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VÁNOČNÍ SVÍČKY A VONNÉ TYČINKY

VÁNOČNÍ DEKORACE

VÁNOČNÍ ANTISTRESOVÉ PŘEDMĚTY

VÁNOČNÍ MAGNETKY NA LEDNICI

KUCHYŇSKÉ POTŘEBY

VÁNOČNÍ HRNKY

PLYŠOVÉ HRAČKY

VÁNOČNÍ PŘÍVĚŠKY NA KLÍČE

VÁNOČNÍ PROPISKY A TUŽKY

VÁNOČNÍ OŘEZÁVÁTKA

ČEPICE A DOPLŇKY SE SANTA CLAUSEM

DÁRKOVÉ TAŠKY
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LAVENDER 2 | AP800357
• 170×100 mm
[ Netisknutelný

Levandulová vůně do koupele v dárkovém balení s 
vánočním motivem. Dárková sada: 150 ml sprchový gel, 
150 ml pěna do koupele.
105,90 Kč /  3,85 €

DEBY | AP741105-05
• ø80 mm
[ P1 (2C, ø20 mm), VS (FC, ø50 mm)

Kulatý hřejivý polštářek s vánočním motivem. 
Opakovaně použitelný.
25,60 Kč /  0,93 €

UPPSALA | AP861003
• 1300×1600 mm
[ BR (10C, 120×100 mm)

Fleecová deka s vánočním motivem a stuhou, 
160 g/m².
234,90 Kč /  8,54 €
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SJERNE | AP809422
• 92×40×89 mm
[ P1 (2C, 20×50 mm)

Vánoční světlo z PVC ve tvaru hvězdy 
s barevným měnícím se LED světlem. 
Dodáváno vč. knoflíkových baterií.
61,30 Kč /  2,23 €

JULETRE | AP809423
• 88×40×91 mm
[ P1 (2C, 15×50 mm)

Vánoční světlo z PVC ve tvaru stromečku 
s barevným měnícím se LED světlem. 
Dodáváno vč. knoflíkových baterií.
61,30 Kč /  2,23 €

SKILA | AP741107-05
• 75×24×75 mm
[ VS (FC, 60×15 mm)

Skleněný svícen ve tvaru hvězdy s čajovou 
svíčkou. V papírové dárkové krabičce.
43,70 Kč /  1,59 €

DUO | AP731614
• 100×50×28 mm
[ VS (FC, 50×50 mm)

Dvě svíčky se vzorem sněhové vločky.
39,30 Kč /  1,43 €
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SNIFIK | AP781110
• 195×25×102 mm
[ VS (FC, 60×30 mm)

Sada 6ks čajových svíček se 2 skleněnými 
stojánky. V papírové dárkové krabičce.
82,00 Kč /  2,98 €

ANDENES | AP800385
• 263×122×2 mm
[ P1 (2C, 60×20 mm)

Dřevěný věšáček na dveře ve vánočním tvaru 
se 3 popisovači na vybarvení.
29,70 Kč /  1,08 €
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DONNER | AP731615
• ø27×125 mm
[ P1 (2C, 20×8 mm)

Mini vánoční stromeček, plast.
17,30 Kč /  0,63 €

ALEPPO | AP845158
• 75×80 mm
[ P1 (4C, 20×40 mm), 
T0 (8C, 15×30 mm), E1 (20×40 mm)

Mini vánoční stromeček ze dřeva a plsti. 
Dodáváno rozložené.
10,70 Kč /  0,39 €

RYNUS | AP791733
• ø43×110 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)

Dřevěný klip s vánočním designem.
27,50 Kč /  1,00 €

SANTA CLAUS | AP809504
• ø68 mm
[ Netisknutelný

Antistresový míček, design Santa Claus.
40,40 Kč /  1,47 €

SNOWMAN | AP809506
• ø65 mm
[ Netisknutelný

Antistresový míček, design sněhulák.
43,20 Kč /  1,57 €

-07 -07
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LUMIUKKO | AP899004
•  ø80×140 mm
[ VS (FC, 40×30 mm)

Plyšový sněhulák s papírovou etiketou na dotisk loga.
62,40 Kč /  2,27 €

MUF | AP791285
• 30×80×30 mm
[ Netisknutelný

Dřevěná figurka.
13,50 Kč /  0,49 €

RENDJUR | AP899003
• 150 mm
[ VS (FC, 40×30 mm)

Plyšový sob s možností umístění 
komplimentky na ucho.
92,10 Kč /  3,35 €
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KAIROS | AP741758
• 100×200 mm
[ P1 (2C, 70×20 mm)

Magnetka na ledničku ve tvaru Santa Clause 
s 40ti listým bločkem a mini dřevěnou tužkou.
30,00 Kč /  1,09 €

TWENTYFOUR | AP807955
• 360×580 mm
[ T1 (8C, 80×35 mm)

Adventní kalendář ve tvaru sněhuláka s 24 kapsami.
53,10 Kč /  1,93 €

ORFI | AP791284
• 75×75×20 mm
[ T0 (8C, 30×30 mm)

Magnet na lednici ve tvaru hvězdy. 
Materiál: polyester.
4,10 Kč /  0,15 € -07
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DOMEX | AP809510
• ø40×60 mm
[ P2 (1C, 10×10 mm)

Sněhová koule s vánočním stromečkem na stojánku.
73,40 Kč /  2,67 €

KUNAX | AP741103-05
• 500×620 mm
[ T0 (8C, 240×120 mm)

Potah na židli ve tvaru čepice Santa Clause, 
polyester.
62,20 Kč /  2,26 €

SASKY | AP791309
• ø50×65 mm
[ P2 (1C, 25×10 mm)

Sněhová koule na plastovém podstavci se 
Santa Clausem uvnitř.
61,10 Kč /  2,22 €

KROCAN | AP781116
• ø55×92 mm
[ P2 (1C, 20×10 mm)

Plastová kuchyňská minutka ve tvaru Santa Clause. 
V papírové dárkové krabičce.
119,90 Kč /  4,36 €
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REINDEER | AP893000
• 192×156×44 mm
[ P2 (1C, 35×10 mm), E2 (35×10 mm)

Kovový louskáček na ořechy ve tvaru soba.
321,20 Kč /  11,68 €

STROBUS | AP800391-05
• ø40×150 mm
[ E1 (6×12 mm)

Čajítko s vánočním stromečkem, silikon/nerez ocel.
64,90 Kč /  2,36 €
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XMAS

TH E  NUTCRACKER

10



PRESSOX | AP741461
• ø80 mm
[ E1 (40×15 mm)

Nerezová šablona na cappucino s 
vánočními motivy.
80,30 Kč /  2,92 €

NUSKA | AP791308
• 100×73×100 mm
[ Netisknutelný

4 ks vánočních ozdob v papírové krabičce. 
Tyto ozdoby mohou být také použity jako klip 
na poznámky.
72,90 Kč /  2,65 €

KANDAX | AP741767
• 100×185×14 mm
[ VS (FC, 90×20 mm)

Sada 9ks identifikačních vánočních figurek 
na skleničky.
66,00 Kč /  2,40 €

MANDI | AP791300-05
• ø100×3 mm
[ T0 (8C, 30×30 mm)

Sada 4 ks tácků pod skleničky s motivem 
soba uprostřed. Vyrobeno z polyesteru.
32,20 Kč /  1,17 €

LEXA | AP791732
• ø75×55 mm
[ Netisknutelný

4 silikonové formičky na mufiny. Možno použít 
při maximální teplotě 240°C.
54,50 Kč /  1,98 €

CHEERS | AP791028
• 195×22×62 mm
[ S1 (2C, 120×40 mm)

Kovové ozdoby s vánočním motivem, 6 kusů.
144,40 Kč /  5,25 €
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RENAR | AP803408
• ø82×125 mm
[ C1 (8C, 50×80 mm), CP (2C, 40×40 mm)

Bílý keramický hrnek s vánočním motivem, 
400 ml.
74,50 Kč /  2,71 €

JULTOM | AP803407-05
• ø83×100 mm
[ C2 (8C, 50×80 mm), CP (2C, 40×40 mm)

Červený keramický hrnek s vánočním motivem 
se lžičkou, 350 ml, v bílé papírové krabičce.
104,80 Kč /  3,81 €
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STELLAR | AP862008
• ø88×104 mm
[ C2 (8C, 80×40 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 80×40 mm)

Bílý keramický hrnek ve vánočním designu, 350 ml. 
V papírové dárkové krabičce.
60,00 Kč /  2,18 €

SNOFNUGG | AP862005
• ø80×100 mm
[ C2 (8C, 80×70 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 80×70 mm)

Bílý keramický hrnek se lžičkou a se vzorem 
sněhových vloček, 300 ml. V bílé papírové 
dárkové krabičce.
100,70 Kč /  3,66 €

MOSAIX | AP810720
• ø80×95 mm
[ C1 (8C, 60×15 mm), CP (2C, 40×15 mm), 
WPC (8C, 60×15 mm)

Bílý, keramický hrnek s vánočním motivem, 300 ml.
52,80 Kč /  1,92 €

SORBUX | AP781115
• ø89×100 mm
[ C2 (8C, 60×15 mm), CP (2C, 40×15 mm), 
WPC (8C, 60×15 mm)

Bílý keramický hrnek s bílou lžičkou ve vánočním 
designu, 400 ml. V papírové dárkové krabičce.
98,20 Kč /  3,57 €
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YENKIT | AP781109
• 100×150×50 mm
[ VS (FC, 50×50 mm)

Sada 6 ks vánočních ozdob z 
pěnového polystyrénu.
47,90 Kč /  1,74 €

ANDOYA | AP809390
• 70×90×2 mm
[ P1 (2C, 50×20 mm)

Dřevěné vybarvovací vánoční ozdoby s 
různými vánočními motivy a fixy, 3 ks.
31,60 Kč /  1,15 €

TAINOX | AP781107
• 150×150×15 mm
[ Netisknutelný

Sada 2 ks polyesterových vánočních ozdob.
26,40 Kč /  0,96 €

MELBU | AP845157
[ P1 (4C, 48×48 mm), E1 (48×48 mm)

Dřevěné vánoční ozdoby na stromeček se zlatou 
šňůrkou, 5 ks. Dodáváno s přiloženými šňůrkami.
14,60 Kč /  0,53 €
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FANTASY | AP761372
• 90×90×3 mm
[ T0 (8C, 30×10 mm)

Vánoční ozdoba, materiál plsť.
5,00 Kč /  0,18 €

SENSI | AP731978-05
• 205×90×20 mm
[ VS (FC, 190×80 mm)

3 druhy vánočních ozdob. Set obsahuje 9ks a je 
dodáván v bílé papírové krabičce.
48,10 Kč /  1,75 €

STUCK | AP781108
• 105×155×12 mm
[ T1 (8C, 30×10 mm)

Sada 3ks vánočních filcových ozdob.
16,80 Kč /  0,61 €
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GLENDA | AP781106-01
• 90×100×60 mm
[ Netisknutelný

Přívěšek na klíče s medvídkem v čepici 
Santa Clause.
56,40 Kč /  2,05 €

MERRY | AP731958-05
• 90×150 mm
[ Netisknutelný

Přívěšek na klíče ve tvaru čepice Santa Clause, 
polyester.
14,30 Kč /  0,52 €

SIRKKA | AP845162
• 35×40 mm
[ E1 (10×20 mm), DO2 (FC, 29×30 mm)

Kovová klíčenka ve tvaru stromečku. 
Ideální pro epoxy potisk.
13,80 Kč /  0,50 €

TRIDUX | AP741761
• 45×58×3 mm
[ P1 (1C, 20×5 mm)

Přívěšek na klíče z PVC.
14,60 Kč /  0,53 €
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VAIDES | AP741109-05
• 92×142×8 mm
[ P1 (4C, 60×40 mm)

Poznámkový blok s kartonovými deskami s výřezem 
vánočního stromečku a 85ti stranami.
28,10 Kč /  1,02 €

KIRUNA | AP845161
• 45×43 mm
[ E1 (12×12 mm), DO2 (FC, 30×30 mm)

Kovová záložka ve vánočním tvaru. 
Ideální pro epoxy potisk.
15,10 Kč /  0,55 €

NARVIK | AP845160
• 39×38 mm
[ E1 (10×20 mm), DO2 (FC, 29×30 mm)

Kovová záložka ve vánočním tvaru. Ideální 
pro epoxy potisk.
15,10 Kč /  0,55 €
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CARIBOU | AP800349
• 190 mm
[ P1 (2C, 50×6 mm)

Plastové kuličkové pero se sobem, modrá náplň. 
Sob obsahuje LED světlo citlivé na pohyb, které se 
zapne po doteku pera.
41,00 Kč /  1,49 €

GÖTE | AP809348
• 150 mm
[ P1 (2C, 60×8 mm)

Dřevěné, vtipné kuličkové pero s vánoční 
figurkou na vršku. S modrou náplní.
20,90 Kč /  0,76 €

LIREX | AP791757
• 225×35×7 mm
[ P1 (2C, 60×5 mm)

Dřevěná tužka s vánočním motivem.
11,60 Kč /  0,42 €

ARBYL | AP791288
• 43×195×70 mm
[ P1 (2C, 50×6 mm)

Plastové jednobarevné kuličkové pero s 
vánočním stromečkem.
11,30 Kč /  0,41 €
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FLOP | AP781113
• 100×105×7 mm
[ VS (FC, 60×60 mm)

4 ks mazacích gum s vánočními 
motivy v PVC pouzdře.
20,40 Kč /  0,74 €

NAMSOS | AP808512
• ø7×200 mm
[ P1 (2C, 60×5 mm)

Dřevěné tužky s gumou ve tvaru vánoční figurky, ořezané. HB tvrdost.
7,40 Kč /  0,27 €
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HUNTIX | AP741757
[ P2 (2C, 30×20 mm)

Plastové sluneční brýle s motivem čepice 
Santy a UV 400 ochranou.
59,40 Kč /  2,16 €

ARDANS | AP781104-05
• 290×370 mm
[ T2 (8C, 70×40 mm)

Polyesterová čepice Santa Clause s vánoční 
hudbou a 4 LED diodami, vč. knoflíkových baterií.
55,00 Kč /  2,00 €

PAPA NOEL | AP761655
• 300×430 mm
[ T1 (8C, 70×20 mm), WP (8C, 70×20 mm)

Klasická čepice Santa Clause s bambulí.
15,10 Kč /  0,55 €
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YOUDEER | AP807954
• 300×380 mm
[ T1 (8C, 20×30 mm)

Čelenka se sobími parohy, z plsti.
18,20 Kč /  0,66 €

SASPI | AP791306-05
• 200×320 mm
[ T1 (8C, 50×30 mm), WP (8C, 70×40 mm)

Vánoční punčocha. Materiál: polyester.
20,10 Kč /  0,73 €

PLICOM | AP781112
• 190×295 mm
[ T1 (8C, 80×40 mm), WP (8C, 80×40 mm)

Vánoční punčocha na vybarvení z netkané textilie s 5 voskovkami, 
80 g/m².
24,50 Kč /  0,89 €

WISTICK | AP781111
• 205×220 mm
[ T1 (8C, 150×30 mm), WP (8C, 150×30 mm)

Nákupní taška pro děti na vybarvení z netkané textilie 
s 5 voskovkami, 80 g/m².
21,50 Kč /  0,78 €
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PILPALA W PILPALA S

KARKKILA SKARKKILA W

PILPALA M

KARKKILA M

PILPALA L

KARKKILA L

AP808752 AP808751

AP808747AP808748

AP808753

AP808749

AP808750

AP808746

• 100×350×80 mm • 170×230×90 mm

• 170×230×90 mm• 100×350×80 mm

• 230×300×80 mm

• 230×300×80 mm

• 260×330×120 mm

• 260×330×120 mm

[ P2 (1C, 50×50 mm), 
VS (FC, 50×50 mm)

[ S1 (1C, 200×50 mm), 
VS (FC, 50×50 mm)

[ VS (FC, 50×50 mm)[ VS (FC, 50×50 mm)

[ S1 (1C, 200×50 mm), 
VS (FC, 50×50 mm)

[ VS (FC, 50×50 mm)

[ S1 (1C, 200×50 mm), 
VS (FC, 50×50 mm)

[ VS (FC, 50×50 mm)

Papírová dárková taška s vánočním designem a visačkou.

16,00 Kč /  0,58 €

16,00 Kč /  0,58 €

17,90 Kč /  0,65 €

18,70 Kč /  0,68 €

23,70 Kč /  0,86 €

23,70 Kč /  0,86 €

25,30 Kč /  0,92 €

25,30 Kč /  0,92 €
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XUGI | AP809431
• 340×440 mm
[ T0 (8C, 180×100 mm)

Nákupní taška s vánočním motivem, 
z netkané textilie, 80 g/m².
16,00 Kč /  0,58 €

POXTAL | AP741654
• 160×105 mm
[ P1 (2C, 60×40 mm)

Vánoční přání ve tvaru Santy v červené obálce.
8,50 Kč /  0,31 €

XAGI | AP809432
• 340×440 mm
[ T0 (8C, 180×100 mm)

Nákupní taška s vánočním motivem, 
z netkané textilie, 80 g/m².
16,00 Kč /  0,58 €

HANTALA | AP845165
• 48×43 mm
[ P1 (2C, 20×10 mm)

Dřevěný klip s vánoční postavičkou.
3,60 Kč /  0,13 €
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USB POWER BANKY

USB NABÍJEČKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FOTO A VIDEO

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MOBILNÍ 

TELEFONY

PC PŘÍSLUŠENSTVÍ

STOJÁNKY A OBALY NA MOBILY

REPRODUKTORY, REPRODUKTORY A 

SLUCHÁTKA

USB FLASH DISKY A USB HUB A 

ČTEČKY PAMĚŤOVÝCH KARET

HODINKY

STOLNÍ A NÁSTĚNNÉ HODINY

METEOROLOGICKÉ STANICE

TECHNOLOGY



DROSPEN | AP741850
• 185×117×33 mm
[ P2 (2C, 50×10 mm), E2 (40×5 mm)

Elegantní byznys set s kovovým kuličkovým perem, potaženým PU kůží a 
hliníkovou USB power bankou 2200 mAh. Dodávaný s mikro USB nabíjecím 
kabelem v černé dárkové krabičce. Značkový produkt Antonio Miro.
729,00 Kč /  26,51 €

THAZER | AP741469
• 22×94×22 mm
[ P2 (2C, 50×10 mm), E1 (50×10 mm)

Hliníková USB power banka s 2200 mAh baterií, vč. 
mikro USB nabíjecího kabelu.
221,10 Kč /  8,04 €

SPENCER | AP781130
• 62×114×8 mm
[ P2 (4C, 40×60 mm), UV (FC, 62×97 mm)

Plastová USB power banka s 2500 mAh baterií ve 
tvaru kreditní karty a vestavěným 8 GB USB flash 
diskem. Vč. USB nabíjecího kabelu.
747,70 Kč /  27,19 €
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YOUTER | AP741923
• 26×97×23 mm
[ P2 (4C, 60×12 mm)

Plastová USB power banka s 1200 mAh 
baterií, vč. mikro USB nabíjecího kabelu.
104,00 Kč /  3,78 €

POTION | AP897080
• ø22×91 mm
[ P2 (2C, 60×10 mm), E1 (60×10 mm), DO1 (FC, ø20 mm)

Hliníkové USB power banka s 2200 mAh baterií. Dodáváno 
včetně USB-micro nabíjecího kabelu.
231,80 Kč /  8,43 €

KHATIM | AP741468
• 96×32×25 mm
[ P2 (1C, 50×8 mm)

Plastová USB power banka s 2200 mAh baterií a gumovou 
přísavkou. Dodáváno vč. USB mikro nabíjecího kabelu.
221,10 Kč /  8,04 €

KANLEP | AP741466
• 97×26×23 mm
[ P2 (4C, 60×12 mm)

Plastová USB power banka s 2000 mAh baterií. 
Dodáváno bez nabíjecího kabelu.
155,70 Kč /  5,66 €
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ELECTRIZE | AP897077
• 90×25×25 mm
[ P2 (4C, 60×12 mm), DG1 (FC, 89×79 mm)

Plastová USB power banka s 2200 mAh baterií, 
Včetně USB-micro nabíjecího kabelu. Vlastní 
grafika může být vložena dovnitř.
232,70 Kč /  8,46 €

SQENERGY | AP897081-01
• 51×51×20 mm
[ P2 (4C, 40×40 mm), DO4 (FC, 51×51 mm), 
UV (FC, 51×51 mm)

Plastová USB power banka s 2000 mAh baterií. Vč. 
mikro USB nabíjecího kabelu.
262,60 Kč /  9,55 €

SLINERGY | AP897082-01
• 91×62×5 mm
[ P2 (4C, 60×40 mm), UV (FC, 91×62 mm)

Plastová power banka ve tvaru kreditní karty s 
2200 mAh baterií a vestavěným USB nabíjecím 
kabelem.
273,10 Kč /  9,93 €
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VILEK | AP741470
• 56×92×11 mm
[ P2 (4C, 30×70 mm)

Plastová USB power banka s 2200 mAh 
baterií. Dodáváno včetně USB-micro 
nabíjecího kabelu.
395,70 Kč /  14,39 €

NEFREY | AP741929-01
• 43×95×23 mm
[ P2 (2C, 60×12 mm)

Plastová USB power banka s 2400 mAh 
baterií. Dodáváno vč. USB mikro nabíjecího 
kabelu.
267,60 Kč /  9,73 €

COLIANS | AP741936-01
• 58×140×23 mm
[ P2 (2C, 60×20 mm)

Plastová power banka s 4000 mAh baterií 
a 1 LED diodou, se stojánkem s přísavkou. 
Dodáváno vč. USB mikro kabelu.
517,80 Kč /  18,83 €

FLATTER | AP741938-01
• 85×85×27 mm
[ P2 (2C, 60×60 mm)

Plastová power banka s 6000 mAh baterií a 2 
nabíjecími porty. Dodáváno vč. USB mikro kabelu.
653,40 Kč /  23,76 €
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QUENCH | AP741940
• 70×130×13 mm
[ E1 (50×80 mm)

Hliníková power banka s 6000 mAh baterií 
a 2 nabíjecími porty. Dodáváno vč. USB 
mikro kabelu.
725,50 Kč /  26,38 €

WILKES | AP741937
• 65×120×11 mm
[ E1 (70×30 mm)

Plast/hliníková USB power banka s 5000 mAh 
baterií. Dodáváno s mikro USB nabíjecím kabelem.
667,20 Kč /  24,26 €

OSNEL | AP741471-01
• 116×65×10 mm
[ P2 (2C, 40×40 mm), E1 (50×50 mm)

USB power banka z nerez oceli a plastu s 4000 mAh baterií. 
Dodáváno včetně USB-micro nabíjecího kabelu.
534,30 Kč /  19,43 €
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ATAZZI | AP741942-01
• 170×50×85 mm
[ P2 (2C, 60×60 mm)

Sada USB power banky se 2 porty a 8000mAh baterií, USB nabíječkou do auta 
(max. výstup  2100 mA), AC USB nabíječkou (max. výstup 1000 mAh) v pouzdru 
na zip. Dodáváno vč. USB mikro kabelu. Nevhodné pro zásuvky v ČR a SR!
955,40 Kč /  34,74 €

MARLET | AP741941
• 74×154×16 mm
[ P2 (4C, 60×60 mm)

Plastová power banka s 10000 mAh baterií a 2 
nabíjecími porty. Dodáváno vč. USB mikro kabelu.
811,80 Kč /  29,52 €

OPTIX | AP741751
• 95×137×25 mm
[ T2 (8C, 50×50 mm)

3ks speciálních čoček na smartphone 
(rybí oko, makro a širokoúhlý objektiv) 
s univerzálním klipem, v pouzdře.
149,60 Kč /  5,44 €

LUMIANS | AP741961
• 95×130×25 mm
[ T2 (8C, 50×50 mm), P2 (2C, 20×20 mm)

Blesk na mobil se 4 LED diodami, nabíjecí baterií 
a 3,5mm Jack konektorem. Dodáváno s USB 
nabíjecím kabelem v sametovém obalu.
377,30 Kč /  13,72 €
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SLATHAM | AP781131
• ø22×690 mm
[ P2 (2C, 60×10 mm), E1 (60×10 mm)

Hliníková selfie tyčka s tlačítkem spouště 
fotoaparátu (3,5mm Jack konektor) 
a univerzálním držákem na mobil. S 
odnímatelnou 2200 mAh power bankou v 
držadle. Vč. USB nabíjecího kabelu.
413,60 Kč /  15,04 €

NEFIX | AP741485
• ø17×1060 mm
[ E1 (30×8 mm)

Selfie tyčka z nerez oceli s tlačítkem spouště 
fotoaparátu (3,5mm Jack konektor), pogumovaná 
rukojeť a univerzální držák na mobil.
173,50 Kč /  6,31 €

PAICOM | AP741958
• ø24×600 mm
[ E1 (30×8 mm)

Selfie tyčka z nerez oceli a tlačítkem spouště 
fotoaparátu (3,5mm Jack konektor), držadlo z 
EVA materiálu a s univerzálním držákem na mobil.
116,10 Kč /  4,22 €
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MORGAN | AP781121
• 128×67×22 mm
[ P1 (4C, 60×40 mm), UV (FC, 128×67 mm)

Plastové, skládací brýle pro virtuální realitu 
s nastavitelnými čočkami, v plastovém 
pouzdře. Podporuje chytré mobily s 4.5.-6.5. 
palcovým displejem.
95,20 Kč /  3,46 €

BERCLEY | AP781119
• 140×129×200 mm
[ P2 (1C, 60×30 mm)

Plastový set pro virtuální realitu s nastavitelnými 
čočkami, elastickým páskem a univerzálním 
držákem na mobil. Podporuje chytré mobily s 
4.5.-6.5. palcovým displejem.
364,10 Kč /  13,24 €

KOMIR | AP781118
• 120×230×58 mm
[ P2 (1C, 20×10 mm)

Plastová sportovní kamera s 720p HD rozlišením, 2" 
LCD obrazovka a dobíjecí baterie. Vč. 10 doplňků a 
USB nabíjecího kabelu.
1 725,90 Kč /  62,76 €
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VOLKS | AP741957
• 200×6×125 mm
[ P2 (1C, 60×10 mm)

Multi bluetooth klávesnice s mezinárodní 
QWERTY klávesnicí, s dobíjecí baterií.
724,10 Kč /  26,33 €

KROSLY | AP781133
• 31×52×10 mm
[ P2 (1C, 15×5 mm), DO1 (FC, ø16 mm)

Hledač klíčů s bluetooth, se vzdálenou 
samospouští fotoaparátu, plast. Vč. 
knoflíkové baterie, operuje s IOS/Android..
155,90 Kč /  5,67 €

NEEWAR | AP781125
• 80×114×85 mm
[ DO3 (FC, 40×30 mm), VS (FC, 40×30 mm)

Wi-fi chytrá kamera, HD rozlišení s reproduktorem 
a mikrofonem. S nočním viděním, detekcí pohybu a 
automatickým nahráváním. Vč. USB nabíjecího kabelu.
2 034,50 Kč /  73,98 €
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SUBOCALL | AP718064
• 85×150 mm
[ FP-SU (FC, 85×150 mm)

Zakázková výroba pouzdra na mobilní telefon se 
sublimačním potiskem. Cena zahrnuje sublimační 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 200 ks.
38,20 Kč /  1,39 €

SIXTY | AP809491
• 69×139 mm
[ P2 (2C, 40×70 mm), UV (FC, 65×135 mm)

Plastový kryt na iPhone®. Zadní strana může 
být opatřena UV LED potiskem. Kompatibilní s 
iPhone® 6, 6S.
27,20 Kč /  0,99 €

BIPOWER | AP806975-10
• ø38×68 mm
[ P1 (2C, 20×20 mm), DO2 (FC, ø30 mm)

USB nabíječka do zásuvky zapalovače v autě se 
2 porty. Max. výstup 1A (port 1), 2,1A (port 2). 
Ideální pro epoxy potisk.
117,40 Kč /  4,27 €

LAXO | AP791962
• 80×28×80 mm
[ P1 (2C, 40×20 mm)

Skládací, plastový stojánek na mobil.
18,70 Kč /  0,68 €

BANTUR | AP781068
• 90×160×20 mm
[ T2 (8C, 50×15 mm)

Pouzdro na mobil na paži s dotykovým okénkem, 
soft shell. Vhodné pro mobily o velikosti 6 palců.
94,60 Kč /  3,44 €
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CANOX | AP741174
• 60×35×75 mm
[ P2 (2C, 30×20 mm)

USB nabíječka v pouzdru se zipem do 
zásuvky zapalovače automobilu a do 
zásuvky 230V. Max. výkon 1000 mA. 
Není vhodná pro zásuvky v ČR!
150,20 Kč /  5,46 €

DENOM | AP741944
• ø32×62 mm
[ P1 (2C, 20×10 mm)

Plastová USB nabíječka do auta, max. 
výkon 2100mA.
63,00 Kč /  2,29 €

PIRTEN | AP781082
• 15×11×110 mm
[ P2 (1C, 20×5 mm)

Mikro USB nabíjecí kabel s klíčenkou.
47,00 Kč /  1,71 €

HIKAL | AP741172
• ø23×55 mm
[ P1 (2C, 20×10 mm)

USB nabíječka do auta. Maximální 
výkon 1000 mA.
32,20 Kč /  1,17 €

BETH | AP781138
• 220×12×8 mm
[ E1 (30×5 mm)

Gumový náramek s micro USB nabíjecím 
kabelem a hliníkovým štítkem.
45,70 Kč /  1,66 €
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EOLO | AP791831
• ø8×48 mm
[ P1 (2C, 20×5 mm)

Plastové dotykové pero s 3,5 mm 
Jack konektorem.
7,40 Kč /  0,27 €

SAKI | AP731982
• ø28 mm
[ P1 (2C, ø20 mm)

Kulatý hadřík na displej s úchytem na mobil.
6,90 Kč /  0,25 €

MAVERICKS | AP809367
• 35×20 mm
[ P1 (2C, ø15 mm), DO1 (FC, ø17 mm)

Plastové dotykové pero s 3.5 mm Jack 
konektorem.
10,50 Kč /  0,38 €

EPOPHONE | AP718067
• ø30 mm
[ FP-DO (FC, ø30 mm)

Zakázková výroba kulatých čistítek na mobil s 
epoxy potiskem a s 3,5mm Jack konektorem. 
Cena zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks.
10,70 Kč /  0,39 €

NOPEK | AP741183
• 30×30 mm
[ T0 (8C, 25×25 mm)

Samolepící čistítko na displej mobilu z mikrovlákna.
9,10 Kč /  0,33 €
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DIX | AP741482
• 54×40×54 mm
[ P2 (4C, 45×45 mm), UV (FC, 45×45 mm), 
DO4 (FC, 49×49 mm)

Plastový USB hub se 4 porty. USB 2.0.
131,70 Kč /  4,79 €

NIYEL | AP781136
• ø52×18 mm
[ P2 (2C, ø40 mm), UV (FC, ø48 mm), 
DO4 (FC, ø48 mm)

Plastový USB hub se 4 porty a USB 2.0.
110,60 Kč /  4,02 €

TICARO | AP741843
• 45×144×16 mm
[ P1 (2C, ø25 mm)

USB HUB se 4 porty s LED lampičkou, 
ohebný. USB 2.0.
175,70 Kč /  6,39 €

KINSER | AP741763
• ø35×65 mm
[ P1 (1C, 10×10 mm)

USB LED plastová lampička ve tvaru žárovky.
39,10 Kč /  1,42 €
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ROYMED | AP741954
• 112×32×195 mm
[ P2 (1C, 10×5 mm)

Plastová sluchátka do uší s 3,5 mm Jack 
konektorem.
129,30 Kč /  4,70 €

SURIX | AP741299
• 65×61×17 mm
[ P2 (4C, 30×30 mm), UV (FC, 65×60 mm)

Sluchátka do uší s 3.5 mm audio Jackem, v plastové 
krabičce ve tvaru trojúhelníku.
48,10 Kč /  1,75 €

PICTIUM | AP741153
• 230×180×5 mm
[ P1 (2C, 60×15 mm), DG1 (FC, 100×150 mm)

Podložka pod myš s fotorámečkem pro fotografii 10x15cm. 
Materiál PVC/EVA.
37,70 Kč /  1,37 €

CORT | AP791192
• 70×20×70 mm
[ P2 (4C, 40×40 mm), UV (FC, 70×70 mm)

In-Ear sluchátka s 3,5 mm audio jackem.
34,70 Kč /  1,26 €
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EPOBASS | AP806976-01
• ø15×17 mm
[ FP-DO (FC, 2 × ø14 mm)

Sluchátka do uší s 3,5mm audio Jack konektorem. Cena zahrnuje 
epoxy potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks.
34,70 Kč /  1,26 €

SUBOMAT | AP812410
• 230×190 mm
[ FP-SU (FC, 230×190 mm)

Podložka pod myš pro sublimační tisk. Cena 
zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Materiál guma/polyester. 
Min. mn.: 50 ks.
61,60 Kč /  2,24 €

PROX | AP809374-01
• 55×58×21 mm
[ P1 (2C, ø40 mm), DO4 (FC, ø52 mm), 
UV (FC, ø45 mm)

Sluchátka do uší s 3,5 mm audio Jackem v 
kulaté plastové krabičce.
30,30 Kč /  1,10 €
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DARSY | AP741953
• 190×80×175 mm
[ VS (FC, ø62 mm)

Skládací plastové bluetooth sluchátka s 
vestavěnou dobíjecí baterií. S funkcí handsfree a 
SD MP3 přehrávání. Včetně 3,5 mm audio Jack 
konektoru a USB nabíjecího kabelu.
823,90 Kč /  29,96 €

YOMAX | AP741155
• 160×180×55 mm
[ VS (FC, 50×15 mm)

Nastavitelná plastová sluchátka se 3.5 mm audio Jack konektorem.
236,80 Kč /  8,61 €

RARIAX | AP741915
• ø85×55 mm
[ Netisknutelný

Voděodolný (IPX4 ochrana) bluetooth reproduktor s 
pogumovaným povrchem a velkou přísavkou. Funkce 
handsfree se zabudovanou dobíjecí baterií. Vč. USB 
nabíjecího kabelu.
407,60 Kč /  14,82 €

LIORNEL | AP781127
• ø44×100 mm
[ P2 (2C, 10×25 mm)

Bluetooth reproduktor s plastovém obalu a 
vestavěnou 4200 mAh power bankou. S funkcí 
handsfree volání a s USB nabíjecím kabelem.
929,80 Kč /  33,81 €
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ALARIC | AP781126
• ø98×126 mm
[ P2 (2C, 20×50 mm), VS (FC, 50×50 mm)

Bluetooth reproduktor v plastovém obalu s vícebarevným LED 
světlem. S funkcí volání handsfree a vestavěnou dobíjecí baterií. 
Vč. USB nabíjecího kabelu.
739,20 Kč /  26,88 €

BRAISS | AP741488
• ø60×75 mm
[ P2 (2C, 15×15 mm)

Plastový bluetooth reproduktor s funkcí 
handsfree a vestavěnou dobíjecí baterií, vč. 
USB nabíjecího kabelu.
478,00 Kč /  17,38 €

RHYTHM | AP806978
• 40×40×40 mm
[ P2 (4C, 25×25 mm)

Bluetooth reproduktor s funkcí spouště fotoaparátu 
na dálkové ovládání. S plastovým pouzdrem a 
nabíjecí baterií, vč. USB nabíjecího kabelu.
342,70 Kč /  12,46 €

MARTINS | AP741951
• ø59×50 mm
[ E2 (20×20 mm)

Kovový bluetooth reproduktor s funkcí volání 
handsfree a vestavěnou dobíjecí baterií. 
Dodáváno vč. nabíjecího a aux-in kabelu.
363,30 Kč /  13,21 €
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HIKIKI KROM 4GB

LAVAL 8GBREDAX

WRENCH MIKIKI

AP897068-21 AP791272

AP741732AP833011

AP897054-21 AP897069-21

4 GB 4 GB

8 GB2-4 GB

4 GB 4 GB

[ P1 (2C, 85×50 mm), UV (FC, 85×54 mm)

[ E1 (25×10 mm) [ P2 (2C, 25×10 mm), E1 (25×10 mm)

[ E1 (23×8 mm) [ E1 (15×10 mm)

[ DO2 (FC, 13×39 mm)
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SHILAY | AP741610
• ø70×37 mm
[ P1 (1C, ø40 mm)

Víceúčelové pouzdro na zip z PU kůže.
39,30 Kč /  1,43 €
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FROST
AP833001

2 GB

TOGU 4GB
AP731610

4 GB

ASHTON 4GB
AP791271

4 GB
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LILIAM 8GB
AP781134

8 GB
[ P2 (2C, 20×10 mm), E1 (20×10 mm)

[ P2 (2C, 20×10 mm), 
E1 (20×10 mm)

[ P2 (2C, 20×10 mm), 
E1 (20×10 mm)

[ P2 (2C, 20×10 mm), 
E1 (20×10 mm), UV (FC, 40×10 mm)
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Všechny USB disky jsou 
neustále k dispozici 
na skladě v zobrazené 
kapacitě.
Prosíme, kontaktujte nás pro dostupnost 
dalších kapacit pamětí (2/4/8/16/32 GB).



CRONUS | AP807154
• 245×40×8 mm
[ E2 (ø30 mm)

Módní unisex hodinky se silikonovým 
páskem, vč. knoflíkové baterie.
155,40 Kč /  5,65 €

GOUTS | AP741478
• 260×40×10 mm
[ VS (FC, 70×30 mm)

Bluetooth chytré hodinky se silikonovým 
páskem. Včetně USB nabíjecího kabelu.
1 241,40 Kč /  45,14 €

DARIL | AP781123
• 110×52×81 mm
[ E2 (25×25 mm)

Vícejazyčné, bluetooth chytré hodinky se 
silikonovým páskem a 1,44" displejem. Vč. 
USB nabíjecího kabelu.
590,20 Kč /  21,46 €
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CLEMENCE | AP807153
• 99×99×61 mm
[ Netisknutelný

Elegantní dámské hodinky s páskem a dárkovou 
krabičkou z PU kůže. Vč. knoflíkové baterie. 
Značkový produkt André Philippe.
317,10 Kč /  11,53 €

SOLDAT | AP807151-01
• 105×70×60 mm
[ E1 (50×20 mm)

Elegantní kovové pánské hodinky se silikonovým 
páskem, v plechové dárkové krabičce. Značkový 
produkt André Philippe.
366,30 Kč /  13,32 €

MARQUANT | AP807150-10
• 105×70×60 mm
[ E1 (50×20 mm)

Elegantní kovové pánské hodinky se silikonovým 
páskem, v plechové dárkové krabičce. Značkový 
produkt André Philippe.
400,70 Kč /  14,57 €

AP807150-10

AP807151-01
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BETIME D | AP718055
• ø220 mm
[ FP-UV (FC, ø220 mm)

Zakázková výroba nástěnných hodin 
kulatého tvaru z HDF dřevovláknité desky s 
vlastní grafikou, dodáváno bez 1 AA baterie. 
Cena zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks.
134,20 Kč /  4,88 €

BETIME B | AP718053
• 220×220 mm
[ FP-UV (FC, 220×220 mm)

Zakázková výroba nástěnných hodin 
čtvercového tvaru z HDF dřevovláknité desky 
s vlastní grafikou, dodáváno bez 1 AA baterie. 
Cena zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks.
139,70 Kč /  5,08 €

TUCANA | AP806815-10
• ø305×38 mm
[ P2 (1C, 60×25 mm), E2 (90×25 mm)

Hliníkové nástěnné hodiny. Dodáváno bez 1 
AA baterie.
398,20 Kč /  14,48 €

STARGATE | AP806809
• ø250×43 mm
[ E2 (50×20 mm)

Hliníkové nástěnné hodiny. Číselník je bílý s 
černými čísly. Dodávano bez baterií, pracuje s 
jednou baterií AA.
320,10 Kč /  11,64 €

TECHNOLOGY
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SUBOTIME | AP812417
• ø200×4 mm
[ FP-SU (FC, ø200 mm)

Kulaté nástěnné hodiny z tvrzeného skla s vlastní grafikou, 
dodáváno bez 1 AA baterie. Cena zahrnuje sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks.
225,00 Kč /  8,18 €

CALIFORNIA | AP804835
• 141×80×39 mm
[ P2 (2C, 60×40 mm), UV (FC, 60×60 mm)

Digitální meteostanice s hodinami s barevným 
displejem.  Funkce: budík, teploměr, vlhkoměr a 
paměť 12ti hodinového vývoje teploty. Dodáváno 
bez 2 ks AAA baterií.
248,90 Kč /  9,05 €

MAUNA | AP804836-21
• 165×98×21 mm
[ P2 (1C, 50×10 mm)

Digitální meteostanice s dotykovými tlačítky 
a senzorem venkovního čidla. Zobrazuje čas, 
venkovní a vnitřní teplotu, vlhkost. Dodáváno se 
4 AAA bateriemi.
682,60 Kč /  24,82 €

BALBOA | AP851000
• 100×120×55 mm
[ P2 (2C, 30×20 mm)

Stolní hodiny ve tvaru kola s kovovým 
podstavcem, bez baterií.
176,30 Kč /  6,41 €

SFERA | AP731784
• 55×88×25 mm
[ P2 (2C, 50×30 mm)

Digitální stolní hodiny s kolíčkem pro 
poznámky. Dodávano s baterií.
64,90 Kč /  2,36 €

-01 -05 -06 -10
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KOVOVÁ/HLINÍKOVÁ KULIČKOVÁ PERA

PSACÍ SADY

ZNAČKOVÉ SADY

PERA NA DOTYKOVÝ DISPLEJ

PLASTOVÁ KULIČKOVÁ PERA

VÍCEBAREVNÁ PERA

PERA Z RECYKLOVANÉHO PAPÍRU

ZVÝRAZŇOVAČE

PENÁLY A STOJÁNKY

TUŽKY

WRITING



ISAC | AP805964
• 177×37×18 mm
[ P2 (2C, 60×6 mm), E1 (60×6 mm)

Hliníkové kuličkové pero s chromovanými 
doplňky, v plechové krabičce. Modrá náplň.
57,80 Kč /  2,10 €

TRUMM | AP805973
• 165×20×30 mm
[ P2 (2C, 40×5 mm), E1 (40×5 mm)

Kovové kuličkové a dotykové pero ve stejně barevné 
dárkové krabičce. Dodáváno s modrou náplní.
52,80 Kč /  1,92 €

FINIT | AP791266
• ø10×130 mm
[ P2 (2C, 40×5 mm), 
E1 (40×5 mm) T2 (8C, 80×30 mm)

Kovové kuličkové pero a mikrotužka v 
koženkovém obalu. Dodáváno s tuhou 0,7 mm.
188,10 Kč /  6,84 €
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KLOFY | AP805979
• 170×55×24 mm
[ E1 (50×5 mm)

Hliníková sada kuličkového pera a 
mechanické tužky v plastové krabičce. 
Modrá náplň, 0,5 mm tuhy.
85,00 Kč /  3,09 €

SHERIDAN | AP731826
• ø11×132 mm
[ P2 (2C, 50×20 mm), E1 (50×20 mm)

Kovové kuličkové pero s modrou náplní a 
mechanická tužka s 0,7 mm tuhou v kovové 
krabičce.
84,40 Kč /  3,07 €

GLAMY | AP809479
• 177×58×22 mm
[ P2 (1C, 60×15 mm), E1 (40×4 mm)

Hliníková sada kuličkového pera a 
mechanické tužky v černé dárkové krabičce. 
Modrá náplň, 0,7 mm tuhy.
100,10 Kč /  3,64 €

ROSSI | AP805974
• 174×40×25 mm
[ P2 (2C, 70×20 mm), E1 (40×5 mm), 
UV (FC, 140×20 mm)

Hliníkové kuličkové pero v barevně odpovídající 
plastové krabičce, s modrou náplní.
56,90 Kč /  2,07 €
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GAVIN | AP731624
• ø11×135 mm
[ P2 (2C, 60×6 mm), E1 (60×6 mm), 
UV (FC, 60×5 mm)

Barevné kovové kuličkové pero v pouzdře 
z umělé kůže v barvě pera. Modrá náplň.
33,60 Kč /  1,22 €

SATURN | AP805969
• ø11×135 mm
[ P2 (1C, 50×6 mm), E1 (50x6 mm)

Elegantní kovové kuličkové pero s 
lakovanou, lesklou chromovanou částí. 
V dárkovém balení s modrou náplní.
79,20 Kč /  2,88 €

KASPAROV  
AP805981
• ø25×150 mm
[ E1 (40×6 mm)

Kovové kuličkové pero s 
čtverečkovaným hliníkovým tělem 
s modrou náplní, v hliníkové tubě.
104,50 Kč /  3,80 €

KEYNOTE  
AP809482
• 177×37×18 mm
[ E1 (60×20 mm)

Multifunkční laserové ukazovátko 
s kuličkovým a dotykovým perem.
107,80 Kč /  3,92 €
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CROSSROADS | AP805977
• 177×67×30 mm
[ P2 (1C, 35×6 mm), E1 (35×6 mm)

Sada per, elegantní kovové kuličkové pero a roller s lesklou 
chromovanou dekorací. V papírové dárkové krabičce s 
modrou náplní.
316,50 Kč /  11,51 €

PREZI | AP809480-21
• 178×37×18 mm
[ E1 (60×20 mm)

Multifunkční laserové ukazovátko s perem pro 
dotykové displeje a LED světlem. V kovové 
krabičce. Dodáváno včetně baterií.
135,60 Kč /  4,93 €

CENTER | AP852010
• 164×42×22 mm
[ P2 (2C, 70×20 mm), E1 (35×5 mm)

Kuličkové pero s pevným, lesklým 
pochromovaným tělem, s modrou náplní. 
Dodáváno v dárkové krabičce.
118,80 Kč /  4,32 €

CATHAY | AP805985
• 170×75×30 mm
[ P2 (2C, 70×20 mm), E1 (20×6 mm)

Elegantní kuličkové pero s kovovým 
opleteným tělem a modrou náplní. 
Krabička s magnetickým zavíráním.
199,90 Kč /  7,27 €
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CLEARY | AP852013
• 163×48×22 mm
[ P2 (1C, 30×5 mm), UV (FC, 100×15 mm)

Kovová sada kuličkového pera a rolleru s 
lesklými chromovými částmi. V transparentní 
plastové krabičce, s modrou náplní.
194,20 Kč /  7,06 €

GRACE | AP6554
• 170×55×30 mm
[ P2 (2C, 70×20 mm), E1 (35×6 mm)

Sada per v dárkové papírové krabičce se 
zavíráním na magnet. Sada obsahuje keramické 
pero a kuličkové pero s gumovým povrchem.
250,50 Kč /  9,11 €

CARBOX | AP805982
• 182×67×35 mm
[ P2 (1C, 35×7 mm), E1 (35×7 mm)

Elegantní kuličkové pero a roller s karbonovým tělem 
a chromovými částmi. V černé dárkové krabičce, s 
modrou náplní.
520,60 Kč /  18,93 €
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LUMIX | AP741112
• ø11×140 mm
[ P2 (2C, 35×6 mm), E1 (35×6 mm)

Hliníková sada kuličkového pera a rolleru s 
modrou náplní v dárkové krabičce.
174,40 Kč /  6,34 €

NAWODU | AP808830
• 170×53×23 mm
[ P2 (2C, 70×25 mm), E1 (70×25 mm), UV (FC, 70×25 mm)

Dřevěná sada per s kuličkovým perem a rollerem v dárkové 
krabičce. S modrou náplní.
219,20 Kč /  7,97 €

GRIP | AP805972
• 180×60×27 mm
[ P2 (2C, 30×6 mm), E1 (30×6 mm)

Hliníková sada s kuličkovým perem a rollerem, s lesklým 
povrchem a frézovanou hliníkovou dekorací. V černé 
dárkové krabičce s modrou náplní.
133,90 Kč /  4,87 €
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YAGO | AP791861-10
• ø10×140 mm
[ P2 (1C, 35×5 mm), E1 (35×5 mm)

Kovové kuličkové pero s dotykovým koncem pro kapacitní 
displeje v černé krabičce. Značkový produkt Antonio Miro.
124,90 Kč /  4,54 €

PARMA | AP731808
• ø10×134 mm
[ P1 (2C, 50×6 mm), UV (FC, 50×6 mm)

Kuličkové pero Alexluca se stříbrným klipem. 
Dodává se s modrou náplní.
11,30 Kč /  0,41 €

SISMIQUE | AP805970
• 180×30×65 mm
[ P2 (1C, 30×6 mm), E1 (30×6 mm)

André Philippe, elegantní hliníková sada per s 
kuličkovým perem a rolerem. Lesklý povrch s 
chromovanými kroužky. V černém dárkovém 
balení s modrou náplní.
186,20 Kč /  6,77 €

BRILLANT | AP6563
• 168×68×35 mm
[ E1 (20×5 mm)

Elegantní kovová propiska značky André Philippe ve 
vypolstrované papírové dárkové krabičce. Tělo propisky 
má látkový vzor, ostatní časti jasně chromované. 
Dodávano s modrou náplní.
296,20 Kč /  10,77 €
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CHINIAN | AP805980
• 180×80×30 mm
[ P2 (1C, 30×6 mm), E1 (30×6 mm)

Sada per - elegantní kovové kuličkové pero a roller s 
lesklým chromovaným zdobením značky André Philippe. 
V dárkové krabičce z PU kůže a s modrou náplní.
430,40 Kč /  15,65 €

LANNION | AP805966
• ø12×134 mm
[ P2 (1C, 35×5 mm), E1 (35×5 mm)

Elegantní kovové kuličkové pero z umělé kůže a leskle 
chromované ve válcové dárkové krabičce. André 
Philippe značkový produkt. Dodáváno s modrou náplní.
169,70 Kč /  6,17 €

VAGUES | AP6562
• 184×73×28 mm
[ P2 (1C, 40×4 mm), E1 (40×4 mm)

Elegantní kovová propiska značky André Philippe v 
polstrované papírové dárkové krabičce. Tělo propisky 
má látkový vzor, ostatní části jasně chromované. 
Dodáváno s modrou náplní.
314,90 Kč /  11,45 €

QUILLAN | AP805978
• 180×80×30 mm
[ P2 (1C, 30×6 mm), E1 (30×6 mm)

Sada per - elegantní kovové kuličkové pero a roller s 
lesklým chromovaným zdobením značky André Philippe. 
V dárkové krabičce z PU kůže a s modrou náplní.
407,80 Kč /  14,83 €
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RIMBAUD | AP805990
• 175×51×23 mm
[ P2 (1C, 40×7 mm),  S1 (1C, 80×30 mm)

Elegantní sada kovového kuličkového pera a 
rolleru s karbonovým tělem. V černé dárkové 
papírové krabičce, s modrou náplní. Značkový 
produkt André Philippe.
457,10 Kč /  16,62 €

VERLAINE | AP852012
• 183×68×39 mm
[ P2 (1C, 40×5 mm)

Elegantní sada kovového kuličkového pera a rolleru 
s lesklými chromovými částmi. V dárkové krabičce z 
PU kůžečerné papírové krabičce, s modrou náplní. 
Značkový produkt André Philippe.
544,80 Kč /  19,81 €
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PIRKE | AP741974
• ø8×139 mm
[ P1 (2C, 30×4 mm), E0 (30×4 mm)

Hliníkové kuličkové pero s modrou náplní.
29,40 Kč /  1,07 €

NISHA | AP741004
• ø9×140 mm
[ P1 (2C, 35×5 mm), E1 (40×5 mm)

Hliníkové kuličkové a dotykové pero s 
modrou náplní.
38,20 Kč /  1,39 €
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SILUM | AP791739
• ø9×112 mm
[ P1 (2C, 60×5 mm), E0 (60×5 mm)

Hliníkové kuličkové a dotykové pero s 
modrou náplní.
36,60 Kč /  1,33 €

LEDGER | AP809487
• ø10×144 mm
[ P1 (2C, 50×6 mm), E0 (50×6 mm)

Hliníkové kuličkové a dotykové pero s 
broušeným tělem a modrou náplní.
25,30 Kč /  0,92 €
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SOLIUS | AP781132
• ø15×145 mm
[ P2 (1C, 30×6 mm), E1 (30×6 mm)

Kovové dotykové a kuličkové pero s 1 
LED diodou a černou náplní. Vestavěná 
650 mAh power banka. USB mikro 
nabíjecího kabelu.
411,10 Kč /  14,95 €

ANDY | AP852014
• ø9×144 mm
[ P1 (2C, 40×6 mm), E1 (60×5mm)

Hliníkové dotykové kuličkové pero s 
eloxovaným tělem, s modrou náplní.
26,40 Kč /  0,96 €

CHANNEL | AP809488
• ø11×138 mm
[ E0 (50×6 mm)

Hliníkové kuličkové pero s modrou náplní.
18,40 Kč /  0,67 €
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VESTA | AP805960
• ø7×138 mm
[ E0 (60×5 mm)

Hliníkové kuličkové pero s kovovým klipem a 
chromovanou špičkou a vrškem. Dodává se s 
modrou náplní.
17,10 Kč /  0,62 €
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KOYAK | AP805988
• ø10,5×134 mm
[ E1 (35×6 mm)

Kovové twist kuličkové pero s pogumovaným 
povrchem a modrou náplní. Speciální povrch pro 
laser stříbrného loga.
44,80 Kč /  1,63 €

WOBBY | AP805987
• ø11,5×134 mm
[ E1 (35×6 mm)

Kovové twist kuličkové pero s pogumovaným 
povrchem a modrou náplní. Speciální povrch 
pro laser stříbrného loga.
55,30 Kč /  2,01 €
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RUNNEL | AP805989
• ø10×138 mm
[ E1 (70×5 mm)

Hliníkové kuličkové pero s pogumovaným 
povrchem a modrou náplní. Speciální povrch 
pro laser stříbrného loga.
22,80 Kč /  0,83 €

TUNNEL | AP809551
• ø10×140 mm
[ P1 (2C, 50×6 mm), E0 (50×6 mm)

Hliníkové kuličkové pero s dotykovým koncem 
a modrou náplní.
22,30 Kč /  0,81 €
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FOKUS | AP791071
• ø11×135 mm
[ P1 (2C, 60×6 mm), E0 (60×6 mm)

Kovové kuličkové pero. Dodává se s modrou 
náplní.
26,10 Kč /  0,95 €

BYZAR | AP741524
• ø8×136 mm
[ P1 (2C, 35×5 mm), E1 (40×5 mm)

Hliníkové kuličkové a dotykové pero s modrou náplní.
20,90 Kč /  0,76 €

NURBURG | AP805976
• ø12×135 mm
[ E1 (40×5 mm)

Kovové kuličkové pero s modrou náplní.
63,50 Kč /  2,31 €
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CALIBER | AP805971
• ø10×137 mm
[ E1 (40×5 mm)

Hliníkové kuličkové pero s lesklým povrchem s 
chromovanými kroužky. S modrou náplní.
40,20 Kč /  1,46 €

WRITING 61



NEYAX | AP741527
• ø9×125 mm
[ P1 (2C, 60×5 mm), E0 (60×5 mm), 
UV (FC, 60×5 mm)

Hliníkové kuličkové a dotykové pero s bílým tělem a 
barevným dotykovým stylusem. Modrá náplň.
27,20 Kč /  0,99 €

MINOX | AP791581
• ø9×125 mm
[ P1 (2C, 60×5 mm), E0 (60×5 mm), 
UV (FC, 60×5 mm)

Hliníkové kuličkové pero s dotykovým perem 
na displej. Dodává se s modrou náplní.
25,30 Kč /  0,92 €

DANUS | AP791950
• ø8×135 mm
[ P1 (2C, 60×5 mm), E0 (60×5 mm)

Hliníkové kuličkové pero s gumovým úchopem 
a modrou náplní.
19,50 Kč /  0,71 €
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BRANCO | AP809494
• ø10,5×141 mm
[ P1 (2C, 40×6 mm), UV (FC, 40×5 mm)

Plastové kuličkové pero s bílým tělem a barevným 
gumovým úchopem, s modrou náplní.
14,90 Kč /  0,54 €

YEIN | AP731987
• ø10×135 mm
[ P0 (2C, 50×6 mm), E0 (50×5 mm), 
UV (FC, 50×6 mm)

Plastové barevné kuličkové pero. Dodává 
se s modrou náplní.
7,20 Kč /  0,26 €

AUCKLAND | AP805950
• ø12×140 mm
[ P0 (2C, 30×5 mm), UV (FC, 30×5 mm)

Plastové kuličkové pero s pevným, barevným 
tělem, kovovým klipem s třpytivým chromovým 
vzhledem. Dodává se s modrou náplní.
8,30 Kč /  0,30 €

ARCHIE | AP809493
• ø10×140 mm
[ P1 (2C, 35×5 mm), UV (FC, 35×5 mm)

Plastové kuličkové a dotykové pero se 
stříbrným tělem, barevným klipem a 
dotykovým koncem, s modrou náplní.
10,20 Kč /  0,37 €
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WUMPY | AP809360
• ø13×140 mm
[ P0 (2C, 50×6 mm), UV (FC, 40×6 mm)

Plastové bílé kuličkové pero, s barevnou gumovou částí 
a s lesklými chromovanými díly. S modrou náplní.
7,40 Kč /  0,27 €

CLEXTON | AP741012
• ø13×140 mm
[ P0 (2C, 50×6 mm), UV (FC, 40×6 mm)

Plastové kuličkové pero s barevným 
gumovým úchopem a modrou náplní.
7,40 Kč /  0,27 €

TUMPY | AP809366
• ø13×135 mm
[ P0 (2C, 50×6 mm), UV (FC, 40×6 mm)

Plastové kuličkové pero pro dotykový displej se 
stříbrným tělem a barevným gumovým gripem. 
Dodává se s modrou náplní.
12,10 Kč /  0,44 €

LUMPY | AP6149
• ø13×140 mm
[ P0 (2C, 50×6 mm), UV (FC, 40×6 mm)

Kuličkové pero s barevným gumovým gripem. 
Modrá náplň.
7,40 Kč /  0,27 €
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CHICA | AP806651
• ø12×140 mm
[ P1 (2C, 40×6 mm)

Plastové kuličkové pero s barevným zdobením 
a chromovaným hrotem. S modrou náplní.
11,00 Kč /  0,40 €

OLIMPIA | AP791368
• ø10×138 mm
[ P1 (2C, 55×6 mm), E0 (55×6 mm), 
UV (FC, 55×6 mm)

Plastová propiska s kovovým klipem. 
Dodáváno s modrou náplní.
11,60 Kč /  0,42 €

LINOX | AP809388
• ø8×124 mm
[ P1 (2C, 60×5 mm), E0 (60×5 mm), 
UV (FC, 60×5 mm)

Dotykové kuličkové pero plast/hliník s 
modrou náplní.
11,80 Kč /  0,43 €

NILF | AP741531
• ø9×125 mm
[ P1 (2C, 60×5 mm), E0 (60×5 mm), 
UV (FC, 60×5 mm)

Plastové kuličkové a dotykové pero s 
hliníkovým úchopem a modrou náplní.
13,80 Kč /  0,50 €
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STILOS | AP805890
• ø10×133 mm
[ P0 (2C, 55×5 mm), UV (FC, 55×5 mm)

Plastové kuličkové a dotykové pero na displeje 
a gumovým gripem. S modrou náplní.
10,20 Kč /  0,37 €

VOGU | AP805957
• ø10×135 mm
[ P1 (2C, 60×6 mm), UV (FC, 50×6 mm)

Plastové kuličkové pero s kovovým hrotem, hliníkovou rukojetí a 
kovovým klipem. Dodáváno s modrou náplní.
11,80 Kč /  0,43 €

SAGURWHITE | AP741530
• ø10×135 mm
[ P0 (2C, 55×5 mm), UV (FC, 55×5 mm)

Plastové kuličkové a dotykové pero s barevným 
gumovým úchopem a barevným dotykovým stylusem. 
Modrá náplň.
12,90 Kč /  0,47 €

ADELAIDE | AP805945
• ø10×140 mm
[ P0 (2C, 50×6 mm), UV (FC, 50×6 mm)

Plastové kuličkové pero se stříbrným klipem. Modrá náplň.
6,30 Kč /  0,23 €
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ZONET | AP791080
• ø10×145 mm
[ P0 (2C, 50×5 mm)

Plastové kuličkové pero s pogumovaným 
gripem a s modrou náplní.
5,20 Kč /  0,19 €

LEOPARD | AP809363
• ø10×138 mm
[ P0 (2C, 60×6 mm), UV (FC, 60×5 mm)

Plastové kuličkové pero s modrou náplní.
4,70 Kč /  0,17 €
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TRICKET | AP809372
• ø13×142 mm
[ P1 (2C, 50×6 mm), UV (FC, 50×6 mm)

Plastové dotykové kuličkové pero s gumovým 
úchopem a metalickou úpravou a 3mi 
barevnými náplněmi: černá, modrá a červená.
17,60 Kč /  0,64 €

FINBALL | AP731536
• ø10×145 mm
[ P0 (2C, 45×6 mm), UV (FC, 45×4 mm)

Plastové kuličkové pero s bílým tělem a 
barevnými konci. Dodává se s modrou 
náplní.
4,70 Kč /  0,17 €
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RUBRI | AP741306
• ø10×138 mm
[ P0 (2C, 50×5 mm), UV (FC, 50×5 mm)

Plastové kuličkové pero s barevnými 
doplňky a chromovou špičkou. Dodáváno s 
modrou náplní.
8,30 Kč /  0,30 €

VADE | AP806650
• ø10×138 mm
[ P0 (2C, 50×5 mm)

Plastové kuličkové pero s barevným zdobením 
a chromovaným hrotem. S modrou náplní.
8,80 Kč /  0,32 €

WAVER | AP808760
• ø13×145 mm
[ P1 (2C, 35×6 mm), UV (FC, 35×6 mm)

Trendy plastové kuličkové pero s leštěným 
barevným povrchem a stříbrnou špičkou. 
S modrou náplní.
9,90 Kč /  0,36 €

ONYX | AP809439
• ø10×140 mm
[ P1 (2C, 60×5 mm)

Plastové kuličkové a dotykové pero s 
matným tělem, s modrou náplní.
11,30 Kč /  0,41 €
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RINCON | AP845166
• ø10×138 mm
[ P1 (2C, 60×5 mm), UV (FC, 60×5 mm)

Plastové kuličkové a dotykové pero s modrou náplní.
8,80 Kč /  0,32 €

LEOMPY | AP809377
• ø11×138 mm
[ P1 (2C, 40×5 mm), DO1 (FC, 42×9 mm)

Plastové kuličkové pero s gumovým úchopem 
a s možností epoxy potisku na klipu, s 
modrou náplní.
8,00 Kč /  0,29 €

KLINCH | AP791578
• ø11×150 mm
[ P1 (2C, 60×6 mm), UV (FC, 80×5 mm)

Plastové kuličkové pero. Dodává se s modrou náplní.
8,80 Kč /  0,32 €
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SILTER | AP809448
• ø10×142 mm
[ P1 (2C, 60×6 mm), UV (FC, 60×6 mm)

Plastové kuličkové pero se stříbrným klipem a 
chromovou špičkou. Modrá náplň.
11,80 Kč /  0,43 €
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TROBO | AP791264
• 40×158×3 mm
[ P1 (2C, 70×6 mm)

Mikrotužka 0,5 mm z recyklované lepenky.
29,40 Kč /  1,07 €

TEMPE | AP809369
• ø8×138 mm
[ P0 (2C, 70×6 mm)

Kuličkové pero z recyklovaného papíru s 
dotykovým perem s barevnou špičkou a klipem. 
Modrá náplň.
8,50 Kč /  0,31 €

BRAKEM | AP791265
• 40×158×3 mm
[ P1 (2C, 70×6 mm)

Kuličkové pero a mikrotužka 0,5mm z recyklované 
lepenky v papírovém obalu.
33,00 Kč /  1,20 €

NATURA | AP731828
• ø9×145 mm
[ P1 (2C, 70×6 mm)

Kuličkové pero s obalem vyrobeným z 
recyklovaného papíru.
13,80 Kč /  0,50 €

-03 -05 -06 -07 -10

-00-10

-00-21

WRITING70



TORI | AP791082
• ø10×140 mm
[ P0 (2C, 70×6 mm)

Recyklovatelné papírové kuličkové pero.
6,10 Kč /  0,22 €

TASHANIA | AP809380
• ø11×138 mm
[ P1 (2C, 70×6 mm)

Dotykové a kuličkové pero s kovovým klipem 
a špičkou. Dodáváno s modrou náplní.
23,10 Kč /  0,84 €

BASHANIA | AP809361
• ø11×135 mm
[ P1 (2C, 70×6 mm)

Kuličkové pero z bambusu s kovovým klipem. 
S modrou náplní.
18,20 Kč /  0,66 €

ETHIC | AP791067
• 153×16×37 mm
[ P1 (2C, 70×6 mm)

Bambusové kuličkové pero v černé dárkové 
krabičce. Dodává se s modrou náplní.
16,50 Kč /  0,60 €
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TRICO | AP731732
• 93×93×13 mm
[ P1 (4C, 30×30 mm), UV (FC, 45×45 mm)

Zvýrazňovače ve tvaru trojúhelníku s 3 různými 
barvami a průhlednými kryty.
19,80 Kč /  0,72 €

GODIVA | AP761194
• ø8×175 mm
[ P0 (2C, 70×5 mm), UV (FC, 150×5 mm)

Dřevěná tužka s gumou, ostrouhaná. HB kvalita.
2,80 Kč /  0,10 €

MINIATURE | AP761943
• ø5×100 mm
[ P0 (2C, 45×5 mm)

Mini dřevěná tužka v přírodní barvě s gumou, 
ostrouhaná.
1,70 Kč /  0,06 €

MINIK | AP791382
• ø7×100 mm
[ P0 (2C, 40×2 mm)

Dřevěná, malá tužka s gumou na konci.
2,20 Kč /  0,08 €
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CELES | AP791798
• ø65×225 mm
[ T1 (8C, 120×30 mm)

Pouzdro na tužky se zipem a uchem, 
600D polyester.
36,90 Kč /  1,34 €
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KYRA | AP845150
• 180×40×20 mm
[ P1 (1C, 60×20 mm)

Černá dárková krabička z lepenky na 1 pero.
14,00 Kč /  0,51 €

TRUBE | AP805986
• ø223×148 mm
[ E1 (50×10 mm), DO1 (FC, ø20mm)

Hliníková tuba na pero s pogumovaným povrchem.
38,80 Kč /  1,41 €

VELVEX | AP741146
• 25×155 mm
[ T0 (8C, 80×15 mm)

Sametové pouzdro na 1 pero.
3,60 Kč /  0,13 €

BALKEIS | AP741973
• 65×170 mm
[ P2 (1C, 45×25 mm)

Pouzdro na pera z PU kůže a gumičkou pro 
připevnění na blok a slohu.
40,70 Kč /  1,48 €
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NOTESY Z RECYKLOVANÉHO  

PAPÍRU A SAMOLEPÍCÍ LÍSTKY

KLIPY NA POZNÁMKY

ZÁPISNÍKY A BLOKY

SLOŽKY NA DOKUMENTY A AGENDU

VIZITKÁŘE

ČISTICÍ UTĚRKY NA BRÝLE 

ŠŇŮRKY

KALKULAČKY

PRAVÍTKA

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
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TUNEL | AP791049
• 165×210×10 mm
[ P2 (2C, 60×30 mm), S1 (1C, 60×100 mm)

Recyklovatelný, papírový, 60ti stránkový blok 
s papírovým kuličkovým perem.
52,50 Kč /  1,91 €

ECOCARD | AP731629
• 90×146×8 mm
[ P2 (2C, 60×30 mm)

Zápisník se 70 listy, vyrobeno z recyklovaného 
papíru, vazba spirálou. Včetně kuličkového pera z 
recyklovaného papíru. Dodáváno s modrou náplní.
32,50 Kč /  1,18 €

DUXO | AP731673
• 70×95×7 mm
[ P2 (2C, 50×30 mm), VS (FC, 50×30 mm)

Notes s plastovým vrškem a kuličkovým perem, 
spirálová vazba. 60 stran.
25,00 Kč /  0,91 €

TAGGED | AP806974
• 145×177×7 mm
[ P2 (2C, 70×30 mm), VS (FC, 80×80 mm)

Poznámkový blok s plastovými deskami, 70ti 
stranami a plastovým kuličkovým perem v barvě 
desek s modrou náplní.
43,70 Kč /  1,59 €
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CILUX | AP791753
• 147×210×15 mm
[ P1 (2C, 70×30 mm), S1 (2C, 100×150 mm)

Poznámkový blok z PU kůže se 100 stranami a gumičkou.
82,00 Kč /  2,98 €

KINE | AP731965
• 95×145×16 mm
[ P1 (2C, 70×30 mm), S1 (2C, 50×100 mm), 
UV (FC, 50×100 mm)

Poznámkový blok se 100 stranami, záložkou a gumičkou.
41,50 Kč /  1,51 €

YAKIS | AP741148
• 90×140×13 mm
[ P1 (2C, 70×30 mm), S1 (2C, 50×100 mm), 
UV (FC, 50×100 mm)

Poznámkový blok s bílými deskami, 80ti stranami a 
barevnou gumičkou.
35,20 Kč /  1,28 €
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DAYMUS | AP781149
• 145x210x14 mm
[ P1 (2C, 70×30 mm), S1 (2C, 100×150 mm), 
UV (FC, 100×150 mm)

Blok A5 s deskami z PU kůže s 80 listy, záložkou a 
barevnou gumičkou.
83,60 Kč /  3,04 €

CLIBEND | AP781148
• 88x145x13 mm
[ P1 (2C, 70×30 mm), S1 (2C, 50×100 mm), 
UV (FC, 50×100 mm)

Blok A6 s deskami z PU kůže s 80 listy, záložkou a 
barevnou gumičkou.
42,90 Kč /  1,56 €

JERSEL 8GB | AP781135
• 140×210×13 mm
[ P1 (2C, 70×30 mm), S1 (2C, 100×150 mm)

Blok s deskami z lepenky, s 80 listy a barevnou 
gumičkou. Vč. USB flash disku 8GB.
382,50 Kč /  13,91 €

COMPTON | AP809301
• 25×120×25 mm
[ P1 (2C, 20×20 mm), UV (FC, 20×20 mm)

Podstavec z barevného plastu, kovový klip.
14,30 Kč /  0,52 €
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SIZES | AP809337
• 80×105×9 mm
[ P1 (2C, 50×30 mm)

Lepící papírky různých velikostí v obalu z 
recyklovaného papíru.
24,20 Kč /  0,88 €

ECONOTE | AP731846
• 95×105×10 mm
[ P1 (2C, 55×30 mm)

200ks lepících papírků různých velikostí s 
kuličkovým perem v lepenkovém obalu.
38,80 Kč /  1,41 €

COVET | AP731613
• 83×86×5 mm
[ P1 (2C, 60×30 mm)

20ks velkých a 100ks malých samolepících 
poznámkových papírků. 5 různých barev.
15,10 Kč /  0,55 €

ZINKO | AP731612
• 82×60×3 mm
[ P1 (2C, 60×30 mm)

100 ks nalepovacích poznámkových papírků.
7,70 Kč /  0,28 €
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AGONAC | AP810368
• 142×120 mm
[ P2 (2C, 70×30 mm), S1 (1C, 120×50 mm)

Elegantní černý blok se 100 listy, barevné lístky s poznámkami 
a plastové kuličkové pero. André Philippe značkový produkt.
96,50 Kč /  3,51 €

BUSTER | AP800395
• 94×90×90 mm
[ S1 (2C, 70 ×70 mm), P2 (2C, 60×60 mm), VS (FC, 85×85 mm)

Bloček ve tvaru kostky, z recyklovaného papíru. Obsahuje 500 lístků v bločku, 
50 ks samolepících lístků a 100 ks barevných záložek.
121,30 Kč /  4,41 €

HIGHSCHOOL | AP809320
• 130×105×25 mm
[ P2 (2C, 70×30 mm), S1 (1C, 90×70 mm), 
UV (FC, 90×70 mm)

Samolepící papírky a záložky stránek v černé krabičce z 
PU kůže. Kalendář pro rok 2017 na víčku krabičky.
99,00 Kč /  3,60 €
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CLIPSY A4 | AP718040
• 220×315 mm
[ FP-DG (FC, 220×315 mm)

Podložka na psaní A4 s klipem s vlastní grafikou 
na obou stranách. Cena je vč. digitálního tisku, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 300 ks.
137,00 Kč /  4,98 €

WOOPY | AP718056
• 230×315 mm  [ FP-UV (FC, 230×315 mm)
Zakázková výroba A4 podložek s klipem z HDF 
dřevovláknité desky s vlastní grafikou na přední 
straně. Cena je vč. potisku, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks.
133,90 Kč /  4,87 €

BONX | AP741509
• 335×245 mm
[ S0 (2C, 120×120 mm)

Sloha na dokumenty na zip, s vnitřní kapsou 
ze síťoviny, PVC.
34,40 Kč /  1,25 €

ECOLOGICAL | AP731273
• 250×340×31 mm
[ S1 (3C, 150×100 mm)

Složka na dokumenty s recyklovaného papíru.
50,30 Kč /  1,83 €

CLASOR | AP791339
• 230×315×5 mm
[ S1 (2C, 120×80 mm)

Psací podložka PVC s klipem.
99,80 Kč /  3,63 €
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LIBY | AP874003-10
• 180×235×30 mm
[ O1 (40×25 mm)

Velký diář s papírem v krémové barvě v deskách imitace kůže, 
včetně nekonečného kalendáře.
281,10 Kč /  10,22 €

MOIS | AP895001
• 185×235 mm
[ O1 (70×50 mm)

André Philippe malý diář, desky z umělé kůže, uvnitř přihrádky na vizitky 
a pera. V černé kartonové dárkové krabici s logem André Philippe.
379,20 Kč /  13,79 €

ANNEE | AP895000
• 215×275 mm
[ O1 (70×50 mm)

André Philippe velký diář, desky z umělé kůže, uvnitř přihrádky na vizitky a 
pera. V černé kartonové dárkové krabici s logem André Philippe.
459,30 Kč /  16,70 €

SIBY | AP874002-10
• 105×150×25 mm
[ O1 (40×25 mm)

Malý diář s papírem v krémové barvě v deskách imitace kůže, 
včetně nekonečného kalendáře.
186,70 Kč /  6,79 €
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CASSIS A4 | AP809489
• 235×311×19 mm
[ S1 (2C, 160× 100 mm)

A4 sloha na dokumenty, len/polyester, s 20ti listým 
blokem. Značkový produkt André Philippe.
293,70 Kč /  10,68 €

CASSIS A5 | AP809492
• 180×235×12 mm
[ S1 (2C, 120× 80 mm)

A5 sloha na dokumenty, len/polyester, s 20ti 
listým blokem. Značkový produkt André Philippe.
209,60 Kč /  7,62 €

COOK | AP809458
• 272×230×30 mm
[ E1 (10×40 mm)

Sloha na dokumenty z PU kůže s 
univerzálním stojánkem na iPad®, 
5000 mAh power bankou a 20ti 
listým blokem. Dodáváno s USB 
nabíjecím kabelem s mini USB.
1 102,80 Kč /  40,10 €
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BONZA | AP809454
• 320×245×20 mm
[ S1 (2C, 150×60 mm), E2 (40×10 mm)

Sloha A4 na dokumenty z umělé kůže s 20ti listým 
poznámkovým blokem, uchycením propisky a 
stojánkem na iPad.
436,70 Kč /  15,88 €

DUOTONE ZIP | AP809453
• 337×255×22 mm
[ S1 (2C, 200×70 mm), O1 (70×50 mm)

Sloha A4 na dokumenty na zip z umělé kůže s 20ti listým 
poznámkovým blokem, uchycením propisky a přihrádkou 
pro vizitky.
358,90 Kč /  13,05 €

DUOTONE A5 | AP809451
• 260×193×22 mm
[ S1 (2C, 130×60 mm), O1 (70×50 mm)

Sloha A5 na dokumenty z umělé kůže s 20ti listým 
poznámkovým blokem a uchycením propisky.
216,20 Kč /  7,86 €

WALLY A5 | AP809459
• 245×187×17 mm
[ T2 (8C, 80×50 mm), E1 (25×6 mm)

A5 sloha na dokumenty s 20ti listým blokem, 
gumovým páskem a kovovým štítkem. 600D 
polyester.
200,20 Kč /  7,28 €

DUOTONE A4 | AP809452
• 337×260×23 mm
[ S1 (2C, 200×70 mm), O1 (70×50 mm)

Sloha A4 na dokumenty z umělé kůže s 20ti listým 
poznámkovým blokem, uchycením propisky a 
přihrádkou pro vizitky.
311,00 Kč /  11,31 €

WALLY A4 | AP809460
• 310×248×17 mm
[ T2 (8C, 180×80 mm), E1 (25×6 mm)

A4 sloha na dokumenty s 20ti listým blokem, gumovým 
páskem a kovovým štítkem. 600D polyester.
260,70 Kč /  9,48 €
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CHORUM | AP809515
• 90×55 mm
[ FP-DO (FC, 92×55 mm), E1 (70×30 mm)

Kovový vizitkář s lesklým povrchem. Ideální 
pro epoxy potisk. Cena zahrnuje epoxy potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks.
111,10 Kč /  4,04 €

LINER | AP801709
• 92×60×5 mm
[ E1 (60×25 mm)

Kovový vizitkář kombinovaný lesklý 
a matný povrch.
111,70 Kč /  4,06 €

ELEMENTO | AP810383-10
• 92×63×15 mm
[ P2 (1C, 60×10 mm), E1 (80×10 mm)

Vizitkář z broušeného kovu a PU kůže.
71,80 Kč /  2,61 €

BONUS | AP791054
• 92×60×7 mm
[ E1 (70×30 mm)

Hliníkový vizitkář.
52,30 Kč /  1,90 €

DOME | AP801710
• 95×65×10 mm
[ E1 (60×25 mm)

Kovový vizitkovník kombinovaný lesklý a matný 
povrch.
108,40 Kč /  3,94 €

VALENCE | AP800685-10
• 96×62×15 mm
[ P2 (2C, 45×30 mm), E1 (40×10 mm)

Elegantní vizitkář značky André Philippe, v kovovém 
rámečku kombinováno s umělou kůží. Baleno v 
černé dárkové krabičce s logem André Philippe.
89,40 Kč /  3,25 €
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FIFTH AVENUE | AP873015
• 160×170 mm
[ P2 (2C, 70×15 mm), E2 (50×10 mm)

Elegantní set kuličkového pera, vizitkáře a přívěsku v černé 
dárkové krabičce. Materiál: koženka/kov.
290,40 Kč /  10,56 €

SESTO | AP810384
• 140×150×29 mm
[ P2 (1C, 50×20 mm), S1 (1C, 60×40 mm), 
E2 (50×30 mm)

Sada vizitkáře a klíčenky z broušeného kovu a 
PU kůže. V černé dárkové krabičce.
143,00 Kč /  5,20 €

AUTRUCHE | AP873026
• 170×160 mm
[ E2 (35×6 mm)

Elegantní set s kuličkovým perem s černou náplní, 
vizitkářem a klíčenkou. Materiál kov/PU kůže. 
Značkový produkt André Philippe.
327,80 Kč /  11,92 €
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TIMES | AP800393-10
[ T1 (8C, 70×30 mm), P2 (2C, 40×4 mm)

Plastové brýle na čtení s + 1,5 dioptriemi. V soft shellovém pouzdře.
56,10 Kč /  2,04 €

SIGHT | AP809339
• ø60×15 mm
[ P1 (1C, ø30 mm), SU1 (FC, 130×180 mm)

Čistící utěrka z mikrovlákna na brýle, v měkkém plastovém 
pouzdře s klíčenkou. Rozměry utěrky: 130 x 180 mm.
34,90 Kč /  1,27 €

DIOPTRY | AP800348
• 130×180 mm
[ FP-SU (FC, 180×130 mm)

Hadřík na brýle z polyesterového 
mikrovlákna (180 g/m²) s vlastním designem. 
Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks.
34,70 Kč /  1,26 €
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SUBYARD A | AP718034
• 20×450 mm  [ FP-SU (FC, 20×900 mm)

Polyesterový lanyard na zakázku s kovovou 
karabinkou a sublimačním potiskem na obou 
stranách. K dispozici i s bezpečnostní přezkou 
na vyžádání za příplatek. Cena zahrnuje 
sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks.
45,10 Kč /  1,64 €

PERUX | AP741990
• 32×500 mm
[ DO1 (FC, ø25 mm), P1 (2C, ø25 mm)

Polyesterový lanyard s kovovou karabinkou, 
bezpečnostní přezkou a kulatým plastovým 
štítkem. Ideální pro epoxy potisk.
33,60 Kč /  1,22 €

SUBYARD B | AP718035
• 20×450 mm
[ FP-SU (FC, 20×900 mm)

Polyesterový lanyard na zakázku s kovovou karabinkou, 
šňůrkou na mobil a sublimačním potiskem na obou 
stranách. K dispozici i s bezpečnostní přezkou na 
vyžádání za příplatek. Cena zahrnuje sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks.
52,00 Kč /  1,89 €

SUBYARD C | AP718036
• 20×550 mm
[ FP-SU (FC, 20×1100 mm)

Polyesterový lanyard na zakázku s kovovou odepínací 
karabinkou a sublimačním potiskem na obou stranách. 
K dispozici i s bezpečnostní přezkou na vyžádání za 
příplatek. Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks.
59,10 Kč /  2,15 €
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IFEM | AP761597
• 100×90 mm
[ P1 (1C, 90×50 mm), S1 (3C, 80×50 mm), 
DG1 (FC, 90×70 mm)

Transparentní plastový obal na kartičku k 
lanyardu.
5,00 Kč /  0,18 €

DUBLE | AP761294
• 20×550 mm
[ T1 (8C, 200×15 mm)

Lanyard s karabinou a šňůrkou na 
mobilní telefon, polyester.
18,40 Kč /  0,67 €

MAES | AP791539
• 112×485×5 mm
[ P1 (1C, 90×50 mm), S1 (3C, 80×50 mm), 
DG1 (FC, 100×75 mm)

Lanyard s plastovou karabinkou a PVC 
držákem, polyester.
11,60 Kč /  0,42 €

NECK | AP761112
• 20×500 mm
[ T1 (8C, 200×15 mm)

Šňůrka na krk s kovovou karabinou, polyester.
12,70 Kč /  0,46 €
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SLOPE | AP809307
• ø30×15 mm
[ P1 (2C, ø15 mm), DO1 (FC, ø19 mm)

Plastový teleskopický držák na skipass s patentkou.
14,00 Kč /  0,51 €

HOOKY | AP844034-10
• 50×35×1 mm
[ P1 (2C, ø15 mm), DO1 (FC, ø20 mm)

Teleskopický držák na skipas s karabinkou, 
kov/plast.
36,00 Kč /  1,31 €

MYD | AP761483
• 100×35×165 mm
[ P2 (2C, 60×10 mm)

Plastová 8mi místná kalkulačka se zahnutým tělem.
176,80 Kč /  6,43 €

PROFEX | AP741515
• 208×52×10 mm
[ P1 (4C, 55×20 mm), UV (FC, 55×20 mm)

8mi místná kalkulačka s 20 cm plastovým pravítkem, vč. 
knoflíkové baterie.
77,30 Kč /  2,81 €
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THREEO | AP808515
• 310×25×3 mm
[ P0 (4C, 70×10 mm), S0 (2C, 280×10 mm), 
E1 (100×15 mm)

Dřevěné pravítko, 30 cm.
6,90 Kč /  0,25 €

ONESIX | AP808514
• 170×25×3 mm
[ P0 (4C, 70×10 mm), E1 (100×10 mm)

Dřevěné pravítko, 16cm.
4,40 Kč /  0,16 €

BOMLER | AP718058
• 125×35×1 mm
[ P0 (4C, 60×20 mm), E1 (60×20 mm)

Dřevěná záložka s 11 cm pravítkem.
5,20 Kč /  0,19 €

LINEAR | AP800343
• 180 mm
[ S0 (2C, 130×15 mm), UV (FC, 130×20 mm)

15 cm plastové pravítko s lupou.
9,10 Kč /  0,33 €

MERRICK | AP800203
• ø78×123 mm
[ E1 (ø60 mm)

Přesýpací hodiny v hnědém dřevěném rámu, 
s bílým pískem, 5 minut.
259,60 Kč /  9,44 €
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CRYSTALLINE | AP813012
• 100×120×53 mm
[ P2 (2C, 45×20 mm), UV (FC, 45×20 mm)

Transparentní plastový stojánek na tužky s digitálním 
displejem, teploměrem, hodinami, budíkem a 
kalendářem. Včetně baterií.
143,00 Kč /  5,20 €

LORIS | AP806904
• 95×120×55 mm
[ P2 (2C, 45×20 mm), UV (FC, 45×20 mm)

Černo stříbrný plastový stojan na pera s digitálním 
displejem, funkcemi teploměr, hodiny, alarm a 
kalendář. Včetně baterie.
134,50 Kč /  4,89 €

TOBI | AP809353
• ø80×105 mm
[ DG2 (FC, 240×80 mm)

Stojánek na propisky s USB hubem se 4 porty. 
Tištěnou grafiku lze dát mezi 2 stěny.
367,70 Kč /  13,37 €

BELLMORE | AP828002
• 56×138×54 mm
[ E1 (35×25 mm)

Měděný teleskopický jednooký dalekohled 
s koženým obalem, v dřevěné krabičce s 
měděným vykládáním.
543,70 Kč /  19,77 €
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HRNKY A SKLENIČKY

TÁCKY

ČAJOVÉ SÁČKY A ČAJÍTKA

KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

ZÁSTĚRY A KUCHYŇSKÉ CHŇAPKY

MAGNETKY NA LEDNICI

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VÍNU A OTVÍRÁKY

SVÍČKY A VONNÉ TYČINKY

KOSMETICKÉ TAŠTIČKY

MANIKÚRY A SADY NA MAKEUP

KAPESNÍ ZRCÁTKA
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WOONY | AP862007
• ø80×100 mm
[ C2 (8C, 130×70 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 70×70 mm)

Bílý keramický hrnek s barevnou keramickou lžičkou, 
300 ml.
68,50 Kč /  2,49 €

SPOON | AP862000
• ø80×100 mm
[ C2 (8C, 130×70 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 70×70 mm)

Bílý keramický hrnek s barevným vnitřkem a se 
stejně barevnou keramickou lžičkou, 300 ml.
71,20 Kč /  2,59 €

FORSA | AP853004-01
• ø80×95 mm
[ C1 (8C, 85×85 mm), CP(2C, 35×45 mm), 
RS (2C, 160×60 mm)

Skleněný frosty hrnek, 300ml.
39,60 Kč /  1,44 €

RENKO | AP61826
• ø80×130 mm
[ C1 (8C, 140×80 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 140×80 mm)

Keramický bílý hrnek, 400 ml.
58,30 Kč /  2,12 €

HONAN | AP803402-01
• 80×92×120 mm
[ C1 (8C, 210×80 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 110×75 mm)

Bílý porcelánový hrnek, 300ml.
55,00 Kč /  2,00 €
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REVERY | AP862009
• ø81×95 mm
[ E2 (50×50 mm)

Bílý keramický hrnek, barevný uvnitř, 350 ml. 
Vygravírované logo je do barvy vnitřku.
99,80 Kč /  3,63 €

BERGEN | AP803403
• 120×80×95 mm
[ C1 (8C, 210×80 mm), CP (2C, 40×40 mm)

Barevný keramický hrnek, uvnitř bílý, 300 ml.

-02

-06A

-03

-07

-05

-10

-05 -06 -10

66,60 Kč
2,42 €

56,40 Kč
2,05 €

56,40 Kč
2,05 €

HOME AND KITCHEN94



LOOM | AP761699
• 80×98 mm
[ C1 (8C, 180×85 mm), CP (2C, 25×20 mm), 
WPC (8C, 180×85 mm)

Bílý keramický hrnek s barevným vnitřkem, 350 ml.
72,60 Kč /  2,64 €

SALO | AP812002
• ø95×105 mm
[ C1 (8C, 130×70 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 130×70 mm)

Bílý keramický hrnek s barevným vnitřkem, 
300 ml.

MARGOT | AP731649
• ø90×105 mm
[ C1 (8C, 180×80 mm), CP (2C, 40×40 mm)

Keramický hrnek, objem 350 ml.
71,80 Kč /  2,61 €

UNIVER | AP809475-01
• 120×135×85 mm
[ S1 (2C, 90×90 mm), 
VS (FC, 90×90 mm)

Bílá papírová krabička na hrnek o objemu 
300/400ml.
14,90 Kč /  0,54 €

THREE | AP809474-01
• 115×110×100 mm
[ S1 (2C, 90×90 mm), 
VS (FC, 90×90 mm)

Bílá papírová krabička na hrnek o 
objemu 300ml.
12,40 Kč /  0,45 €
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ALLOY | AP809476
• ø80×95 mm
[ FP-SU (FC, 190×95 mm)

Keramický hrnek s metalickým povrchem, 
vhodný pro sublimační tisk, 300 ml. Cena 
zahrnuje sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks.
120,50 Kč /  4,38 €

MULTICOLOUR | AP812400
• ø80×95 mm
[ FP-SU (FC, 190×95 mm)

Bílý keramický hrnek s hladkým lesklým povrchem, 
vhodný pro sublimační tisk, 300 ml. Cena zahrnuje 
sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu.  
Min. mn.: 100 ks.
102,00 Kč /  3,71 €

BREW | AP718062
• 95×95 mm
[ FP-UV (FC, 95×95 mm)

Zakázková výroba tácku z HDF dřevovláknité 
desky s vlastní grafikou na 1 straně. Cena 
zahrnuje UV LED potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks.
19,50 Kč /  0,71 €
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HARNET | AP791325
• ø82×100 mm
[ SU1 (FC, 190×95 mm)

Keramický hrnek s barevným ouškem a 
vnitřkem, určený na sublimaci, v dárkové 
krabičce, 350 ml.
104,50 Kč /  3,80 €

THROUSUB | AP812414
• ø80×95 mm
[ FP-SU (FC, 190×95 mm)

Skleněný hrnek pro sublimační potisk, 300 ml. Lze 
mýt v myčce. Cena zahrnuje sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks.
82,80 Kč /  3,01 €

GLUSS | AP812415
• ø94×50 mm
[ FP-SU (FC, ø95 mm)

Sada 4ks podtácků z tvrzeného skla s vlastní 
grafikou. Cena zahrnuje sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 25 ks.
223,00 Kč /  8,11 €

COMIC | AP812006
• ø80×95 mm
[ C1 (8C, 110×80 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 110×80 mm)

Keramický hrnek s upravenou plochou na 
kreslení křídou a 2 ks bílé křídy, 300ml.
72,90 Kč /  2,65 €

COLORFUL | AP731914
• ø80×96 mm
[ C2 (8C, 210×70 mm), CP (2C, 40×40 mm)

Keramický hrnek s úpravou pro psaní křídou. 
350 ml.
76,70 Kč /  2,79 €
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JASMIN | AP800392
• ø35×150 mm
[ E1 (6×12 mm)

Čajítko s dekorací, silikon/nerez ocel.
64,90 Kč /  2,36 €

DOUBLE | AP803401-01
• ø115×135 mm
[ C2 (8C, 40×20 mm), CP (2C, 40×20 mm), 
WPC (8C, 40×20 mm)

2 v 1: keramická čajová konvice a hrníček, 400ml.
234,30 Kč /  8,52 €

CREATEA SLIM 
AP718084
• 80×85×10 mm
[ FP-DG (FC, 80×85×10 mm)

Pyramidový sáček čaje v papírovém obalu 
s vaším designem, Obsahuje 1 sáček s 2 
gr čaje Earl Grey. Cena zahrnuje digitální 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 100 ks.
26,70 Kč /  0,97 €

CREATEA BOX  
AP718085
• 80×85×90 mm
[ FP-DG (FC, 80×85×90 mm)

Pyramidové sáčky čaje v papírovém 
obalu s vaším designem, Obsahuje 10 
sáčků se 20 gr čaje Earl Grey. Cena 
zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks.
140,30 Kč /  5,10 €
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MILO | AP791805
• 100×70×80 mm
[ Netisknutelný

Silikonová chňapka.
46,50 Kč /  1,69 €

BORINDA | AP800390
• 240×50 mm
[ E1 (30×45 mm), P1 (1C, 60×10 mm)

Vařečka z bambusu.
21,70 Kč /  0,79 €

KOLAM | AP791806
• 175×30×10 mm
[ P1 (1C, 40×10 mm)

Silikonový štětec na pečení.
26,70 Kč /  0,97 €

KERMAN | AP791807
• 230×35×10 mm
[ P1 (1C, 30×10 mm)

Silikonová stěrka na pečení.
27,00 Kč /  0,98 €
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POT | AP761203
• 165×165 mm
[ T0 (8C, 100×100 mm)

Kuchyňská chňapka z přírodní bavlny, s 
jednobarevným prošíváním. 1 kus.
32,50 Kč /  1,18 €

PIPER | AP761202
• 180×285 mm
[ T0 (8C, 80×80 mm)

Kuchyňská rukavice, bavlna.
53,90 Kč /  1,96 €

CHEF | AP761206
• 500×730 mm
[ T1 (8C, 200×120 mm)

Barevná zástěra s kapsou. 
Materiál netkaná textilie 70 g/m².
27,80 Kč /  1,01 €
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FRIDGY | AP718004
• Max. 25 cm²
[ FP-DG (FC, Max 25 cm²)

Magnetka s vlastním designem a tvarem, 
digitální tisk. Min. mn.: 100 ks.
Individ. Kalkulace

VANUR | AP791896
• 500×730 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm), 
*: WP (8C, 150×80 mm)

Zástěra z netkané textilie s přední 
kapsou.
32,50 Kč /  1,18 €

EPOFRIDGY | AP718001
• Max. 25 cm²
[ FP-DO (FC, Max 25 cm²)

Magnetka s epoxy potiskem, s vlastním 
designem a tvarem. Min. mn.: 100 ks.
Individ. Kalkulace

YUPIT | AP791551
• 150×105 mm
[ P1 (2C, 50×6 mm), VS (FC, 100×6 mm)

Magnetická tabule s magnetickým 
značkovačem a čistítkem.
18,70 Kč /  0,68 €
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CAPRI | AP810354
• 190×50 mm
[ E1 (20×30 mm)

Mlýnek na sůl a pepř z nerezové oceli v černé dárkové 
krabičce. Značkový produkt André Philippe.
265,10 Kč /  9,64 €

MOUSSE | AP800364
• 200×150×17 mm
[ P2 (1C, 50×30 mm), UV (FC, 150×140 mm)

Digitální kuchyňská váha s povrchem z tvrzeného 
skla. Kapacita: 5kg, stupnice 1g, měrné jednotky 
g/oz. Dodáváno bez 2 AAA baterií.
346,50 Kč /  12,60 €

MALDIN | AP810379-10
• ø50×216 mm
[ P2 (2C, ø45 mm), E2 (ø45 mm)

Automatický mlýnek na peř a sůl, plast/nerez 
ocel. Dodáváno bez 6 AA baterií.
283,80 Kč /  10,32 €

NOIX | AP741293
• 130×50×135 mm
[ P2 (1C, 60×30 mm), VS (FC, 90×90 mm)

Plastový box na svačinu ve tvaru toustu, 450 ml.
27,50 Kč /  1,00 €
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CHOPP | AP812416
• 190×270×4 mm
[ FP-SU (FC, 190×270 mm)

Kuchyňské prkénko z tvrzeného skla s vlastní 
grafikou. Cena zahrnuje sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks.
161,20 Kč /  5,86 €

WAGYU | AP800365
• 222×122×17 mm
[ E2 (50×10 mm), P2 (1C, 50×10 mm)

4dílná sada příborů na steaky, nerez ocel/dřevo. 
V bílé papírové krabičce.
131,50 Kč /  4,78 €

KOET | AP731983
• 190×160×23 mm
[ E2 (20×30 mm)

4 druhy nožů z nerezové oceli s dřevěnou 
rukojetí v černé dárkové krabičce.
199,10 Kč /  7,24 €
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BAMBUSA | AP800388
• 330×230×10 mm
[ E2 (120×80 mm)

Krájecí prkénko z bambusu.
133,70 Kč /  4,86 €

GODELLO | AP804906
• 147×168×49 mm
[ P2 (1C, 50×40 mm), E2 (120×100 mm)

Sada na víno 4 dílná, kov/dřevo, v bambusové 
krabičce.
382,80 Kč /  13,92 €

BOURSIN | AP800389
• 185×30×160 mm
[ E2 (10×10 mm), S1 (1C, 60×60 mm)

4dílná sada nožíků na sýry z bambusu, v černé 
dárkové krabičce. Značkový produkt André Philippe.
231,60 Kč /  8,42 €
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MALBEC | AP804905
• 205×157×36 mm
[ S1 (1C, 100×60 mm), E2 (10×8 mm)

Sada na víno 6ti dílná, kov/dřevo, ve stříbrné 
dárkové krabičce.
309,70 Kč /  11,26 €

RIVERS | AP781017
• ø58×145 mm
[ P1 (1C, 30×12 mm)

Transparentní plastový dekantér na víno se 
stojánkem.
648,70 Kč /  23,59 €

BEAUFORT | AP804904
• 366×214×118 mm
[ P2 (1C, 60×40 mm), E2 (200×100 mm)

Sada na víno v dřevěné dárkové krabičce pro 2 
láhve vína s vývrtkou, prkénkem a 2 nožíky na 
sýr. Dodáváno bez vína.
880,60 Kč /  32,02 €

MORISTEL | AP804907
• 223×80×30 mm
[ E2 (15×8 mm), VS (FC, 60×60 mm)

Sada na víno 4 dílná, v černé dárkové krabičce.
177,40 Kč /  6,45 €
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GADUX | AP781079
• 38×3×85 mm
[ E0 (45×10mm) P1 (1C, 30×10 mm)

Hliníkový otvírák na láhve.
24,20 Kč /  0,88 €

PUGLIA | AP804010
• ø40×55 mm
[ E1 (ø25 mm)

Kovová zátka na uzavření lahve šampaňského.
52,50 Kč /  1,91 €

TRONIC | AP731974
• 55×106×5 mm
[ P0 (2C, 60×15 mm), UV (FC, 55×106 mm)

Plastový otvírak na pivní lahve s magnetem.
16,80 Kč /  0,61 €

SWIPE | AP809391-01
• 85×54×4 mm
[ P1 (4C, 50×50 mm), UV (FC, 54×85 mm)

Obdélníkový plastový otvírák na láhve.
14,00 Kč /  0,51 €
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FARO | AP810712
• 110×36 mm
[ P2 (2C, 50×15 mm), C1 (8C, 50×25 mm), 
E1 (50×15mm)

Kovový otvírák v krabičce z černého kartonu.
44,30 Kč /  1,61 €

KAI | AP807202
• 115×25×6 mm
[ P2 (1C, 25×5 mm), E1 (25×5 mm)

Kovový otvírák na lahve, malý nožík a vývrtka.
45,40 Kč /  1,65 €

ROUND | AP812101
• ø160×40 mm
[ P2 (2C, 50×50 mm), E1 (ø100 mm)

Sada na víno s vývrtkou, kroužkem, zátkou a 
nálevkou v kulaté plastové krabičce s překližkou 
na povrchu.
348,70 Kč /  12,68 €

HOME AND KITCHEN 107



INCIENSO | AP731403
• 203×35×76 mm
[ S1 (2C, 60×60 mm), VS (FC, 60×60 mm)

Aroma set v černé dárkové krabičce s 10 vonnými 
tyčinkami, keramickým stojánkem na tyčinky, 3 
čajovými svíčkami a svícnem.
74,00 Kč /  2,69 €

DORADILLO | AP809433
• 130×400×100 mm
[ T0 (8C, 100×200 mm)

Dárková taška na lahev vína z netkané textilie s 
béžovými stranami.
20,40 Kč /  0,74 €

VARIEN | AP741772
• 160×400×65 mm
[ T0 (8C, 100×200 mm)

Dárková taška na víno z netkané textilie, 80 g/m².
10,70 Kč /  0,39 €
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STARDUST | AP809392
• ø74×70 mm
[ P2 (1C, 30×30 mm), VS (FC, 60×30 mm)

Světlo v plastové svíčce s 1LED žlutou diodou. LED dioda 
imituje reálný plamínek blikáním. Vč. knoflíkové baterie.
51,20 Kč /  1,86 €

NAILEX | AP741830-01
• 157×89×41 mm
[ P1 (1C, 70×10 mm)

Aroma sada s jasmínovým olejem, mini keramickou 
vázou, 5 dřevěnými tyčinkami a 2 dřevěnými 
kuličkami. V dárkové krabičce.
113,30 Kč /  4,12 €

SIOKO | AP741762
• ø60×32 mm
[ P1 (1C, ø35 mm)

Svíčka s vůní vanilky v barevné 
kovové plechovce.
51,40 Kč /  1,87 €

ZEN | AP899002
• 140×170 mm
[ T1 (8C, 60×30 mm)

Čtyřdílná sada čedičových masážních 
kamenů v tmavě šedém sametovém obalu.
72,90 Kč /  2,65 €

-01

-02

-03

-05

-06

-07

-10

-25

HOME AND KITCHEN

de light ful

109



TROOK | AP845156
• 230×180×90 mm
[ T1 (8C, 110×60 mm)

Kosmetická taška na zip s vnitřní kapsou se 
síťoviny a plastovým háčkem. 600D polyester.
93,00 Kč /  3,38 €

DIET | AP800363
• 280×280×29 mm
[ P2 (1C, 60×30 mm), VS (FC, 200×200 mm), 
UV (FC, 100×100 mm)

Digitální osobní váha s plochou z tvrzeného skla. 
Kapacita 180 kg, stupnice 0,1 kg. Dodáváno 
vč.knoflíkové baterie.
481,50 Kč /  17,51 €

GILL | AP809318
• ø60×6 mm
[ P2 (2C, ø45 mm), UV (FC, ø60 mm), 
E2 (ø45 mm)

Hliníkové kapesní zrcátko (klasické a zvětšující).
45,10 Kč /  1,64 €

THINY | AP731471
• ø62 mm
[ P1 (2C, ø45 mm), UV (FC, ø60 mm)

Kulaté plastové kapesní zrcátko.
9,60 Kč /  0,35 €
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MADEMOISELLE | AP807207
• 145×45×110 mm
[ P1 (1C, 60×30 mm)

10ti dílná manikúra a sada na make up v pouzdře z umělé kůže se 
zapínáním na patentku.
242,60 Kč /  8,82 €

AMELIE | AP807201
• 150×140×28 mm
[ E1 (15×15 mm)

12ti dílná manikúra a sada na make up v pouzdře z umělé kůže na zip.
200,80 Kč /  7,30 €

BRITNEY | AP761213
• 220×140×60 mm
[ T2 (8C, 150×40 mm)

Kosmetická taštička na zip, 600D polyester.
36,90 Kč /  1,34 €

MISSY | AP807209
• 120×70 mm
[ P1 (2C, 40×20 mm)

6-ti dílná manikura v skládacím obalu s 
patentkou.
71,50 Kč /  2,60 €
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TUŽKY, PASTELKY A OŘEZÁVÁTKA

VYBARVOVACÍ HRAČKY A PERA Z PLSTI

DĚTSKÁ PERA

PRAVÍTKA

JO-JO A PUZZLE

MEDVÍDCI A HRAČKY

TAŠKY PRO DĚTI

FOTORÁMEČEK A STOJÁNEK NA 

FOTOGRAFIE

KARTÁČKY NA ZUBY

POKLADNIČKY PRASÁTKO

ANTISTRESOVÉ PRODUKTY

SAMOLEPKY

TETOVACÍ OBTISKY

KIDS
AND TOYS



LIDDY | AP808504
• 50×90×9 mm
[ P0 (4C, 30×60 mm), 
VS (FC, 30×45 mm)

Voskovky obalené černým papírem 
v papírové krabičce.
8,30 Kč /  0,30 €

LEA | AP808503
• 90×90×9 mm
[ P0 (4C, 70×30 mm), VS (FC, 80×45 mm)

Dřevěné barevné tužky v papírové krabičce.
15,40 Kč /  0,56 €

GALLERY 6 | AP812600
• ø27×102 mm
[ P1 (2C, 15×50 mm)

Sada 6ks barevných tužek s ořezávátkem v 
papírové krabičce.
14,00 Kč /  0,51 €

KITTY | AP808502
• 45×90×9 mm
[ P0 (4C, 30×60 mm), 
VS (FC, 30×45 mm)

Dřevěné barevné tužky v papírové 
krabičce.
8,00 Kč /  0,29 €

TYNIE | AP741312
• 30×90×8 mm
[ P0 (2C, 20×50 mm), VS (FC, 20×55 mm)

Dřevěné pastelky, 4 ks, v papírové krabičce.
5,80 Kč /  0,21 €
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DUMBO | AP761866
• 76×177×14 mm
[ P1 (2C, 50×20 mm)

12ti dílný set na kreslení s 
pastelkami, ořezávatkem, pravítkem a 
omalovánkami.
27,80 Kč /  1,01 €

ALADIN | AP761186
• 78×185×12 mm
[ P1 (2C, 60×15 mm)

Sada voskovek a pastelek v krabičce z 
kartonu s okýnkem.
32,50 Kč /  1,18 €

FIGGY | AP741313
• 74×90×15 mm
[ P1 (1C, 50×30 mm), VS (FC, 50×50 mm)

Sada na kreslení se 6ti pastelkami, ořezávátkem 
a omalovánkami.
18,40 Kč /  0,67 €

ZETA | AP731812-01
• 150×110 mm
[ S1 (1C, 120×70 mm), UV (FC, 150×110 mm)

Papírové puzzle pro malování se 4mi 
voskovkami.
21,50 Kč /  0,78 €

DRAGON | AP808510
• 210×25×35 mm
[ P2 (1C, 70×20 mm), E1 (100×15 mm)

6-ti dílný set barevných tužek v dřevěné 
krabičce s 20 cm pravítkem.
37,70 Kč /  1,37 €
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ZOOM | AP809344
• 110 mm
[ P1 (2C, 40×8 mm)

Dřevěné kuličkové pero s barevnou legrační postavičkou. 
S modrou náplní.
21,20 Kč /  0,77 €

NICKY | AP741703
• ø28×186 mm
[ P1 (2C, 60×5 mm)

Plastová propisovací tužka s kuličkou na vrchu. 
Kulička obsahuje barevné, na pohyb reagující LED 
světla. Dodávané s modrou tuhou a 3 bateriemi.
34,10 Kč /  1,24 €

FLEXIROLL | AP731500
• ø9×235 mm
[ P1 (2C, 40×5 mm)

Ohebné kuličkové pero, vyrobeno ze zvláště 
elastického materiálu.
10,70 Kč /  0,39 €

FLEXI | AP731504
• ø6×320 mm
[ P1 (2C, 50×4 mm)

Ohebná tužka s gumou. Vyrobeno ze speciálního 
ohebného plastu. Dodává se neořezaná.
6,60 Kč /  0,24 €
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MILUX | AP741365
• ø50×15 mm
[ P1 (2C, ø40 mm), UV (FC, ø50 mm)

Plastové JoJo s rovnou plochou na potisk.
12,90 Kč /  0,47 €

LOONEY | 
AP718092
Dřevěné pravítko, 13 cm.
7,70 Kč /  0,28 €

TEDDY | AP731411
• 65×75×40 mm
[ T2 (8C, 30×15 mm)

Medvídek s možností potisku na tričko, 
vyrobeno z polyesteru.
50,30 Kč /  1,83 €

NEOTON | AP800368
• 53×53×28 mm
[ P1 (2C, ø30 mm), E1 (ø30 mm)

Dřevěné JoJo s bílou bavlněnou šňůrkou.
15,70 Kč /  0,57 €
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TIZY | AP741877
• 430×430 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)

Zástěra pro děti z netkané textilie na vybarvení, 
s 5 fixami.
49,80 Kč /  1,81 €

KISSA | AP741785
• 325×263 mm
[ T1 (8C, 150×100 mm)

Vak na stažení šňůrkou pro děti v pouzdře ve tvaru 
zvířátka, s plastovou karabinkou, 190T polyester.
52,50 Kč /  1,91 €

HANNA | AP731648
• 100×100×2 mm
[ P1 (2C, 30×12 mm)

Dřevěný fotorámeček se zvířátkem, 
pro rozměry fotky 6,2x6,2cm.
28,10 Kč /  1,02 €

GARDIM | AP741789
• 182×80×43 mm
[ P1 (1C, 70×8 mm)

Dřevěný stojánek na fotografie s 5ti klipy, 
ozdobené ptáčky a květinami.
81,10 Kč /  2,95 €
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FIDENT | AP741956
• 80×200×20 mm
[ S1 (3C, 100×60 mm)

Sada na čištění zubů pro děti  s plastovým kartáčkem a přesýpacími 
hodinami, v obalu na zip.
53,10 Kč /  1,93 €

JIMMY | AP810387
• 97×52×35 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)

Antistres ve tvaru auta.
42,60 Kč /  1,55 €

CROCKY | AP800341
• 75×80×40 mm
[ P1 (2C, 25×15 mm), E1 (25×15 mm)

Dřevěný stojánek na zubní kartáček, ve tvaru 
krokodýla s 3-minutovými přesýpacími hodinami.
71,20 Kč /  2,59 €

JETSTREAM | AP810388
• 82×90×47 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)

Antistres ve tvaru letadla.
38,20 Kč /  1,39 €
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DONAX | AP741698
• 100×75×80 mm
[ P2 (1C, 25×15 mm)

Plastová pokladnička prasátko, s oddělitelným 
rypáčkem pro otevření.
60,50 Kč /  2,20 €

ATTRACTION | AP731785
• 50×46×34 mm
[ P1 (1C, 40×20 mm)

Dva magnetické míčky ideální pro odbourávání 
stresu. Dodávané v papírové krabičce.
48,10 Kč /  1,75 €

OINK | AP810389
• 84×74×74 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)

Antistres ve tvaru prasátka.
43,70 Kč /  1,59 €

QUACK | AP810390
• 90×70×60 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)

Antistres ve tvaru kačenky.
43,20 Kč /  1,57 €

PELOTA | AP731550
• ø70 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)

Antistresový míček. Material PU pěna.
23,40 Kč /  0,85 €
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MELANIE | AP761886
• 75×90×6 mm
[ P1 (2C, 50×50 mm), UV (FC, 55×55 mm)

Plastová hra.
16,20 Kč /  0,59 €

SUZZLE | AP812411
• 240×190 mm
[ FP-SU (FC, 240×190 mm)

Puzzle s 80ti díly se sublimačním potiskem. 
Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks.
73,40 Kč /  2,67 €

MIZZLE | AP812413
• 200×145 mm
[ FP-SU (FC, 200×145 mm)

Puzzle pro sublimační potisk s 80 díly. Cena 
zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks.
45,40 Kč /  1,65 €

ROZZLE | AP812412
• ø200 mm
[ FP-SU (FC, ø200 mm)

Kulaté puzzle pro sublimační potisk se 41 díly. 
Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks.
62,40 Kč /  2,27 €
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EPOSTICK | AP718089
[ FP-DO (FC)

Epoxy samolepky na zakázku ve vlastním 
tvaru a rozměru. Dodáváno na arších. Min. 
mn.: 250 ks.
Individ. Kalkulace

VINYSTICK | AP718090
[ FP-VS (FC)

Vinylové samolepky na zakázku ve vlastním tvaru a 
rozměru. Dodáváno na arších. Min. mn. 250 ks.
Individ. Kalkulace

MAORI | AP718088
• Max. 40×40 mm
[ FP-DG (FC, 40×40 mm)

Tetovací dočasné obtisky na zakázku, max. 
rozměr 4x4cm. Cena zahrnuje digitální tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100ks.
10,50 Kč /  0,38 €

Design ve vašem tvaru!
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NÁSTROJE A KAPESNÍ NOŽE

AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ

OSVĚŽOVAČE DO AUTA

REFLEXNÍ PRODUKTY

SVÍTILNY

METRY

MINCE DO NÁKUPNÍCH VOZÍKŮ

PŘÍVĚŠKY NA KLÍČE

TOOLS
AND KEYS



BLAUDEN | AP791020
• 100×17×95 mm
[ P2 (2C, 30×5 mm), E1 (30×5 mm)

Kleště z nerezové oceli s 12ti funkcemi, 
v polyesterovém pouzdře.
214,50 Kč /  7,80 €

FIX IT | AP808021
• 70×141×40 mm
[ P2 (2C, 30×5 mm), E1 (30×5 mm)

Multifunkční kleště z nerezové oceli s 9ti 
funkcemi: kleště, pilník, 3 šroubováky, 
2 velikosti nožů, otvírák na plechovky 
a pilka. Dodáváno s polyesterovým 
pouzdrem.
382,50 Kč /  13,91 €

WORKSHOP | AP808022
• 180×96×27 mm
[ P2 (2C, 30×6 mm)

Nerezové multi kleště s hliníkovou rukojetí a 8mi 
funkcemi. V černé dárkové krabičce.
315,20 Kč /  11,46 €

FACTORY | AP808023
• 138×180×27 mm
[ P2 (2C, 35×5 mm), E2 (35×5 mm)

Sada nářadí, multi kleště s 8mi funkcemi 
a zavírací nůž z nerezové oceli a hliníku. 
V černé dárkové krabičce.
394,10 Kč /  14,33 €

-05 -06 -10

AP791020

AP808021

AP808022

AP808023

TOOLS AND KEYS 123



BORTH | AP741421
• 15×84×28 mm
[ E1 (30×10 mm)

Multifunkční kleště se 6ti funkcemi z nerez oceli. 
Značkový produkt Orizons.
262,10 Kč /  9,53 €

PITSTOP | AP800394
• 220×160×27 mm
[ S2 (4C, 100×100 mm)

22dílná sada nářadí v plastovém 
pouzdře. Obsahuje 2ks šroubováků, 1ks 
kombinovaných kleští, 1 ks držáku, 2 ks 
dlátek, 5 ks hlavic, 10 ks bitů.
321,20 Kč /  11,68 €

GREGOR | AP808003
• 90×25×15 mm
[ P2 (2C, 50×5 mm), E1 (50×5 mm)

Kovový kapesní nůž se 7mi funkcemi.
65,50 Kč /  2,38 €

BLIZEN | AP741204
• ø13×110 mm
[ E1 (30×8 mm)

Hliníkový šroubovák se 6ti vyměnitelnými bity.
67,90 Kč /  2,47 €
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HATCH | AP810331
• 155×100×15 mm
[ P1 (2C, 70×15 mm)

Plastová škrabka.
12,10 Kč /  0,44 €

DASHA | AP791301
• 170×260×15 mm
[ T1 (8C, 80×30 mm)

Plastová škrabka na led s rukavicí 210T 
polyester.
55,00 Kč /  2,00 €

TRI SCRAP | AP800342
• 115×115×109 mm
[ P1 (2C, 30×30 mm), UV (FC, 90×90 mm)

Trojúhelníková plastová škrabka na led.
7,20 Kč /  0,26 €

CREASCENT | AP718099
Aromatická visačka do auta na zakázku s výběrem vlastního tvaru a 
vůně. Potištěno až 4mi barvami na každé straně. Min. mn.: 300 ks.
Individ. Kalkulace

Vyberte si váš tvar!

Od 300 ks. Od 12ti pracovních dní

Vyberte si vaši vůni!

Vytvořte si váš design!

Vlastní tvar na vyžádání

70×100 mm 70×95mm 75 mm 54×85 mm 75×75 mm 60×100 mm 64×96 mm 70×100 mm 70×100 mm

Zelené jablko, Citron, Nové auto, Jahoda, Vanilka

Až 4 barvy (CMYK)
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LUMEN | AP809306-02
• 320×30 mm
[ S0 (2C, 200×20 mm)

Reflexní pásek, kolem zápěstí se omotá 
klepnutím.
12,90 Kč /  0,47 €

REFLECTIVE | AP731259
• 235×29 mm
[ S0 (2C, 200×20 mm)

Ohebný a nastavitelný reflexní pásek.
8,00 Kč /  0,29 €

VISIBO | AP826000
• M, XL
[ T0 (8C, 150×60 mm), S1 (4C, 250×150 mm)

Reflexní vesta splňující evropskou normu EN471 s 
reflexními proužky. Potisk na přední nebo zadní stranu 
nebo sáček.
115,00 Kč /  4,18 €

TIREX | AP741714
• 600×690 mm
[ T0 (8C, 150×60 mm)

Jemně průhledná, polyesterová reflexní vesta 
s reflexními pásky. Univerzální velikost pro 
dospělé.
77,00 Kč /  2,80 €
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SAFEBEAR | AP844007
• 50×70 mm
[ P1 (2C, 10×40 mm), UV (FC, 10×40 mm)

Přívěšek na klíče ve tvaru medvídka, odrazka.
11,60 Kč /  0,42 €

SMILEY | AP811403
• ø70 mm
[ P1 (2C, 30×15 mm)

Reflexní přívěšek na klíče, smajlík.
10,70 Kč /  0,39 €

PIT LANE | AP811401
• 45×56 mm
[ P1 (2C, 20×20 mm)

Přívěšek na klíče ve tvaru reflexní vesty, s karabinou.
10,20 Kč /  0,37 €

CHEER | AP811400
• ø70 mm
[ P1 (2C, 30×15 mm)

Reflexní samolepka.
5,20 Kč /  0,19 €

ASTANA | AP811402
• 67×55 mm
[ P1 (2C, 20×20 mm)

Reflexní samolepka.
4,70 Kč /  0,17 €
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RAPID | AP810715
• 50×45mm
[ P1 (2C, ø22 mm), DO2 (FC, ø29 mm)

Plastový svinovací 2 m s aretací, kovovým 
klipem a s přívěškem na klíče.
29,70 Kč /  1,08 €

CARPENTER | AP761177
• 180 mm
[ P0 (2C, 70×8 mm)

Dřevěná tužka, dodávána neořezaná.
4,70 Kč /  0,17 €

GRADE 3M | AP731567
• 61×62×35 mm
[ DO3 (FC, ø37 mm)

Plastový metr s aretací, kovovým klipem a 
šňůrkou na ruku, 3m.
44,30 Kč /  1,61 €

GRADE 5M | AP741721
• 70×70×35 mm
[ DO3 (FC, ø40 mm)

Plastový metr s aretací, kovovým klipem a 
šňůrkou na ruku, 5m.
65,70 Kč /  2,39 €
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INDUSTRIAL | AP844022
• 60×25×5 mm
[ P1 (2C, 40×10 mm), UV (FC, 45×12 mm)

Plastový přívěšek s LED svítilnou, dodávano se 3 
bateriemi.
15,40 Kč /  0,56 €

STIL 2M | AP791135
• 66×18×47 mm
[ P1 (2C, ø20 mm), DO1 (FC, ø25 mm)

Metr s karabinou, 2m.
49,00 Kč /  1,78 €

LEVEL | AP844017-01
• 43×42×9 mm
[ P1 (2C, 35×30 mm), UV (FC, 35×30 mm)

Přívěšek na klíče s plastovým metrem a vodováhou, 1 m.
15,40 Kč /  0,56 €

TAIPEI | AP809368
• 75×35 mm
[ P1 (2C, 30×6 mm)

Plastová mini baterka s kovovým vzhledem s 
bílým LED světlem a kovovým přívěškem na 
klíče. Včetně knoflíkové baterie.
16,00 Kč /  0,58 €
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SPOTLIGHT | AP810332
• ø26×90 mm
[ P2 (2C, 20×10 mm), E1 (20×10 mm)

Hliníková baterka s 9ti LED diodami s páskem 
kolem ruky. Včetně 3 AAA baterií.
63,30 Kč /  2,30 €

LYENA | AP781006
• ø55×154 mm
[ P2 (1C, 15×35 mm)

Plastová baterka ve tvaru žárovky s LED světlem a polyesterovou 
šňůrkou. Dodáváno bez 3AAA baterií.
107,30 Kč /  3,90 €
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PICO | AP810360
• 50×17 mm
[ E1 (15×4 mm)

Mini hliníková baterka s 3mi LED diodami a karabinkou. 
Dodáváno s baterií.
45,10 Kč /  1,64 €

COVE | AP810321
• 162×112×45 mm
[ P2 (2C, 15×10 mm), E1 (15×10 mm)

Hliníková baterka s 12-ti LED diodami v 
polyesterovém pouzdře, včetně baterií. 
V krabičce z černého kartonu.
174,90 Kč /  6,36 €

LAUDUN | AP806653-10
• ø3×35 mm
[ VS (FC, 30×80 mm)

Hliníková svítilna s vysokým výkonem (1 Watt) LED, 
s nastavitelným zaměřením a páskem. V černé 
dárkové krabičce se 3 AAA bateriemi. Značkový 
produkt André Philippe.
129,30 Kč /  4,70 €

REFLECTOR | AP892001
• 110×74×40 mm
[ P2 (2C, 50×50mm mm), E1 (50×50 mm)

Hliníková baterka s 9-ti vysoce svítivými LED 
diodami a třemi AAA bateriemi, v kovové krabičce.
160,10 Kč /  5,82 €

EVERWOOD | AP810358-10
• 200×37×110 mm
[ P2 (2C, 30×8 mm), E1 (30×8 mm), 
DO1 (FC, 35×11 mm)

Hliníková baterka se 14ti LED diodami v černé dárkové 
krabičce. Dodáváno s 3 AAA bateriemi.
155,70 Kč /  5,66 €

H POWER | AP810336
• 105×50×25 mm
[ P2 (2C, 20×30 mm), DO2 (FC, 20×30 mm)

Plastová LED baterka s dynamem, nabíječkou a 
páskem kolem ruky. Dobíjení pomocí tlačítka na straně.
48,70 Kč /  1,77 €
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CREAKEY | AP809394
• ø22×72×11 mm
[ FP-DO (FC, ø20 mm)

Zakázková výroba kulatého plastového přívěšku na klíče s gumovou smyčkou. 
Přívěšek je možné nakombinovat v požadovaných barvách přívěšku a smyčky. 
Cena zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks.
19,30 Kč /  0,70 €

Vyberte barvu těla!

Vyberte barvu provázku!

Vytvořte si váš design!

CMYK epoxy samolepka

EPORING | AP809326
• Max. 25 cm²
[ FP-DO (FC, Max 25 cm²)

Přívěšek na klíče s možností vlastního designu, 
s kovovým kroužkem na klíče. Cena obsahuje 
epoxy potisk. Min. mn.: 100 ks.
Individ. Kalkulace

DOMIX | AP809398
• 95×22 mm
[ DO1 (FC, 16×28 mm)

Silikonový přívěšek na klíče s plastovou 
ploškou. Ideální pro epoxy potisk.
20,10 Kč /  0,73 €
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NELLY | AP800375
• 44×33×5 mm
[ P1 (2C, 12×10 mm), UV (FC, ø24 mm)

Přívěšek na klíče s plastovou mincí do nákupního 
košíku. Velikost: ø24×2 mm.
7,20 Kč /  0,26 €

RUSSEL | AP809507
• 55×9×14 mm
[ P2 (2C, 35×6 mm), E1 (35×6 mm)

Hliníkový otvírák s kroužkem na klíče.
8,30 Kč /  0,30 €

EUROMARKET | AP731809
• ø23 mm
[ P1 (2C, ø15 mm)

Kovový přívěšek na klíče s mincí do nákupního košíku. Jedna 
strana mince je barevná, na druhé je vyražen nákupní vozík. 
Velikost: ø23×1,7 mm.
13,20 Kč /  0,48 €
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CAROUSAL | AP806320
• 35×95 mm
[ P2 (2C, ø25 mm), E1 (ø23 mm), 
DO1 (FC, ø25 mm)

Přívěšek na klíče s otočnou vnitřní částí v černé 
kartonové krabičce.
49,20 Kč /  1,79 €

BASSET | AP810731
• 55×27×3 mm
[ P2 (1C, 30×13 mm), E1 (30×13 mm), 
DO2 (FC, 35×17 mm)

Kovový přívěšek na klíče ve tvaru kamionu 
v černé kartonové krabičce.
36,90 Kč /  1,34 €

PRIMERO | AP810734
• 76×30×2 mm
[ DO1 (FC, 40×12 mm), E1 (30×8 mm)

Kovový přívěšek ve tvaru čísla 1, v černé 
dárkové krabičce.
41,30 Kč /  1,50 €

ETERNITY | AP809516
• 80×45 mm
[ E1 (ø40 mm)

Kovový přívěšek na klíče s otočným kalendářem 
až do roku 2060, v černé dárkové krabičce.
61,60 Kč /  2,24 €
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DWELL | AP873016
• 36×49×4 mm
[ P2 (2C, 35×15 mm), E1 (35×15 mm), 
DO2 (FC, 38×19 mm)

Kovový přívěšek na klíče ve tvaru domečku, 
v černé dárkové krabičce.
41,00 Kč /  1,49 €

SMITH | AP873020
• 51×30×4 mm
[ E1 (30×20 mm), DO3 (FC, 27×40 mm)

Obdélníkový přívěšek na klíče v barvě gun 
metal s oboustranným lesklým povrchem.
35,50 Kč /  1,29 €

WESSON | AP873021
• 43×35×4 mm
[ E1 (20×20 mm), DO3 (FC, 32×32 mm)

Čtvercový přívěšek na klíče v barvě gun 
metal s oboustranným lesklým povrchem.
35,50 Kč /  1,29 €

STEYR | AP873022
• 45×37×4 mm
[ E1 (ø25 mm), DO2 (FC, ø34 mm)

Kulatý přívěšek na klíče v barvě gun metal s 
oboustranným lesklým povrchem.
35,50 Kč /  1,29 €
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UNREAD | AP810741
• ø36 mm
[ E1 (ø35 mm)

Kovový přívěšek na klíče ve tvaru emailu, 
v černé dárkové krabičce.
35,50 Kč /  1,29 €

PACIFIC | AP810740
• 50×28 mm
[ E1 (20×10 mm)

Kovový přívěšek na klíče ve tvaru letadla, 
v černé dárkové krabičce.
38,80 Kč /  1,41 €
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BALL | AP800657
• ø25 mm
[ P2 (2C, ø15 mm), E1 (ø15 mm), 
DO1 (FC, ø20 mm)

Kovový přívěšek na klíče v krabičce z 
černého kartonu.
30,80 Kč /  1,12 €

RECTANGLE | AP800655
• 43×25×4 mm
[ P2 (2C, 12×20 mm), E1 (12×20 mm), 
DO2 (FC, 15×25 mm)

Kovový přívěšek na klíče v krabičce z černého 
kartonu.
31,90 Kč /  1,16 €

ORBIS | AP810726
• ø40×7 mm
[ P1 (2C, ø35 mm), E1 (ø35 mm)

Dřevěný kulatý přívěšek na klíče s 
kovovým kroužkem.
31,60 Kč /  1,15 €

SQERBIS | AP810732
• 58×30 mm
[ P1 (2C, 20×25 mm), E1 (20×25 mm)

Dřevěný obdélníkový přívěšek na klíče s 
kovovým kroužkem.
31,90 Kč /  1,16 €
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BAGS
AND TRAVEL

BATOHY, SPORTOVNÍ TAŠKY A TAŠKY 

PŘES RAMENO

TAŠKY NA DOKUMENTY A LAPTOPY

CESTOVNÍ TAŠKY A TAŠKY NA 

KOLEČKÁCH

CESTOVNÍ DOPLŇKY

DRŽÁKY NA TAŠKY

NÁKUPNÍ TAŠKY

NÁKUPNÍ TAŠKY ECO-FRIENDLY

PAPÍROVÉ TAŠKY

PENĚŽENKY

POUZDRA NA KREDITNÍ KARTY

DEŠTNÍKY



DISCOVERY | AP761069
• 280×380×120 mm
[ T2 (8C, 120×50 mm), BR (10C, 60×60 mm)

Batoh s jednou přední kapsou a vyztuženými zády a ramenními popruhy. 
Polyester 600D.
148,50 Kč /  5,40 €

PANDORA | AP731220
• 265×380×140 mm
[ T2 (8C, 120×80 mm), BR (10C, 60×60 mm)

Batoh s nastavitelnými popruhy a jednou velkou 
kapsou se zavíráním na zip. Polyester 600D.
147,70 Kč /  5,37 €

ARCANO | AP741494
• 325×440×250 mm
[ T2 (8C, 100×40 mm)

Batoh s mnoha přihrádkami na zip, vypolstrovanou 
kapsou na laptop, zády a popruhy, 600D nylon.
798,10 Kč /  29,02 €
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HUMUS | AP791845
• 300×400×160 mm
[ T2 (8C, 120×70 mm), *: WP (8C, 120×70 mm)

Polyesterový batoh s nastavitelnými ramenními popruhy. Kapsy ze 
síťoviny, kapsička se zipem na mobil a hlavní přihrádka. 600D polyester.
172,20 Kč /  6,26 €

VIRTUX | AP741423
• 280×550×350 mm
[ T2 (8C, 80×80 mm)

Batoh se zipem na předních kapsách, pouzdrem na 
mobil, síťovanými kapsami a polstrovanými popruhy přes 
ramena. 420D polyester. Značkový produkt Orizons.
854,20 Kč /  31,06 €

DECATH | AP781152
• 230×400×120 mm
[ T2 (8C, 120×70 mm), *: WP (8C, 120×70 mm)

600D polyesterový batoh s vypolstrovanými zády, 
nastavitelnými popruhy a se zipem na přední kapse.
102,30 Kč /  3,72 €
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PULLY | AP809442
• 360×420 mm
[ T0 (8C, 160×80 mm), 
*: WP (8C, 150×80 mm)

Vak na stahování z netkané textilie. 
Maximální nosnost 3 kg.
23,40 Kč /  0,85 €

ROVER | AP731223
• ø250×435 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)

Jednoduchý námořnický vak přes rameno. Materiál: 
100% bavlna, 175 g/m².
131,70 Kč /  4,79 €

DUAL | AP731824
• 280×370×90 mm
[ T1 (8C, 220×120 mm), S1 (4C, 220×120 mm)

Vak se stahováním na šňůrku s bílým lemováním. 
Materiál: 190T polyester.
49,80 Kč /  1,81 €

JOCK | AP806607
• 350×410 mm
[ T1 (8C, 200×100 mm), S1 (4C, 200×250 mm), 
*: WP (8C, 150×80 mm)

Vak na stažení šňůrkou, polyester 190T.
30,50 Kč /  1,11 €

BLADES | AP741778
• 345×450 mm
[ T1 (8C, 220×120 mm), S1 (4C, 220×120 mm), 
*: WP (8C, 150×80 mm)

Vak na stažení šňůrkou, s kapsou na zip a otvorem 
na sluchátka, 210D polyester.
60,50 Kč /  2,20 €
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NOVAK B | AP819008
• 310×125×440 mm
[ T2 (8C, 100×100 mm)

Batoh značky André Philippe s nastavitelným 
popruhem, přední kapsou na zip, vnitřní polstrovaná 
kapsa na notebook a uvnitř s přihrádkami na mobil 
a plnicí pero, 2 boční síťované kapsy. Materiál: 840D 
polyester/PVC, podšívka: 210D polyester.
707,00 Kč /  25,71 €

NOVAK T | AP819007
• 310×125×440 mm
[ T2 (8C, 100×100 mm)

Batoh značky André Philippe na kolečkách, s 
nastavitelným popruhem přes rameno, vnitřní polstrovanou 
kapsou na notebook, síťovou kapsou na boku, přední 
kapsou na zip a vnitřními přihrádkami na mobilní telefon 
pero. 840D polyester / PVC, podšívka: 210D polyester.
1 126,70 Kč /  40,97 €

QUIMPER B | AP819013
• 310×160×470 mm
[ T2 (8C, 110×120 mm)

Batoh s přední kapsou na zip. 600D polyester/
celtovina. Značkový produkt André Philippe.
328,90 Kč /  11,96 €

REIMS B | AP819011
• 300×190×400 mm
[ BR (10C, ø90 mm)

Batoh s mnoha kapsami na zip, vypolstrovanou 
přihrádkou na laptop, zády a popruhy. Vyrobeno z dvojité 
vrstvy 600D polyester. Značkový produkt André Philippe.
672,40 Kč /  24,45 €
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QUIMPER D | AP819014
• 360×70×280 mm
[ T2 (8C, 150×70 mm)

Taška na dokumenty s přední kapsou na zip a 
nastavitelným popruhem přes rameno. 600D 
polyester/celtovina. Značkový produkt André Philippe.
252,50 Kč /  9,18 €

REIMS D | AP819012
• 385×100×295 mm
[ T2 (8C, 140×100 mm), BR (10C, ø90 mm)

Taška na dokumenty s vypolstrovanou přihrádkou 
na laptop, s kapsami na zip a nastavitelným 
popruhem přes rameno. Vyrobeno z dvojité vrstvy 
600D polyester. Značkový produkt André Philippe.
628,40 Kč /  22,85 €

QUIMPER S | AP819015
• 500×285×270 mm
[ T2 (8C, 70×70 mm)

Sportovní taška s přední kapsou na zip a nastavitelným 
popruhem přes rameno. 600D polyester/celtovina. 
Značkový produkt André Philippe.
352,60 Kč /  12,82 €

NOVAK S | AP819010
• 500×260×295 mm
[ T2 (8C, 120×70 mm)

Sportovní taška André Philippe s nastavitelným 
popruhem, přední kapsou na zip, vnitřní 
přihrádkou na mobil a plnicí pero Materiál: 840D 
polyester/PVC, podšívka: 210D polyester.
666,60 Kč /  24,24 €
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SOFET | AP741544
• 420×325×170 mm
[ T2 (8C, 100×60 mm)

Skládací nylonová sportovní taška s 
kapsou na zip.
206,00 Kč /  7,49 €

DRAKO | AP791249
• 530×250×250 mm
[ T2 (8C, 150×70 mm)

Sportovní taška na rameno s kapsami na zip. 
Materiál 600D polyester.
280,80 Kč /  10,21 €

NOVO | AP761063
• 420×240×200 mm
[ T2 (8C, 150×70 mm)

Sportovní taška s nastavitelným ramenním 
popruhem, na zip. Materiál polyester 600D.
234,00 Kč /  8,51 €

KENIT | AP791559
• ø250×500 mm
[ T2 (8C, 100×60 mm)

Skládací sportovní taška s kapsou na zip, 
210T polyester.
93,50 Kč /  3,40 €
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KUMAN | AP731993
• 360×470×250 mm
[ T2 (8C, 120×80 mm)

Batoh s kolečkami s polstrovaním pro 
notebook, dvěmi extra kapsami ve předu a pro 
kolečka, vyrobeno z 1860D polyesteru.
2 546,20 Kč /  92,59 €

SENDUR | AP791842
• 500×380×175 mm
[ T2 (8C, 180×120 mm)

Sportovní taška s kapsami na zip, 600D polyester, 
přihrádkou na boty a nastavitelným popruhem.
496,70 Kč /  18,06 €

CUBIC | AP731516
• 430×350×180 mm
[ T2 (8C, 120×80 mm)

Polyesterová taška na kolečkách 600D s 
teleskopickou rukojetí a kapsami na zip.
1 365,10 Kč /  49,64 €

SEKTOR | AP731973
• 385×290×145 mm
[ T2 (8C, 150×80 mm)

Aktovka s polstrovaným prostorem pro 
laptop, ramenním popruhem, kovovými 
úchyty, materiál: 1680D polyester.
642,70 Kč /  23,37 €
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GLASGOW | AP800376
• 97×56×4 mm
[ P1 (4C, 40×35 mm), UV (FC, 40×40 mm)

Plastová visačka na zavazadla.
11,00 Kč /  0,40 €

WASHINGTON | AP800373-01
• 110×60×3 mm
[ P1 (2C, 50×40 mm), UV (FC, 110×60 mm)

Plastová visačka na zavazadla.
14,60 Kč /  0,53 €

VOYAGER | AP882001
• ø48×84 mm
[ P2 (2C, 25×15 mm), T2 (8C, 60×30 mm)

Univerzální cestovní adaptér André Philippe s 
potiskem na nylonovém pouzdru. Velikost pouzdra: 
140 x 100 mm. Materiál: plast. Dodávané v černé 
dárkové krabičce.
183,70 Kč /  6,68 €

TRIBOX | AP741480
• ø45×82 mm
[ P2 (2C, 45×15 mm)

Univerzální cestovní plastový adaptér s USB 
nabíječkou.
269,20 Kč /  9,79 €
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TRAVELLER | AP761828
• 430×265 mm
[ T0 (8C, 120×40 mm)

Cestovní nafukovací polštář na krk. Materiál: 
mikrovlákno.
41,80 Kč /  1,52 €

PLONET | AP791976
• 175×110 mm
[ T0 (8C, 120×50 mm)

Cestovní set s nafukovacím polštářkem za krk, 
maskou na oči a špunty do uší. Dodáváno ve 
stejně barevném sametovém obalu.
75,10 Kč /  2,73 €

KOCU | AP791444
• 35×18×35 mm
[ P1 (2C, 20×20 mm), UV (FC, 20×20 mm)

Barevné špunty do uší v průhledném, plastovém 
pouzdru, vyrobeno z EVA materiálu.
9,90 Kč /  0,36 €

ASLEEP | AP731573
• 185×90 mm
[ T0 (8C, 120×50 mm)

Oční maska na spaní s gumovou páskou. 
Materiál: mikrovlákno.
16,20 Kč /  0,59 €
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SUBMINE | AP809436-10
• 330×260×100 mm
[ FP-SU (FC, 330×240 mm)

Taška přes rameno s nastavitelným popruhem 
z netkané textilie s vlastní grafikou na přední 
straně, 80g/m². Cena zahrnuje sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks.
105,90 Kč /  3,85 €

MAYTOL | AP741898-10
• 350×300×120 mm
[ SU2 (FC, 345×250 mm), 
T2 (8C, 180×100 mm), WP (8C, 150×80 mm)

Taška přes rameno s kapsami na zip a 
nastavitelným popruhem přes rameno, 600D 
polyester. Ideální  pro sublimační potisk.
278,00 Kč /  10,11 €

FACTOR | AP873012
• ø45×8 mm
[ P2 (2C, ø30 mm), DO2 (FC, ø33 mm)

Skládací kovový věšáček na tašku. 
Dodávaný v černé dárkové krabičce.
54,50 Kč /  1,98 €

PARIS | AP873023
• ø45×10 mm
[ P2 (2C, ø30 mm), E1 (ø30 mm), DO3 (FC, ø42 mm)

Kovový držáček na tašku v barvě gun metal s lesklým 
povrchem. Magnetické zavírání.
84,70 Kč /  3,08 €
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DEAL | AP751346
• 450×300×100 mm
[ T2 (8C, 150×60 mm)

Taška na notebook s přední kapsou na 
suchý zip, přihrádkou na mobilní telefon 
a nastavitelným popruhem přes rameno s 
karabinou. Materiál: Polyester 600D.
172,40 Kč /  6,27 €

AMAZON | AP791026
• 370×290×90 mm
[ T2 (8C, 150×80 mm)

Taška na dokumenty na zip s nastavitelným ramenním 
popruhem. Materiál: 600D polyester.
214,20 Kč /  7,79 €

CHIPSET | AP731794
• 380×300×100 mm
[ T2 (8C, 150×80 mm)

Polyesterová taška na notebook s hliníkovou 
rukojetí, kapsami na zip a ramenním popruhem 
s karabinami. Material: 600D polyester.
706,20 Kč /  25,68 €

KONFER | AP731608
• 380×295×90 mm
[ T2 (8C, 120×80 mm), BR (10C, 100×70 mm)

Taška na dokumenty s kapsou na mobilní 
telefon. 600D polyester.
121,60 Kč /  4,42 €

-00 -05 -06 -07 -10

-05 -06 -07 -80 -10 -00 -05 -06A -10

BAGS AND TRAVEL 149

Your office 
on the go



FLUBBER | AP731816
• 400×350×130 mm
[ S1 (3C, 220×120 mm)

Ekologická polaminovaná nákupní taška z 
netkané textilie.
44,60 Kč /  1,62 €

NATIA | AP741773
• 380×380×125 mm
[ S1 (3C, 220×120 mm)

Nákupní polaminovaná taška z 
netkané textilie, 110 g/m².
42,90 Kč /  1,56 €

RECYCLE | AP731279
• 375×380×120 mm
[ S1 (2C, 240×240 mm)

Nákupní taška s recyklovaného, biologicky 
odbouratelného plastu, s patentkou, 120 g/m².
44,30 Kč /  1,61 €

SORAK | AP741236
• 380×400×80 mm
[ T1 (8C, 160×80 mm), WP (8C, 120×100 mm)

Nákupní taška z netkané textilie s barevným 
olemováním a uchy.
33,80 Kč /  1,23 €
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CORNI | AP791086
• 380×400 mm
[ T2 (8C, 150×80 mm)

Skládací nákupní taška do tvaru ovoce, 
190T polyester.
44,80 Kč /  1,63 €

PERSEY | AP741339
• 425×380×70 mm
[ T1 (8C, 250×150 mm), 
S1 (4C, 240×200 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)

Skládací nákupní taška s plastovou 
karabinkou, 190T polyester.
50,60 Kč /  1,84 €

KIMA | AP731634
• 370×370×60 mm
[ T2 (8C, 160×100 mm), S1 (3C, 200×200 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)

Skládací taška, materiál polyester 190T. Rozměry 
ve složeném stavu: 150 × 110 × 10 mm.
62,70 Kč /  2,28 €

BOQUERIA
AP809440
• 380×420 mm
[ T1 (8C, 250×120 mm)

Skládací nákupní taška z netkané 
textilie se zapínáním na druk. 
Rozměry ve složeném stavu: 
170×100 mm.
27,00 Kč /  0,98 €

KONSUM
AP731810
• 380×420 mm
[ T1 (8C, 200×100 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)

Skládací nákupní taška. Materiál: 
netkaná textilie. Rozměry ve 
složeném stavu: 185×87 mm.
25,60 Kč /  0,93 €
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GEISER | AP731735
• 357×402 mm
[ S1 (4C, 200×200 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)

Bavlněná nákupní taška s dlouhými uchy, ze 100% bavlny.
47,90 Kč /  1,74 €

FAIR | AP761249
• 360×400 mm
[ T1 (8C, 240×240 mm), *: WP (8C, 120×100 mm)

Šitá nákupní taška z netkané textilie s dlouhými uchy, 
75 g/m².
17,90 Kč /  0,65 €

SHORTY | AP806609-00
• 370×410 mm
[ S1 (4C, 200×200 mm), WP (8C, 150×80 mm)

Opakovaně použitelná bavlněná nákupní taška s 
krátkými uchy (350 mm), 100% bavlna, 95 g/m².
33,00 Kč /  1,20 €

LONGISH | AP806610-00
• 370×410 mm
[ S1 (4C, 200×200 mm), WP (8C, 150×80 mm)

Opakovaně použitelná bavlněná nákupní taška s 
dlouhými uchy (700 mm), 100% bavlna, 95 g/m².
35,50 Kč /  1,29 €
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BLASTER | AP731631
• 340×430 mm
[ T0 (8C, 180×100 mm), WP (8C, 120×100 mm)

Taška z netkané textilie.
13,50 Kč /  0,49 €

SUBSTER | AP809434
• 250×320 mm
[ SU2 (FC, 250×320 mm)

Nákupní taška z netkané textilie, 80 g/m². 
Ideální pro sublimační potisk.
17,90 Kč /  0,65 €

COLOURME | AP718065
• 340×430 mm
[ FP-S (1C, 250×250 mm)

Nákupní taška z netkané textilie na vybarvení se 
6ti voskovkami. Cena zahrnuje tisk 1 barevného 
loga sítem v kontuře, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks.
34,10 Kč /  1,24 €
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AP718100AP718101

AP718103

AP718104

AP718102

CREASHOP

Křídový papír, 200  g/m²

Matné lamino

40 cm polypropylenová ucha

CMYK potisk

Bílý kraft papír, 160 g/m²

Lesklé lamino
Zlatá horká ražba
Ražba

UV lak

Barevný tisk (až do 5 Pantone barev)

Texturovaný kraft papír, 140 g/m²

Vyberte si technologii potisku!

Od 500 ks.
Od 15 pracovních dní

Vyberte si typ a velikost!
Vyberte si materiál!

Vyberte si konečnou excluzivní úpravu (volitelně)!

Vyberte barvu držadel!

Papírová nákupní taška na zakázku s polypropylenovými 
uchy. Možnost tisku ve CMYK nebo až 5ti Pantone barvách. 
Min. mn.: 500 ks.

Prosíme, kontaktujte nás pro další informace a ceny.

BAGS AND TRAVEL

1 2

4
3

5

CreaShop S 
AP718100 - 160×230×80 mm

CreaShop M 
AP718101 - 240×350×100 mm

CreaShop L 
AP718102 - 320×420×120 mm

CreaShop H 
AP718103 - 350×250×100 mm

CreaShop W 
AP718104 - 130×390×90 mm

MADE IN

BE CREATIVE  CUSTOM
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MARKET | AP718509
• 220×360×110 mm
[ S1 (3C, 120×120 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)

Taška ze sulfátového papíru s plochými držadly.
9,90 Kč /  0,36 €

BOUTIQUE | AP718506
• 320×400×120 mm
[ S1 (3C, 120×120 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)

Taška ze sulfátového papíru s plochými držadly.
14,90 Kč /  0,54 €

MALL | AP719611
• 360×410×120 mm
[ S1 (3C, 120×120 mm)

Barevná papírová taška s držadly z 
krouceného papíru.
28,60 Kč /  1,04 €

STORE | AP719612
• 240×310×100 mm
[ S1 (3C, 120×120 mm)

Barevná papírová taška s držadly z 
krouceného papíru.
22,30 Kč /  0,81 €
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16,80 Kč /  0,61 €

22,80 Kč /  0,83 €
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MERCUR | AP800106
• 20×52×4 mm
[ E1 (40×10 mm)

Klip na peníze s chromovým povrchem, v krabičce 
z černého kartonu.
35,50 Kč /  1,29 €

COLIK | AP781007
• 103×74×6 mm
[ T1 (8C, 50×25 mm)

Obal na kreditní karty z PU kůže a s 5 
přihrádkami.
76,50 Kč /  2,78 €

DYNA | AP791459
• 60×45×30 mm
[ P1 (2C, 30×15 mm)

Mini peněženka na zip s kovovým kroužkem, 
vyrobeno z PVC.
12,90 Kč /  0,47 €

SULLIVAN | AP800662
• 67×100×8 mm
[ E1 (40×10 mm), O1 (40×20 mm)

Držák na karty z umělé kůže s kovovou sponou 
na peníze.
99,60 Kč /  3,62 €
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FILM | AP761097
• 77×126×10 mm
[ T1 (8C, 80×50 mm)

Peněženka s vnitřními kapsami a zapínáním na 
suchý zip. 300D polyester.
31,10 Kč /  1,13 €

FAUCON | AP800380-10
• 130×105×20 mm
[ O1 (30×30 mm)

Pánská peněženka značky André Philippe z PU 
kůže se zapínám na cvoček a bílým prošíváním. 
V černé dárkové krabičce.
272,50 Kč /  9,91 €

COLIBRI | AP800381-05
• 185×110×30 mm
[ O1 (40×40 mm)

André Philippe, dámská peněženka z PU kůže 
se zavíráním na cvoček a několika vnitřními 
přihrádkami. V dárkové černé krabičce.
335,80 Kč /  12,21 €

GENTLEMAN | AP873200
• 200×140×30 mm
[ S1 (2C, 120×60 mm), E2 (35×6 mm)

Elegantní peněženka z PU kůže s kovovou 
klíčenkou a kuličkovým perem v dárkové krabičce. 
S modrou náplní.
385,80 Kč /  14,03 €
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PORLAN | AP781143
• 89×58×7 mm
[ T1 (8C, 50×25 mm)

Hliníkový obal na kreditní karty s 1 přihrádkou, 
RFID blokování.
67,90 Kč /  2,47 €

PALAIS | AP800716-10
• ø995 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Teleskopický deštník, plně automatický, s obalem 
a obchodní značkou André Philippe. Material: 190T 
pongee.
311,90 Kč /  11,34 €

RANDY | AP781142
• 90×60×4 mm
[ P1 (2C, 60×30 mm), UV (FC, 90×60 mm)

Plastový obal na kreditní karty s 1 přihrádkou, 
RFID blokování.
15,40 Kč /  0,56 €

AVIGNON | AP808406
• ø990 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Plně automatický (otevřít/zavřít), větru odolný 
skládací deštník s 8mi panely, pogumovanou rukojetí, 
kovovou konstrukcí a tyčkou. Materiál 190T pongee. 
V obalu s logem André Philippe.
305,50 Kč /  11,11 €
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MOUSSON | AP800725-10
• ø1000 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Automatický, větruodolný deštník s 8-mi panely, 
pogumovanou rukojetí, sklolaminátovou konstrukcí 
v obalu. Značkový produkt André Philippe.
293,20 Kč /  10,66 €

MONACO | AP800708
• ø1100×880 mm
[ T2 (8C, 120×50 mm)

Deštník značky André Philippe s manuálním ovládáním, 
16 panelů, s pastelovým lemováním a páskem na suchý 
zip. Název značky na pásku a obalu deštníku. Material: 
190T pongee.
283,50 Kč /  10,31 €

NUAGES | AP800713
• ø1060×850 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

André Philippe automatický deštník, 8 panelů, 
hliníková rukojeť s pěnovým krytím, v obalu se 
jménem značky. Materiál: 190T pongee.
239,00 Kč /  8,69 € -10 -21
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STRATUS | AP800730
• ø1015×861 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Automatický, větruodolný deštník s 8mi panely, 1 
barevný panel, držadlo z PU kůže, s kovovou tyčkou 
a sklolaminátovou/kovovou konstrukcí, 190T pongee.
182,30 Kč /  6,63 €

CARDIN | AP761787
• ø1020 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Automatický stříbrný deštník s barevným 
vnitřkem, polyester 170T.
176,80 Kč /  6,43 €

HENDERSON | AP800727
• ø1030× 880 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm), *: WP (8C, 150×80 mm), 
*: SU1 (FC, 200×100 mm)

Automatický, 8mi panelový deštník s kovovou 
konstrukcí, dřevěnou tyčí, držadlem a špičkou. 
Materiál: 190T polyester.
149,60 Kč /  5,44 €
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CIRRUS | AP800726
• ø1000 mm
[ T2 (8C, 120×50 mm), *: WP (8C, 120×50 mm)

Mechanický, větruodolný deštník se 16ti panely, 
rukojeť EVA materiál, sklolaminátová konstrukce.
248,60 Kč /  9,04 €
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ZIANT | AP741691
• ø960 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)

Skládací mechanický deštník s 8mi panely a 
pouzdrem. 170T polyester.
127,10 Kč /  4,62 €

ELMER | AP791148
• ø980 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Automatický, 8-mi panelový deštník.
340,20 Kč /  12,37 €

MINT | AP731636
• ø980 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Manuální deštník s pouzdrem v barvě 
deštníku. Materiál polyester 170T.
107,00 Kč /  3,89 €

STANSED | AP800706
• ø1060 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Automatický teleskopický deštník, 8 
panelů, dřevěná rukojeť, včetně pouzdra. 
Materiál: 170T polyester.
181,20 Kč /  6,59 €

SUSAN | AP761350
• ø950 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Barevný skládací deštník se stříbrnou 
rukojetí, včetně obalu. Polyester 170T.
127,60 Kč /  4,64 €
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SPORTOVNÍ POTŘEBY

KROKOMĚR

RUČNÍKY

SPORTOVNÍ LÁHVE

TERMOSKY A TERMOHRNKY

FLEECOVÉ DEKY

KLOBOUKY, ČEPICE

SLUNEČNÍ BRÝLE

SPORT
AND WELLNESS



TERRIER | AP741988
• 60×30×85 mm
[ P2 (1C, 10×10 mm)

Plastové světlo na boty s 2 LED didodami a 2 provozními 
režimy, s knoflíkovými bateriemi.
121,30 Kč /  4,41 €

NEIVA | AP741268
• 44×60×28 mm
[ P1 (2C, 25×10 mm)

Digitální krokoměr s plastovým pouzdrem. 
Měří kalorie, kroky a vzdálenost. Včetně 
knoflíkové baterie.
83,60 Kč /  3,04 €

GRUP | AP731980
• 100×80×10 mm
[ P1 (1C, 10×10 mm), VS (FC, 40×40 mm)

Transparentní hřejivý polštářek s barevný gelem, 
opakovaně použitelný.
26,10 Kč /  0,95 €
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SUBOWEL L  
AP718013-01
• 700×1400 mm
[ FP-SU (FC, 650×110 mm)

Froté ručník ze 100% bavlny, 380g, 
s polyesterovou bordurou pro 
sublimační tisk. Cena zahrnuje 
sublimační tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks.
339,90 Kč /  12,36 €

SUBOWEL M  
AP718012-01
• 500×1000 mm
[ FP-SU (FC, 460×95 mm)

Froté ručník ze 100% bavlny, 380g, 
s polyesterovou bordurou pro 
sublimační tisk. Cena zahrnuje 
sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks.
199,90 Kč /  7,27 €

SUBOWEL S  
AP718011-01
• 300×500 mm
[ FP-SU (FC, 300×60 mm)

Froté ručník ze 100% bavlny, 380g, 
s polyesterovou bordurou pro 
sublimační tisk. Cena zahrnuje 
sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks.
96,50 Kč /  3,51 €

CURT 
 AP791441
• 300×700 mm
[ T2 (8C, 100×100 mm), 
BR (10C, 150×80 mm)

Ručník z mikrovlákna v PVC obalu, 
200 g/m².
83,90 Kč /  3,05 €
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LEGION | AP811111
• ø73×265 mm
[ P2 (1C, 30×70 mm), 
RS (1C, 220×70 mm)

Hliníková sportovní láhev na pití s 
matným povrchem a karabinkou, 
750 ml.
137,00 Kč /  4,98 €

ISKAN | AP791439
• ø60×195 mm
[ P2 (2C, 35×60 mm), 
RS (2C, 140×70 mm)

Sportovní láhev na pití, 500 ml.
54,70 Kč /  1,99 €

MENTO | AP731964
• ø66×175 mm
[ P2 2C (30×70 mm), 
C3 (8C, 209×110 mm), 
E1 (20×80 mm)

Sportovní láhev s karabinou, vyrobeno 
z hliníku, 400 ml.
89,40 Kč /  3,25 €

SPORTS | AP761857
• ø73×197 mm
[ P1 (2C, 35×70 mm), 
RS (2C, 220×70 mm)

Plastová sportovní lahev, 550 ml.
64,60 Kč /  2,35 €
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PATROL | AP811104
• 120×80×165 mm
[ P2 (1C, 30×30 mm), E2 (30×40 mm)

Kovový termohrnek s plastovým uchem a 
zavíratelným otvorem na pití ve víčku. Baleno v 
bílé krabičce, 450 ml.
109,50 Kč /  3,98 €

ARNOUX | AP809520
• ø70×158 mm
[ E2 (30×40 mm)

Termo hrnek z nerez oceli, jednostěnný s otvorem 
na pití v plastovém víčku, 330 ml. Značkový produkt 
André Philippe.
185,40 Kč /  6,74 €

GRABY | AP811113
• ø70×158 mm
[ E2 (30×40 mm)

Nerezový jednostěnný termohrnek s plastovým 
víčkem na pití a uchem, 350 ml.
147,40 Kč /  5,36 €

LES 2 ALPES | AP811109
• 170×120×80 mm
[ P2 (1C, 30×30 mm)

Plastový termo hrnek s dvojitou stěnou, šroubovací 
uzávěr, 450 ml.
82,50 Kč /  3,00 €
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DOPPLER | AP807930
• ø70×130 mm
[ DG2 (FC, 216×122 mm)

Plastový hrnek s dvojitou stěnou a s víčkem. 
Vlastní grafika může být umístěna mezi stěny 
hrnku. Dodává se v bílé papírové krabičce. 250 ml.
72,60 Kč /  2,64 €

DOUBLE ESPRESSO | AP811105
• ø70×145 mm
[ P2 (1C, 30×30 mm)

Dvouvrstvý plastový termohrnek s kovovým rámováním víčka a 
zavíratelným otvorem na pití. Na spodku hrnku protiskluzová vrstva. 
Objem 250 ml.
118,80 Kč /  4,32 €

ZICOX | AP741643
• ø76×182 mm
[ P2 (2C, 30×60 mm)

Termohrnek z nerez oceli a s dvojitou stěnou s 
plastovým víčkem na pití, 400 ml.
165,00 Kč /  6,00 €

POSTER | AP811103
• ø85×170 mm
[ DG2 (FC, 250×150 mm)

Plastový dvouvrstvý termohrnek s otvorem na pití ve víčku. Logo lze umístit 
mezi stěny hrnku. Baleno v bílé papírové krabičce. Objem 450 ml.
91,30 Kč /  3,32 €
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ARABICA | AP848000
• ø70×245 mm
[ P2 (1C, 30×30 mm), 
*: C3 (8C, 200×160 mm),

Barevná nerezová termoska, dvojité 
stěny, 500 ml.
225,20 Kč /  8,19 €

ROBUSTA | AP804202
• ø65×240 mm
[ P2 (1C, 30×30 mm), 
C3 (8C, 200×160 mm), E2 (30×30 mm)

Nerezová termoska, 500 ml.
211,50 Kč /  7,69 €

KABOL | AP791704
• ø75×242 mm
[ E2 (20×100 mm)

Nerezová termoska s poutkem, 500 ml, 
v dárkové krabičce. Značkový produkt 
Antonio Miro.
511,00 Kč /  18,58 €

CLARK | AP741328
• 30×69×10 mm
[ P1 (2C, ø20 mm), DO1 (FC, ø25 mm)

Plastová karabinka s kompasem.
23,10 Kč /  0,84 €
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AMUNDSEN | AP804204
• 90×125×20 mm
[ P2 (1C, 40×60 mm), E2 (45×70 mm), 
C2 (8C, 60×90 mm)

Nerezová butylka, 200 ml.
142,20 Kč /  5,17 €

NORGE | AP807908
• 58×42×12 mm
[ P2 (1C, 25×30 mm), E2 (28×35 mm)

Kovová mini butylka na karabince, 30 ml.
82,80 Kč /  3,01 €

YOZAX | AP741651
• ø76×89 mm
[ C2 (8C, 80×70 mm), E1 (30×70 mm)

Hliníkový hrnek s dvojitou stěnou, 300 ml.
166,10 Kč /  6,04 €

FORESTER | AP811112
• 110×90×21 mm
[ E1 (50×50 mm)

Nerezová butylka dřevěným povrchem, 170 ml.
198,80 Kč /  7,23 €

BASTIC | AP741563
• ø70×80 mm
[ C2 (8C, 80×70 mm), E1 (30×70 mm)

Hrnek z nerez oceli s barevnou karabinou, 200 ml.
133,90 Kč /  4,87 €
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SPORT | AP761990
[ T0 (8C, 100×45 mm), BR (10C, 110×55 mm), *: WP (8C, 100×45 mm)

Kšiltovka se 5-ti panely a suchým zipem, 100% bavlna.
45,90 Kč /  1,67 €

LINE | AP761005
[ T0 (8C, 100×45 mm), BR (10C, 110×55 mm), *: WP (8C, 100×45 mm)

Kšiltovka se 5-ti panely a zapínáním na suchý zip. Materiál 100% bavlna.
61,60 Kč /  2,24 €

MENEX | AP741275
• 1200×1500 mm
[ BR (10C, 200×150 mm)

Fleecová deka s protižmolkující úpravou, 
180g/m².
227,70 Kč /  8,28 €

MOUNTAIN | AP761799
• 1300×1600 mm
[ T2 (8C, 150×100 mm), BR (10C, 200×150 mm)

Fleece deka s popruhem pro přenášení na suchý zip. 
100% polyester, 200 g/m².
244,80 Kč /  8,90 €
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XALOC | AP791584
[ P1 (2C, 60×6 mm), VF (FC, 2 × 53×42 mm)

Plastové sluneční brýle s UV 400 ochranou.
34,40 Kč /  1,25 €

BRAZ | AP791198
• 290×255 mm
[ Netisknutelný, HS

Unisex polyesterový klobouk. Dodáváno bez stuhy.
48,40 Kč /  1,76 €
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PLÁŠTĚNKY

FLEECOVÉ ČEPICE

RUKAVICE A ŠÁLY

PÁSKY

ŠÁLY A KRAVATY

ŠPERKY A DOPLŇKY

MANŽETOVÉ KNOFLÍKY

TEXTILE
AND ACCESSORIES



STORM | AP731644
• ø64 mm
[ P1 (1C, ø20 mm)

Pláštěnka v přívěšku na klíče ve tvaru koule.
39,10 Kč /  1,42 €

HYDRUS | AP791500
• 900×700 mm
[ Netisknutelný

Pláštěnka na zip s kapucí, v jedné velikosti. 
Materiál: EVA.
163,40 Kč /  5,94 €

RANY | AP731941
• ø60 mm
[ P1 (1C, ø18 mm)

Dětská pláštěnka poncho  v kulatém přívěsku 
na klíče s karabinkou.
38,00 Kč /  1,38 € -01
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ACTIUM | AP791747
[ T1 (8C, 40×50 mm)

Dotyková rukavice se speciální 
povrchovou úpravou na palci a 
ukazováčku. Materiál akrylic.
51,20 Kč /  1,86 €

TELLAR | AP781155
[ T1 (8C, 40×50 mm)

Dotykové rukavice se speciální úpravou 
na 5 prstech, akryl, jedna velikost.
53,90 Kč /  1,96 €

MONTI | AP761337
• 36-38, 41-43
[ T1 (8C, 50×40 mm), BR (10C, 60×30 mm)

Zimní pánské fleecové rukavice, 200 g/m². 
Pánská (kód: F) i dámská (kód: N) velikost.
61,30 Kč /  2,23 €

JIVE | AP731389
• 180×210 mm
[ BR (10C, 80×35 mm)

Zimní čepice, unisex, materiál 
100% akryl.
54,50 Kč /  1,98 €

LANA | AP761334
• 195×195 mm
[ BR (10C, 130×80 mm)

Zimní čepice z polyesteru a bavlny.
57,80 Kč /  2,10 €
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CHERIN | AP741272
• 250×500 mm
[ T1 (8C, 150×60 mm), *: WP (8C, 150×80 mm), 
*: SU1 (FC, 170×170 mm)

Polyesterový víceúčelový šátek.
39,10 Kč /  1,42 €

MEIFAR | AP781154
• 250×650×0 mm
[ T1 (8C, 150×60 mm),  
*: WP (8C, 150×80 mm),  
*: SU1 (FC, 170×170 mm)

Nákrčník, polyester  (130 g/m²) a polar 
fleece (180 g/m²).
65,20 Kč /  2,37 €

SUBTIUM | AP810385-01
[ FP-SU (FC, 60×70 mm)

Dotykové rukavice s vlastní grafikou na přední 
straně rukavic. Jedna velikost se 3 dotykovými 
prsty. Cena zahrnuje sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks.
91,60 Kč /  3,33 €

SUBBIE | AP810421-01
[ SU1 (FC, 200×200mm), 

T1 (8C, 150×80 mm), WP (8C, 150×80 mm)

Zimní čepice, 100% polyester. Ideální pro 
sublimační tisk.
113,30 Kč /  4,12 €
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LUOMO | AP731745
• 1600×210 mm
[ S1 (2C, 80×80 mm), BR (10C, 100×80 mm)

Pánská šála z bavlny a polyesteru v černé 
dárkové krabičce. Obrandované logem Alexluca.
342,40 Kč /  12,45 €

ANUT | AP791509
• 910×120 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm), BR (10C, 130×80 mm)

Unisex fleece šála, 180 g/m².
30,80 Kč /  1,12 €

BUFANDA | AP761336
• 1600×290 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm), BR (10C, 130×80 mm), 
*: WP (8C, 150×80 mm)

Zimní fleecová šála, 200 g/m².
81,70 Kč /  2,97 €

LILY | AP2242
• 500×500 mm
[ T1 (8C, 70×30 mm)

Jednobarevný dámský šátek. 
Materiál 100% polyester.
80,00 Kč /  2,91 €
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VIVONNE | AP1228
[ P2 (2C, 70×40 mm), T1 (8C, 80×50 mm)

Hedvábná kravata značky André Philippe v 
dárkové krabičce z černého kartonu zabalené 
do stejné látky, ze které je vyrobena kravata.
588,20 Kč /  21,39 €

TWICE | AP1408-10
• 1200 mm
[ E2 (40×30 mm)

Pánský kožený pásek značky André Philippe, 2 
vyměnitelné přezky, dárková krabička z černého 
kartonu (205×115 mm).
451,60 Kč /  16,42 €

SPELLO | AP806324
• 1260×35 mm
[ FP-DO (FC, 54×34 mm)

Kožený pánský pásek s kovovou přezkou 
s plochou na epoxy potisk. Cena zahrnuje 
epoxy potisk. Min. mn.: 50 ks.
341,60 Kč /  12,42 €

COLOURS | AP1222
[ T1 (8C, 50×80 mm)

Kravata Premier Line v moderních barvách. 
Materiál polyester. Baleno v sáčku s černým 
poutkem.
171,60 Kč /  6,24 €
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BRAX | AP810738
• 200×21 mm
[ FP-DO (FC, ø20 mm)

Kovový náramek se sametovým páskem a 
epoxy potiskem. Cena zahrnuje epoxy potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn 50 ks.
72,30 Kč /  2,63 €

GRIX | AP810737
• ø21×24 mm
[ FP-DO (FC, ø16 mm)

Nastavitelný kovový prsten s epoxy potiskem. 
Cena zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks.
44,80 Kč /  1,63 €

DIDY | AP791468
• 160×70×27 mm
[ Netisknutelný

Skládací obal na šperky s kapsičkou na zip.
107,80 Kč /  3,92 €

PRIXY | AP810739
• 19×19 mm
[ FP-DO (FC, 18×18 mm)

Kovové náušnice s epoxy potiskem. 
Cena zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn 50 ks.
75,90 Kč /  2,76 €

DALA | AP791467
• 200 mm
[ Netisknutelný

Dámský módní náramek.
19,00 Kč /  0,69 €
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TRUDDY | AP809393
• ø70×12 mm
[ DO1 (FC, 35×8 mm)

Silikonový pásek na ruku s barevně odpovídající 
hliníkovou destičkou. Ideální pro epoxy potisk.
22,80 Kč /  0,83 €

PLATTY | AP809399
• 202×12×3 mm
[ E1 (30×8 mm)

Silikonový náramek s hliníkovou 
stříbrnou ploškou.
17,30 Kč /  0,63 €

MAESTRO | AP810722
• 80×35×75 mm
[ FP-DO (FC, 15×10 mm, 2×20×15 mm), 
E1 (10×5 mm,  2×15×10 mm)

Sada manžetových knoflíčků a spony do kravaty 
z lesklého kovu v černé dárkové krabičce. Cena 
zahrnuje epoxy potisk (15x10 mm logo na sponě 
a 20x15 mm na knoflíčcích), nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks.
236,20 Kč /  8,59 €

MASTER | AP810723
• 80×35×75 mm
[ FP-DO (FC, 2 × 20×15 mm)

Sada kovových lesklých manžetových knoflíčků 
v černé dárkové krabičce. Cena zahrnuje epoxy 
potisk (loga 20x15 mm), nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks.
150,40 Kč /  5,47 €
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Grafika na produktech v tomto katalogu je pouze ukázkou možností potisku a 
není určena k prodeji. Z tohoto důvodu jsou produkty prodávány bez potisku 
nebo s grafikou dodanou zákazníkem.

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

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

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH.

Tampon tiskP S

DO

E

WP

UV

3D

RS

T SU

O

WPC

C CP

BR

Sítotisk

Epoxidová pryskyřice

Gravír

Transfer tisk na bílém 
podkladu

UV LED tisk

3D gravír

Rotační sítotisk

Transfer Sublimace

Ražba

Transfer tisk na 
bílou keramiku

DG Vložený digitální tisk.Tampontisk na 
keramiku

Výšivka

VF Vision Film tisk

VS Vinylová samolepka

Výpal a XP potisk

FP Cena zahrnuje potisk 
označenou technologií a 
nezahrnuje cenu přípravy.

MADE IN

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

Produkty se speciálními možnostmi vzhledu, často v kombinaci se 
speciálními tiskovými technologiemi a velkou plochou pro potisk.

Produkty na zakázku, které jsou kompletně vyrobené na míru nebo 
poskytují vysokou míru personalizace.

NOVINKY

BE CREATIVE PRINT

ASSAMBELD IN EU

MADE IN EU

BE CREATIVE CUSTOM

Technologie tisku.

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

KINSER |AP741763
• ø35×65 mm
[ P1 (1C, 10×10 mm)
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