwarzwolf.
Svietivosť: 120 lumenov
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C
Maximálna veľkosť potlače: 20 x 10 mm
Rozmery: 6,5 x 4 x 4,5 cm
Kartónové množstvo v ks: 50

2,99 €

ARMADOR NEW
Značkové kombinované náradie Schwarzwolf,
15 nástrojov s poistkou, v čiernom
neoprénovom puzdre. Balené v darčekovej
krabičke Schwarzwolf.
Materiál: nerezová oceľ, hliníková rukoväť
s protišmykovým povrchom
F2400500AJ3 – čierna
F2400400AJ3 – sivá
F2400401AJ3 – zelená
F2400402AJ3 – oranžová
F2400403AJ3 – červená
F2400404AJ3 – modrá 
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Maximálna veľkosť potlače: 30 x 8 mm
Rozmery v zatvorenom stave: 10 cm
Kartónové množstvo v ks: 40

10,90 €
čierna 12,90 €

KARAKUM 
B1100100AJ3
Kempingové svetlo značky Schwarzwolf, ktoré 
zároveň slúži aj ako powerbanka. Má 5 režimov 
svietenia: slabé, stredné, ostré a SOS svetlo a  
blikanie. Súčasťou je háčik na zavesenie a magnet.
Kapacita powerbanky 4000 mAh, 3.7V.
Súčasťou balenia je kábel k powerbanke.
Balené v darčekovej krabičke Schwarzwolf.
Svietivosť: 200 lumenov
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač C
Maximálna veľkosť potlače: 50 x 50 mm
Rozmery: ø 7,5 x 5,8 cm
Kartónové množstvo v ks: 50

24,90 €

BIWA
F2300800AJ3
Značková kovová outdoorová baterka Schwarzwolf. 
Obsahuje Cree XPE diódu a výsuvnú COB diódu, ktorá 
umožňuje veľmi intenzívne osvetlenie. Na konci je 
magnet a háčik na jej prípadné zavesenie.
Balené v darčekovej krabičke Schwarzwolf.
Svietivosť: Cree XPE dióda 130 lumenov,
COB dióda 180 lumenov
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Maximálna veľkosť potlače: 25 x 10 mm
Rozmery: 16,7 x 4 cm
dĺžka po vysunutí – 22,8 cm
Kartónové množstvo v ks: 50 

13,90 €



25

Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

PIRIN
Ľahký batoh značky Schwarzwolf s vystuženou 
chrbtovou časťou, v čiernej farbe so zeleným 
alebo červeným lemovaním. Batoh obsahuje veľký 
priestor na notebook so zipsom, vnútri vrecko 
na suchý zips. Vpredu sú dve vrecká na zips. 
Väčšie predné vrecko obsahuje rôzne priehradky 
na drobnosti, a jedno sieťované vrecko na zips. 
Materiál: 1680D polyester
Objem: 15 l
Hmotnosť: 470 g
F3500900AJ3 – zelená
F3500901AJ3 – červená
Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač K, DTR
Maximálna veľkosť potlače: 100 x 80 mm
Rozmery: 34 x 10 x 42 mm
Kartónové množstvo v ks: 20

17,70 €

NUNAVUT
F3500200AJ3
Praktický značkový sťahovací batoh 
Schwarzwolf, s malým vreckom na zips. 
Vhodný na bežné nosenie aj na výlety. 
Funguje na klasickom princípe zaťahovania 
šnúrok, ktoré zároveň slúžia ako popruhy. 
Jednoducho zložiteľný aj do kabelky. 
Materiál: 420D ripstop polyester
Objem: 8 l
Hmotnosť: 105 g
Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač K, DTR
Maximálna veľkosť potlače: 150 x 150 mm
Rozmery: 33 x 45 cm 
vnútorné vrecko – 15 x 18 cm
Kartónové množstvo v ks: 100 

3,39 €

OLYMPOS
F5000100AJ3
Praktická značková ploskačka Schwarzwolf
v jednoduchom čiernom dizajne,  
objem 237 ml, nerezová oceľ. 
Balené v darčekovej krabičke.
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Maximálna veľkosť potlače: 50 x 50 mm
Rozmery: 13 x 9,5 x 2,2 cm
Kartónové množstvo v ks: 100

8,99 €

CROSSET
F4800300SA3
Outdoorová súprava Schwarzwolf, 
3 ks, v čiernom neoprénovom puzdre.
Obsahuje zatvárací nôž s poistkou
a klipom na opasok, ďalekohľad s centrálnym 
zaostrením, ochrannou antireflexnou úpravou, 
optikou 10 x 25 a multifunkčnú šatku.
Balené v darčekovej krabičke.
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač F, sieťotlač K, DTR, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 50 x 40 mm
Rozmery: 8 x 13 x 5 cm
Kartónové množstvo v ks: 25

35,90 €

Rozšírenú ponuku značky Schwarzwolf nájdete na našich webových stránkach.
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

NADIKA
Automatický dvojvrstvový dáždnik, ktorý sa po 
prevrátení vetrom vráti bez poškodenia nazad. 
So sklolaminátovou konštrukciou a plastovou 
rúčkou, zapínanie na suchý zips. 
F0104000PK2 – čierna
F0104002PK2 – čierna/ červená
F0104003PK2 – čierna/ sv. modrá
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač H, DTR
Rozmery: ø 105 x 75 cm

10,64 €

REFLEKTO
F0104600RB2
Veľký reflexný dáždnik, sklolaminátová tyč 
s mäkkou rúčkou z materiálu EVA.
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač H, DTR
Rozmery: ø 100 x 60 cm

13,03 €

PARAPLY
F0201400RB2 
Skladací reflexný dáždnik v puzdre, 
3dielny kovový hriadeľ, kovové rebrá, 
módny plastový gombík.
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač H, DTR
Rozmery: ø 98 x 54 cm

15,94 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

BINKY 
Pevný plastový kufor na 4 kolieskach 
s výsuvnou rukoväťou, integrovaným 
zámkom a kovovým štítkom na potlač. 
Materiál: PC/ABS
F3600100PK2 – čierna
F3600101PK2 – biela
F3600102PK2 – sivá
F3600103PK2 – oranžová
F3600104PK2 – červená
F3600105PK2 – zelená
F3600106PK2 – modrá
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Maximálna veľkosť potlače: 35 x 5 mm
Rozmery: 36,5 x 53 x 23 cm
Kartónové množstvo v ks: 1

59,95 €

WEEKBAG
Moderná a minimalistická 600D polyesterová víkendová taška s PU ramienkami a pohodlným 
remeňom na plece. Veľké a priestranné hlavné oddelenie na vaše víkendové nevyhnutnosti 
alebo športové vybavenie. Pripojte svoj záložný zdroj jednoducho k integrovanému nabíjaciemu 
portu USB a nabíjajte svoj telefón alebo tablet na cestách. Obsahuje aj vrecko na rýchly prístup 
napravo. Neobsahuje PVC.
F3505900RX2 – čierna
F3505901RX2 – sivá
Odporúčaná technológia potlače: transferová tlač
Rozmery: 48 x 19,5 x 25,5 cm

28,99 €

SWISS PEAK
F7600100RX2
Skladacia peňaženka z nadčasovej prémiovej 
PU kože, ktorá je pripravená na 21. storočie. 
Úzky dizajn s dostatočným priestorom na všetky 
vaše karty (6 štrbín, maximálne 12 kariet). 
Udržuje vaše osobné veci v bezpečí s ochranou 
proti sťahovaniu. Blokuje 100 % všetkých známych 
RFID/NFC frekvencií. 
Odporúčaná technológia potlače: transferová tlač
Rozmery: 11,5 x 8,3 x 0,6 cm

16 €
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TRAIT 
Reflexný zaklapávací pásik.
Nie je bezpečnostným doplnkom
podľa normy EN-13356.
Balené hromadne v kartóne.
Individuálne balenie do vrecka na vyžiadanie.
F3100100PK2 – žltá
F3100101PK2 – oranžová
F3100102PK2 – strieborná
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F, UV tlač
Maximálna veľkosť potlače: 55 × 15 mm
Rozmery: 34 × 3 cm
Kartónové množstvo v ks: 1 000 

0,31 €

Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

WILDO
F3002500PK2
Adaptér do auta s kladivkom a rezačkou. 
Materiál plast/hliník, 2 USB porty, 
vstup DC 12-24V, výstup DC 5V/3A.
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír
Rozmery: 4,2 x 8,7 x 2,2 cm

7,95 €

CARVING
F3002600RX2 
Set bezdrôtového nabíjania do auta,
mobilný držiak s integrovanou bezdrôtovou 
nabíjačkou 10 W, rýchlosť nabíjania 3.0.
Obsahuje: 100 cm kábel micro USB na pripojenie 
bezdrôtovej nabíjačky, vstup: 5V / 1,5A 9V / 1,67A, 
výstup: 5V / 1A, 9V / 1,12A. Nabíjačka do auta: 
Vstup: 12-24V, výstup QC port: 9V / 2A, bežný 
USB: 5V / 2.4A.
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F
Rozmery: 7 x 9,2 x 10,6 cm

34,76 €

ADVENTNÝ KALENDÁR
F8011900MA2
Na každý deň jedno prekvapenie 
v podobe náradia.
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač na krabicu A
Rozmery: 42,5 x 30,5 x 4,5 cm

15,84 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

VESTA
F3100100SA2
Reflexná bezpečnostná vesta, 
veľkosť XL, polyester. 
Zapínanie na suchý zips. 
Spĺňa normu EN ISO 20471.
Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač G, K, DTR
Maximálna veľkosť potlače: 
250 × 150 mm
Rozmery: 64 × 68 cm
Kartónové množstvo v ks: 100

2,79 €

RACLE
Autoškrabka s rukavicou, nylon/plast.
F3000400PK2 – čierna
F3000401PK2 – červená
F3000402PK2 – modrá
F3000403PK2 – zelená
Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač K, DTR
Maximálna veľkosť potlače: 45 x 45 mm
Rozmery: 16 x 1,6 x 27,5 cm
Kartónové množstvo v ks: 100 

1,34 €

BRAIN
F3000500PK2
Teleskopická škrabka na ľad s metličkou.
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač D
Maximálna veľkosť potlače: 30 x 12 mm
Rozmery: 89 x 14 x 3,5 cm
Kartónové množstvo v ks: 20 

6,73 €

JUMP STARTER
B1101700PJ2
Powerbanka 6000 mAh so štartovacími káblami
Powerbanka na dobíjanie mobilných zariadení 
dokáže niekoľkokrát naštartovať automobil
s vybitou autobatériou a slúži tiež ako výkonná 
LED baterka.
Kapacita: 6000 mAh
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Rozmery: 14 x 7,8 x 1,7 cm

62,98 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

FLOW
Stereofónny bezdrôtový reproduktor s gumovým 
striekaným povrchom. So 6 tlačidlami v hornej 
časti pre jednoduché ovládanie reproduktora: 
+/-, zdvihnutie hovoru, zap./ vyp. a tlačidlo zvuku 
na ovládanie úrovne basov pre optimálny zvuk. 
Na spodnej strane sú dva pásy pre optimálnu 
priľnavosť a kvalitu zvuku. Batéria má kapacitu 
1 200 mAh, ktorá za optimálnych podmienok 
umožňuje počúvať až 10 hodín. Zariadenie môžete 
pripojiť aj prostredníctvom bežného kábla
s audiokonektorom.
B1405800RX2 – čierna
B1405801RX2 – biela
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Maximálna veľkosť potlače: 35 x 35 mm
Rozmer: 5,5 x 5,5 x 18 cm

28,70 €

WONDER BALL MINI
B1401300RB2
Bezdrôtový reproduktor v tvare gule.
Počas prehrávania mení farby, bluetooth verzia 
4.0, slot pre karty Micro SD s funkciou hands-free. 
Frekvenčný rozsah: 20 Hz až 20 kHz, nabíjateľný 
batéria, kapacita: cca. 400 mAh, doba prevádzky: 
cca. 4 hodiny, nabíjací kábel USB s konektorom 
Micro-USB (dĺžka: cca 53 cm), doba nabíjania: 
cca. 4 h, dotykové ovládacie tlačidlá na hornej 
strane, vypínač napájania, nekĺzavý povlak na dne.
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač D
Rozmery: 89 x 14 x 3,5 cm

18,16 €

SPEAKER
F8009600PD2 – strieborná
F8009601PD2 – červená
41 Bluetooth reproduktor v tvare vianočnej 
ozdoby z ABS. Nabíjacia Li-ion batéria.
Obsahuje nabíjací kábel. Výstup 3W a 4 Ohm,
dosah 10 m
Odporúčaná technológia potlače: kartička
Rozmery: ø 7 cm  

12,50 €  
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

KERA
Hliníková powerbanka s vysoko kvalitnou
Li-polymérovou batériou a kapacitou 2000 mAh.
Vstup 5V/500mA, výstup 5V/1000mA.
Farebne zodpovedajúce pútko na zápästie
(dĺžka cca 23 cm) je súčasne kábel
na nabíjanie powerbanky.
B1103500PK2 – čierna
B1103501PK2 – oranžová
B1103502PK2 – červená
B1103503PK2 – zelená
B1103504PK2 – modrá
B1103505PK2 – fialová
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Maximálna veľkosť potlače: 80 x 30 mm
Rozmery: 10,5 x 4 x 1 cm
Kartónové množstvo v ks: 100

9,99 €

TERMIA
Kvalitná mobilná nabíjačka s ohrievaním rúk 
a LED baterkou, 2600 mAh. Jednoduché ovládanie 
pomocou tlačidla. Nabitie nabíjačky zaistíte cez 
USB konektor počítača (prípadne sieťový adaptér) 
a cez micro USB. Plne nabitá nabíjačka zaistí plné 
či čiastočné nabitie mobilného telefónu, podľa 
kapacity jeho batérie. Nabíja iPhone, mobily, MP3, 
kamery a pod. 
B1106000RQ0 – čierna/biela
B1106001RQ0 – strieborná
B1106002RQ0 – čierna/červená
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Rozmery: 8,9 x 3,2 cm

26,15 € 

WARMHAND
Kovová nabíjačka s kapacitou 4000 mAh 
s funkciou ohrievania rúk.
B1106400MA2
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Rozmery: 10 x 5,7 x 2 cm

19,96 €
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PIERRE CARDIN CELEBRATION 
roller 
Luxusný roller Pierre Cardin v módnych farbách, 
hliníkové telo s gumovou povrchovou úpravou, 
ktorá je veľmi príjemná na dotyk. Roller má čierne 
detaily, vrchnák chrániaci hrot pera a stylus, 
obsahuje modrú náplň značky Schneider. Balené 
v luxusnom puzdre Pierre Cardin, dodávané 
s certifikátom pravosti.
B0300600IP3 – žltá
B0300601IP3 – oranžová
B0300602IP3 – ružová
B0300603IP3 – červená
B0300604IP3 – fialová
B0300605IP3 – svetlo modrá
B0300606IP3 – tmavo modrá
B0300607IP3 – zelená
Odporúčaná technológia potlače: gravír, kartička,
tampónová tlač na tento produkt nie je možná
Maximálna veľkosť potlače: 40 x 6 mm
Rozmery:
pero – 1 x 13,5 cm
balenie – 5,5 x 15,5 cm
Kartónové množstvo v ks: 60

4,99 €

PIERRE CARDIN CELEBRATION 
guľôčkové pero
Luxusné guľôčkové pero Pierre Cardin v módnych farbách, 
hliníkové telo s gumovou povrchovou úpravou, ktoré je 
veľmi príjemné na dotyk. Pero má čierne detaily, stylus, 
hrot hrúbky 0,7 mm a obsahuje kvalitnú modrú náplň. 
Balené v luxusnom puzdre Pierre Cardin s priloženým 
certifikátom pravosti. 
B0101700IP3 – žltá  
B0101701IP3 – oranžová  
B0101702IP3 – ružová 
B0101703IP3 – červená 
B0101704IP3 – fialová 
B0101705IP3 – svetlo modrá 
B0101706IP3 – tmavo modrá  
B0101707IP3 – zelená 
B0101708IP3 – sivá  
Odporúčaná technológia potlače: gravír, UV tlač, kartička. 
Maximálna veľkosť potlače: 40 x 6 mm 
Rozmery: 
pero – 14 x 1 cm 
balenie – 15,5 x 5,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 60 

4,50 €

PIERRE CARDIN EVOLUTION 
Luxusné kovové guľôčkové pero Pierre Cardin má pútavý dizajn elegantne hladkého povrchu, na ktorom 
vyniká nápaditá rytina v gunmetalovej farbe umiestnená v hornej časti tela. Obsahuje kvalitnú náplň 
v modrej farbe a priložená je aj náhradná náplň v čiernej farbe. Balené v luxusnej papierovej krabičke 
Pierre Cardin s priloženým certifikátom pravosti.
B0101400IP3 – modrá
B0101401IP3 – červená
B0101402IP3 – čierna
Odporúčaná technológia potlače: gravír, kartička
Maximálna veľkosť potlače: 30 x 6 mm
Rozmery:
pero – 1,2 x 13,8 cm
balenie – 5,1 x 3,4 x 17,4 cm
Kartónové množstvo v ks: 20

18,90 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

PIERRE CARDIN REPORTER 
Luxusný dvojfarebný poznámkový blok A5 značky
Pierre Cardin s povrchom z imitácie kože. Obsahuje
160 linajkových strán o gramáži 80 g a textilnú záložku
s kovovým príveskom zdobeným logom Pierre
Cardin. Darčekové balenie Pierre Cardin s priloženým
certifikátom pravosti.
B4000500IP3 – sivá/čierna
B4000501IP3 – svetlo modrá/tmavo modrá
B4000502IP3 – červená/čierna
Doporučená technológia potlače:
tampónová tlač F, razba, kartička
Maximálna veľkosť potlače: 50 x 40 mm
Rozmery:
blok – 20,8 x 14,7 x 1,3 cm
balenie – 20,8 x 14,9 x 1,4 cm
Kartónové množstvo v ks: 5

7,99 €

PIERRE CARDIN CAPUCINE 
Značková súprava dizajnového poznámkového bloku A5
a rollera Pierre Cardin. Blok má mäkký polyuretánový prebal
s povrchom veľmi príjemným na dotyk, obsahuje lesklú záložku
s kovovým príveskom a 224 linajkových strán o gramáži 80 g.
Roller obsahuje modrú náplň značky Schneider s hrotom
0,6 mm, čierny stylus a vrchnák vo farbe pera. Súprava
je balená v luxusnej krabičke Pierre Cardin s priloženým
certifikátom pravosti.
B3500400IP3 – čierna
B3500401IP3 – biela
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač F, razba, kartička
Maximálna veľkosť potlače: 50 x 30 mm
Rozmery:
blok – 20,5 x 14,5 x 2 cm
roller – 13,5 x 1 cm
balenie – 25 x 20,5 x 2,2 cm
Kartónové množstvo v ks: 8

19,99 €

PIERRE CARDIN AVANT-GARDE
Luxusné konferenčné dosky A4 značky Pierre Cardin
s integrovanou powerbankou o kapacite
4000 mAh / 15.2 W, vstup: DC5V-2A, výstup
DC5V-2A. Vnútri je vrecko na dokumenty veľkosti
A4, dve menšie vrecká, jedno na smartphone a šesť
vreciek na vizitky. Súčasťou je tiež gumička na pero,
skladací stojan na smartphone alebo tablet, nabíjací
USB kábel a kábel pre pripojenie k zariadeniam cez
mikro USB, type-C a Lightning. Ďalej tiež poznámkový
blok A4 s 30 linajkovými stranami. Na prednej strane
je vrecko na zips. Konferenčné dosky sú vyrobené
z polyuretánu, majú elegantný textilný vzhľad
a praktický pogumovaný povrch. Balené
v luxusnej krabičke Pierre Cardin s priloženým
certifikátom pravosti.
B5600900IP3 
Odporúčaná technológia potlače: laser CO2, kartička
Maximálna veľkosť potlače: 50 x 30 mm
Rozmery:
dosky – 27 x 35 x 4 cm
balenie – 35,5 x 28,5 x 5 cm
Kartónové množstvo v ks: 5

105 €

Rozšírenú ponuku značky Pierre Cardin nájdete na našich webových stránkach.
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PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA

NEDEĽA

TÝŽDEŇ 18.APRÍL / MÁJ 2019

Výhľad na Osturňu ponad učupenú obec a vlniace sa zelené 
lúky občas prerušené kde-tu porastom sa poľahky dá zmýliť 
s výhľadom na alpské velikány našich susedov na juhozápade. 
Doma je len doma a my sa tiež tešíme, že sú takéto krásne mies-
ta aj u nás.

BÝK  20. 4. – 20. 5.
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PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA

NEDEĽA

TÝŽDEŇ32. AUGUST 2019

Sliezsky dom a Velické pleso sú neoddeliteľnou súčasťou poby-
tu vo Velickej doline. Spája ich zelenou značkou označený chod-
ník až po Poľský hrebeň. Na tejto trase prejdete aj popri Dlhom 
plese, od ktorého je možné aspoň očkom hodiť na náš najvyšší 
vrchol – Gerlachovský štít.

LEV  23. 7. – 22. 8.
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DYNAMIKA EKOLÓGIA TECHNIKA PRAKTICKOSŤ

Motor:
Max. rýchlosť: 

Výkon:
Zrýchlenie:

22 23 24 25 26 27

28

Veľkonočný 
pondelok 
Slavomír Vojtech Juraj

Marek 
Marko 
Markus Jaroslava Jaroslav

Jarmila

APRÍL17 2019

APRÍL

MÁJ
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Nová verzia Audi R8 RWS (Rear Wheel Series) je prvým a limitovaným modelom Audi Sport využívajúcim čistý 
pohon zadných kolies. Športový dizajn vozidla dopĺňa aj interiér pozostávajúci zo sedadiel s bočným čalúnením  
a z digitálneho prístrojového panela “Audi Virtual Cockpit”.

5 200 cm³ V10
320 km/h

397kW (540 k)
0-100 km/h za 3,7 s

Audi R8 V10 RWS

Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

SLOVENSKO STĹPCOVÉ
B5206300ZX1
Stolový týždenný poznámkový kalendár
hodinové delenie do stĺpcov 
fázy Mesiaca, medzinárodné sviatky
Počet strán: 58
Väzba: variošpirála
Celkový formát: 29,7 x 13,8 cm
Kalendárium: týždenné s menami

Plocha na dotlač:
Dolná reklamná plocha: 29,7 x 3 cm
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač G

2,58 €

AUTOKALENDÁR
B5207000ZX1
Stolový týždenný poznámkový kalendár
hodinové delenie do riadkov 
medzinárodné sviatky
Počet strán: 58
Väzba: variošpirála
Celkový formát: 29,7 x 13,8 cm
Kalendárium: týždenné s menami

Plocha na dotlač:
Dolná reklamná plocha: 29,7 x 3 cm
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač G

2,80 €

TATRY
B5206500ZX1
Stolový týždenný poznámkový kalendár
hodinové delenie do stĺpcov 
fázy Mesiaca, medzinárodné sviatky
Počet strán: 58
Väzba: variošpirála
Celkový formát: 29,7 x 13,8 cm
Kalendárium: týždenné s menami

Plocha na dotlač:
Dolná reklamná plocha: 29,7 x 3 cm
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač G

2,58 €
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Tisícky hlávok žltohlavu zaplavujú Rovienkovú dolinu každú jar. Vo Vysokých Tatrách je to obdobie explózie farieb.

Adolf Vratislav Alfréd Valéria Alojz
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Žaneta
MDD

Paula
Paulína
Pavla
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Melánia

Gréta
Margaréta

Dobroslava Zlatko Anton Vasil Vít Blanka
Bianka

Deň otcov

8989

LOGO

jún
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

SLOVENSKO
B5138100ZX1
Nástenný mesačný kalendár
Obálka: disperzný lak, názov tlačený
Počet listov: 14
Väzba: variošpirála
Celkový formát: 33 x 33 cm
Kalendárium: mesačné s menami

Plocha na dotlač:
Dolná reklamná plocha: 33 x 6 cm
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač G

4,90 €

SLOVENSKO V OBRAZOCH
B5138200ZX1
Nástenný mesačný kalendár
Obálka: disperzný lak, názov tlačený
Počet listov: 14
Väzba: variošpirála
Celkový formát: 48,5 x 34 cm
Kalendárium: mesačné s menami

Plocha na dotlač:
Dolná reklamná plocha: 48,5 x 6 cm
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač G

6,02 €

TATRY
B5138500ZX1
Nástenný mesačný kalendár
Obálka: disperzný lak, názov tlačený
Počet listov: 14
Väzba: variošpirála
Celkový formát: 33 x 33 cm
Kalendárium: mesačné s menami

Plocha na dotlač:
Dolná reklamná plocha: 33 x 6 cm
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač G

4,70 €

Rozšírenú ponuku kalendárov nájdete na našich webových stránkach.
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

NOTES BIG S GUMIČKOU 
12 x17 cm 
B5030400ZX1 – Happy Life
B5030401ZX1 – India
B5030402ZX1 – Sky
Obálka: plnofarebná tlač, gumička a pútko na pero, 
papierové vrecko na zadnej doske, vnútorný blok 
linajkový 
Väzba: šitá lepená
Počet strán: 144

7,49 €

PRAKTIK DENNÝ
Denný diár 10 x 14 cm
B5030307ZX1 – žlto-oranžová
B5030309ZX1 – hnedá
B5030308ZX1 – červená
B5030306ZX1 – svetlo-fialová

Počet strán: 320
Kalendárium obsahuje 15 mesiacov
Jazyková mutácia: SK, CZ
Bez perforácie rožkov, 
bez mapovej prílohy
Obálka: flexi, bez peny, 
razba roku a ornamentu
1x záložka

4,58 €

NOTES SMALL S GUMIČKOU 
9 x 14 cm 
B5030500ZX1 – OK zelený
B5030501ZX1 – Pink
B5030502ZX1 – Mozaika
Obálka: plnofarebná tlač, gumička a pútko na pero, 
papierové vrecko na zadnej doske, vnútorný blok 
linajkový 
Väzba: šitá lepená
Počet strán: 144

6,16 €
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Silvester

Nový rok, Deň vzniku SR

Alexandra, Sandra, Karin, Karina

Daniela, Radmila

Drahoslav, Titus

Andrea

Traja králi, Antónia
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

SMART TIMER NOVINKA
Týždenný diár 14,2 x 20,4 cm, 
pero je súčasťou balenia
B5030100ZX1 – modrá
B5030101ZX1 – čierna
Obálka: poťahový materiál Soft, 
rok živicová samolepka
Väzba: šitá lepená, pútko na pero, 
papierové vrecko na zadnej doske
Odporúčaná technológia potlače: 
razba fóliou, tampónová tlač
Počet strán: 192
Kalendárium obsahuje 15 mesiacov
Jazyková mutácia: SK
1x záložka

7,10 €

DIPLOMAT POWERBANK
B5600100ZX1
Konferenčné dosky s powerbankou,
kapacita 10 000 mAh,
vstup: A-MALE USB (1000mA/5V),
výstup 1: USB MICRO-B USB (1000mA/5V),
výstup 2: LIGHTNING CONNECTOR (2000mA/5V),
eko koža, poznámkový blok, 120 listov, priehradky,
výrobok je určený na nabitie iphonov,
android mobilov a tabletov.
Dodávame v krabičke.
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač C
Maximálna veľkosť potlače: 5 x 3 cm
Rozmery: 17 x 23,5 cm
Blok: 14,5 x 21 cm
Krabička: 18,3 x 25 x 3,5 cm
Kartónové množstvo v ks: 1

57,10 €

Rozšírenú ponuku diárov nájdete na našich webových stránkach.
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

VINNKA
H7400101RB2 – modrá
H7400100RB2 – vínová
Taška na víno s 2 držadlami 
a okienkom. Materiál: Polypropylén. 
Odporúčaná technológia potlače: 
sieťotlač 
Rozmery: 8,5 x 8,5 x 36 cm.

0,91 €

JUTEA
F8010700MA2
Jutová taška prírodnej farby 
s vianočným motívom
a s pevnými rúčkami.
Odporúčaná technológia potlače: 
kartička
Rozmery: 25 x 25 x 10 cm

2,65 €

VIANOČNÁ TAŠKA
Darčeková papierová taška biela 
s vianočným motívom.
H5009016YQW
H5009003YQW – na víno
Odporúčaná technológia potlače: 
sieťotlač S
Rozmery: 
24 x 9 x 35 cm 
na víno – 12 x 8 x 39 cm, 

1,29 € / 1,39 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

PRIPRAVILI SME PRE VÁS AJ V TOMTO ROKU
JEDINEČNÚ KOLEKCIU NOVOROČNÝCH PRIANÍ.
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač

Cena: podľa kalkulácie

Rozšírenú ponuku novoročeniek nájdete na našich webových stránkach.



MOŽNOSTI POTLAČE

Cena potlače a balenia na vyžiadanie.

REKLAMNÝ PÁSIK
Papierový pásik s vianočným motívom, širka cca 10 cm, s možnosťou potlače vášho loga.

Vyberte si z našej ponuky, alebo si navrhnite vlastný dizajn.
Dostupné od 10 ks pre výrobky označené týmto symbolom:

PAPIEROVÝ RUKÁV
Papierový prebal s plnofarebnou potlačou.

Vyberte si z našej ponuky, alebo si navrhnite vlastný dizajn.
Dostupné od 10 ks pre výrobky označené týmto symbolom:

 
 





Vianočný 
katalóg

2018
ČERVENÝ NOS Clowndoctors je občianske združenie, ktoré už 15-ty rok prináša smiech deťom 
do nemocníc. Tím 61 odborne vyškolených, profesionálnych zdravotných klaunov zrealizuje vyše 
200 návštev mesačne v 41 nemocniciach a 2 liečebných zariadeniach na celom Slovensku. 
Viac informácií nájdete na www.cervenynos.sk

Ceny uvedené v katalógu sú orientačné a bez DPH.
Ponuka platí do vypredania zásob.
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