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GLÖGG AP800408
• 121×95×27 mm
[ P2 (1C, 30×30 mm), E1 (40×5 mm)

Sada na víno s vývrtkou a zátkou ve 
tvaru vánočního stromečku, v černé 
dárkové krabičce.

191,50 Kč / 7,51 €

SHIBA AP800405
• 300×200×10 mm
[ E2 (80×160 mm), P2 (2C, 60×20 mm)

Prkénko na krájení z bambusu ve tvaru 
vánočního stromečku.

103,80 Kč / 4,07 €

REINDEER AP893000
• 192×156×44 mm
[ P2 (1C, 35×10 mm), E2 (35×10 mm)

Kovový louskáček na ořechy ve tvaru soba.

297,30 Kč / 11,66 €
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KUNAX AP741103-05
• 500×620 mm
[ T0 (8C, 240×120 mm)

Potah na židli ve tvaru čepice Santa 
Clause, polyester.

64,00 Kč / 2,51 €

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

Dřevěný klip s vánočním designem.

20,40 Kč / 0,80 €
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HADOCK AP781586
• 120×70 mm
[ T0 (2C, 40×15 mm)

Magnetka s polyesterovou vánoční figurkou.

23,00 Kč / 0,90 €

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.

27,80 Kč / 1,09 €

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

Sada 9ks identifikačních vánočních 
figurek na skleničky.

48,50 Kč / 1,90 €

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

Čajítko s vánočním stromečkem, silikon/nerez ocel.

63,20 Kč / 2,48 €

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

Nerezová šablona na cappucino s 
vánočními motivy.

68,10 Kč / 2,67 €

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

Sada 4 ks tácků pod skleničky s motivem 
soba uprostřed. Vyrobeno z polyesteru.

29,80 Kč / 1,17 €
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It’s tea time!



COLOXY AP718170
• ø80×95 mm
[ Netisknutelný

Porcelánový hrnek na vybarvení s vánočním 
motivem, vč. 6 ks stálých fixů na keramiku. 
300 ml, v dárkové krabičce.

127,00 Kč / 4,98 €

RENAR AP803408
• ø82×125 mm
[ C1 (8C, 50×80 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 50×80 mm)

Bílý keramický hrnek s vánočním motivem, 
400 ml.

69,40 Kč / 2,72 €

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.

90,80 Kč / 3,56 €
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PROXXY AP803409
• ø85×91 mm
[ VS (FC, 70×30 mm)

Porcelánový hrnek s metalickým vánočním designem, 
350 ml, ve stejně barevné dárkové krabičce.

158,40 Kč / 6,21 €

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.

61,20 Kč / 2,40 €

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.

88,70 Kč / 3,48 €

SORBUX AP781115
• ø85×100 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.

92,30 Kč / 3,62 €

-21
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TRIDUX AP741761
• 45×58×3 mm
[ P1 (1C, 20×5 mm)

Přívěšek na klíče z PVC.

13,50 Kč / 0,53 €

HANSEN AP781583
• 60×73×32 mm
[ Netisknutelný

Přívěšek na klíče s vánočním motivem.

19,90 Kč / 0,78 €

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

Kovová klíčenka ve tvaru stromečku. 
Ideální pro epoxy potisk.

12,20 Kč / 0,48 €

-05
-C
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REINSDYR AP809544
• 63×55×3 mm
[ E1 (20×10 mm), P2 (2C, 20×10 mm)

Hliníkový přívěšek na klíče ve tvaru soba.

11,00 Kč / 0,43 €

-05
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PAXMAS AP812419
• 75×90×6 mm
[ P1 (4C, 30×15 mm), UV (FC, 30×15 mm)

Plastové mini puzzle s vánočním motivem.

29,10 Kč / 1,14 €

-B
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BETOX AP741655
• 380×400 mm
[ T1 (8C, 100×150 mm)

Adventní kalendář s 24 kapsami z netkané textilie.

84,20 Kč / 3,30 €
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MELBU AP845157-A
• 50×59 mm
[ P1 (4C, 48×48 mm), E1 (48×48 mm)

Dřevěné vánoční ozdoby na stromeček 
se zlatou šňůrkou, 5 ks. Dodáváno s 
přiloženými šňůrkami.

12,20 Kč / 0,48 €

STUCK AP781108-05
• 110×170×12 mm
[ T1 (8C, 30×10 mm)

Sada 3ks vánočních filcových ozdob.

15,60 Kč / 0,61 €

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

3 druhy vánočních ozdob. Set obsahuje 9 ks a 
je dodáván v bílé papírové krabičce.

38,50 Kč / 1,51 €

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

Dřevěné vybarvovací vánoční ozdoby s různými 
vánočními motivy a fixy, 3 ks.

29,30 Kč / 1,15 €
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FANTASY AP761372
• 90×90×3 mm
[ T0 (8C, 30×10 mm)

Vánoční ozdoba, materiál plsť.

5,10 Kč / 0,20 €

TRIPINE AP718172
• 94×110×3mm
[ P1 (2C, 20×30 mm), E1 (20×30 mm)

Dřevěné vánoční ozdoby ve tvaru 
stromečků 3v1 se zlatou šňůrkou, 
dodávanou zvlášť.

16,30 Kč / 0,64 €

RIMOL AP781986
• 80×80 mm
[ Netisknutelný

Sada 2ks polaminovaných vánočních 
ozdob z netkané textilie.

19,40 Kč / 0,76 €

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

Kulatý hřejivý polštářek s vánočním 
motivem. Opakovaně použitelný.

23,70 Kč / 0,93 €

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

Skleněný svícen ve tvaru hvězdy s čajovou 
svíčkou. V papírové dárkové krabičce.

42,60 Kč / 1,67 €

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

Dvě svíčky se vzorem sněhové vločky.

30,10 Kč / 1,18 €

ZAMIR AP781579
• ø56×68 mm
[ VS (FC, 40×40 mm)

Svíčka s vánočním motivem, v transparentní 
plastové krabičce.

58,10 Kč / 2,28 €

SNOWMAN AP809506
• ø65 mm
[ Netisknutelný

Antistresový míček, design sněhulák.

39,30 Kč / 1,54 €

SANTA CLAUS AP809504
• ø68 mm
[ Netisknutelný

Antistresový míček, design Santa Claus.

39,30 Kč / 1,54 €

-21 -98
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RENTIER AP805872-05
• 180×108×30 mm
[ VS (FC, 70×30 mm)

Sada 2ks nevonných svíček ve tvaru sobů. 
V bílé dárkové krabičce.

86,20 Kč / 3,38 €

XAPES AP718169
• 65×80×18 mm
[ FP-UV (FC, 65×80 mm)

Svíčka ve tvaru vánočního stromečku s 
plnobarevným potiskem. Cena zahrnuje UV LED tisk 
na 1 straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. V hnědé 
papírové krabičce. Min. mn.: 50 ks.

88,00 Kč / 3,45 €

13christmas and holiday

Christmas mood

Made

in EU



CREAX AP718174
• 105×148×3mm
[ FP-DG (FC, 105×148 mm)

Vánoční přání na zakázku z papíru s grafikou na 
obou stranách a dřevěným vánočním stromečkem 
na sestavení. Vč. C6 poštovní obálky.

26,00 Kč / 1,02 €

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

Sněhová koule na plastovém 
podstavci se Santa Clausem 
uvnitř.

58,40 Kč / 2,29 €

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.

6,40 Kč / 0,25 €

DEERMAIL AP718173
• 190×140×6mm
[ S1 (1C, 50×120 mm)

Vánoční přání z lepenky pro výrobu figurky 
soba. Ideální pro zasíláni v obálce C5.

15,60 Kč / 0,61 €
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HUGGER AP861004
• 600×950 mm
[ BR (10C, 200×150 mm)

Fleecová deka pro děti, poskládaná do 
vánoční postavičky. 100% polyester, 260 g/m².

255,80 Kč / 10,03 €

-09 -05

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

Fleecová deka s vánočním motivem a stuhou, 160 g/m².

219,60 Kč / 8,61 €

CAMIZ AP781988-05
• 420×110 mm
[ Netisknutelný

Polyesterové vánoční ponožky s protiskluzovou 
úpravou. Jedna univerzální velikost (36-43).

179,80 Kč / 7,05 €
-01
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ANDENES AP800385-B
• 263×122×2 mm
[ P1 (2C, 60×20 mm)

Dřevěný věšáček na dveře ve vánočním 
tvaru se 3 popisovači na vybarvení.

23,70 Kč / 0,93 €

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

Plyšový sněhulák s papírovou etiketou na dotisk loga.

49,70 Kč / 1,95 €

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

Plyšový sob s možností umístění komplimentky 
na ucho.

85,40 Kč / 3,35 €

VAIDES AP741109-05
• 90×140×8 mm
[ P1 (4C, 60×40 mm)

Poznámkový blok s kartonovými deskami 
s výřezem vánočního stromečku a 85ti 
stranami.

29,80 Kč / 1,17 €
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GOSLAK AP781577
• 70×100 mm
[ P0 (2C, 50×10 mm)

Papírová vánoční kartička.

11,70 Kč / 0,46 €

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

Kovová záložka ve vánočním tvaru. Ideální 
pro epoxy potisk.

14,00 Kč / 0,55 €

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

Dřevěný klip s vánoční postavičkou.

3,10 Kč / 0,12 €

-05
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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.

19,90 Kč / 0,78 €

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.

22,70 Kč / 0,89 €

KERTRAN AP781989
• 250×300 mm
[ T1 (8C, 150×40 mm), WP (8C, 150×30 mm)

Vak na stažení z netkané textilie na vybarvení 
s vánočním motivem a 4 voskovkami. 

27,30 Kč / 1,07 €

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

Vánoční punčocha. Materiál: polyester.

19,90 Kč / 0,78 €

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

Nákupní taška s vánočním motivem, 
z netkané textilie, 80 g/m².

13,30 Kč / 0,52 €

XUGI AP809431
• 340×440 mm
[ T0 (8C, 180×100 mm)

Nákupní taška s vánočním motivem, z netkané 
textilie, 80 g/m².

13,30 Kč / 0,52 €

-01 -05 -07 -01 -05 -07
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TAMMELA L AP808757
• 260×330×120 mm
[ S1 (1C, 200×40 mm), 
DG1 (FC, 100×50 mm)

Papírová dárková taška s matným laminem 
ve vánočním designu a s dárkovou visačkou. 

24,70 Kč / 0,97 €

TAMMELA S AP808758
• 170×230×90 mm
[ S1 (1C, 200×40 mm), 
DG1 (FC, 100×50 mm)

Papírová dárková taška s matným laminem 
ve vánočním designu a s dárkovou visačkou. 

17,10 Kč / 0,67 €

TAMMELA W AP808759
• 100×350×80 mm
[ P2 (1C, 80×50 mm), DG1 (FC, 100×50 mm)

Papírová dárková taška na láhev vína s 
matným laminem ve vánočním designu a s 
dárkovou visačkou. 

16,80 Kč / 0,66 €
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Don’t forget the wrapping!



LUNKAA L AP808754
• 260×330×120 mm
[ DG1 (FC, 100×50 mm)

Papírová dárková taška s matným 
laminem ve vánočním designu a s 
dárkovou visačkou. 

24,70 Kč / 0,97 €

PILPALA M AP808753
• 230×300×80 mm
[ S1 (1C, 200×50 mm), VS (FC, 50×50 mm)

Papírová dárková taška na víno s vánočním 
designem a visačkou.

23,00 Kč / 0,90 €

LUNKAA S AP808755
• 170×230×90 mm
[ DG1 (FC, 100×50 mm)

Papírová dárková taška s matným laminem 
ve vánočním designu a s dárkovou visačkou. 

17,10 Kč / 0,67 €

PILPALA L AP808750
• 260×330×120 mm
[ S1 (1C, 200×50 mm), VS (FC, 50×50 mm)

Papírová dárková taška s vánočním 
designem a visačkou, střední velikost.

24,70 Kč / 0,97 €

LUNKAA W AP808756
• 100×350×80 mm
[ DG1 (FC, 100×50 mm)

Papírová dárková taška s matným laminem 
ve vánočním designu a s dárkovou visačkou. 

16,80 Kč / 0,66 €

KARKKILA L AP808746
• 260×330×120 mm
[ VS (FC, 50×50 mm)

Papírová dárková taška s vánočním 
designem a visačkou, velká.

24,70 Kč / 0,97 €
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PAPA NOEL AP761655
• 300×430 mm
[ T1 (8C, 70×20 mm), WP (8C, 70×20 mm)

Klasická čepice Santa Clause s bambulí.

13,80 Kč / 0,54 €

RUPLER AP781588-05
• 270×405 mm
[ T1 (8C, 70×20 mm), WP (8C, 70×20 mm)

Santovská čepice polyester/netkaná textilie 
na vybarvení se 4 voskovkami.

34,70 Kč / 1,36 €

CESTILOX AP781987-01
• 295×420 mm
[ T1 (8C, 150×70 mm), 
WP (8C, 150×70 mm)

Bílá klasická čepice Santa Clause, 
polyester.

47,40 Kč / 1,86 €
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ZILEA AP781582
• 203×153 mm
[ VS (FC, 70×40 mm)

Vánoční selfie sada vč. 4 různých fotografických rekvizit 
a pohlednice.  a plastové obálky. Dodáváno ve vánoční 
obálce a sáčku.

27,30 Kč / 1,07 €

RUDOLPH AP741760
• 250×260 mm
[ Netisknutelný

Čelenka s filcovými parohy.

24,20 Kč / 0,95 €

HUNTIX AP741757
[ P2 (2C, 30×20 mm)

Plastové sluneční brýle s motivem 
čepice Santy a UV 400 ochranou.

44,90 Kč / 1,76 €
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DUMBO AP761866
• 76×177×14 mm
[ P1 (4C, 60×20 mm)

Sada na kreslení s 10ti barevnými pastelkami, 
1 ořezávátkem, 1 pravítkem a omalovánkami.

24,00 Kč / 0,94 €

PRINCOX AP781587
• 100×105 mm
[ T1 (8C, 60×40 mm)

Mini vánoční omalovánky se 4 motivy 
a 3 voskovkami v plstěné punčoše.

26,50 Kč / 1,04 €

FLOP AP781113
• 100×105×7 mm
[ VS (FC, 60×60 mm)

4 ks mazacích gum s vánočními motivy 
v PVC pouzdře.

19,10 Kč / 0,75 €

LODINEX AP781990-05
• 205 mm
[ Netisknutelný

Plastové kuličkové pero s polyesterovou 
hvězdou s flitry na vršku, modrá náplň.

29,30 Kč / 1,15 €

TIDIL AP781581
• 6×180 mm
[ Netisknutelný

Plastové kuličkové pero s polyesterovou 
figurkou na vršku, s modrou náplní.

13,80 Kč / 0,54 €

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

Plastové jednobarevné kuličkové pero s 
vánočním stromečkem. Modrá náplň.

8,70 Kč / 0,34 €

-05 -06 -07

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

Dřevěné tužky s gumou ve tvaru vánoční figurky, 
ořezané. HB tvrdost.

6,10 Kč / 0,24 €

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

Dřevěné, vtipné kuličkové pero s vánoční 
figurkou na vršku. S modrou náplní.

19,40 Kč / 0,76 €

MILTOK AP781584
• 170 mm
[ Netisknutelný

Kuličkové pero s polyesterovým povrchem s 
vánočním motivem na konci, s modrou náplní. 

22,70 Kč / 0,89 €

-A -B -C -D
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"Viblance" müsli 
quinoa&pekanový 
ořech (250 gr )

"Viblance" müsli 
zelené jablko 
(250 gr)

AP689849-06AP689849-05 AP689849-07

CRUNCHY AP689849-05
• 210×215×116 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Granola dárkový set obsahuje:
"Bertók" lesní med (75 gr)
"Viblance" müsli perník/brusinka (250 gr)
"Bircher" kelímek na jogurt se lžičkou
"Fantasy" vánoční ozdoba z filcu

592,90 Kč / 23,25 €

GRUYERE AP689850
• 304×310×128 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Gourmet dárkový set obsahuje:
"Shiba" bambusové prkénko na krájení
"Capri" mlýnek na pepř a sůl
"Boursin" sada bambusových nožů
"Fantasy" vánoční ozdoba z filcu
"Fűszerész" celý černý pepř (20 gr)
"Fűszerész" celý růžový pepř (10 gr)
"Fűszerész" celý zelený pepř (15 gr)
"Bertók" lanýžová medová hořčice (60 gr)
"Chabo Chili RED" chili omáčka (90 ml)

1 254,60 Kč / 49,20 €

Všechny dárkové sety jsou dodávány v kartonové krabici s červenou stuhou.
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ARCTIC AP689852-05
• 304×310×128 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Dárkový set Cestování obsahuje:
"Uppsala" polar fleece deka
"Bertók" lesní med (160 g)
"Luis" ochucený pomerančový čaj (30 gr)
"Luis" brusinka hořká čokoláda (70 gr)
"Dritox" termo hrnek
"Insert" čajítko

977,40 Kč / 38,33 €

FORMOSA AP689845
• 210×215×116 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Čajový dárkový set obsahuje:
"Jultom" vánoční hrnek
"Fantasy" vánoční ozdoba z filcu
"Strobus" čajítko
"Bertók" lesní med (75 gr)
"Luis" ochucený pomerančový čaj (30 gr)

539,30 Kč / 21,15 €

K dispozici s digitálně tištěnou komplimentkou na vyžádání.
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CHOCOLATEFITTY AP689853
• 304×310×128 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Dárkový set Fitness obsahuje:
"Doltin" sportovní láhev
"Wesly" chytré hodinky
"Kelan obal na mobil na paži
"Biotech USA" Iso Zero syrovátkový proteinový nápoj v prášku (25 gr)
"Biotech USA" Iso Zero Bar proteinová tyčinka (50 gr)
"Biotech USA" IsoTonic iontový nápoj v prášku (40 gr)

1 251,50 Kč / 49,08 €

BORDEAUX AP689851
• 304×310×128 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Dárkový set Víno obsahuje:
"Quantium" sada na víno
"Cheers" sada rozlišovačů na skleničky
"Kaldeneker" uzeného švestkového džemu (312 ml)
"Demeter" hořká čokoláda s lesním ovocem usušeném mrazením (50 gr)

1 187,80 Kč / 46,58 €

Všechny dárkové sety jsou dodávány v kartonové krabici s červenou stuhou.

28 christmas and holiday



CHOCOLATE

CRIOLLO AP689846
• 210×215×116 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Dárkový set Horká čokoláda obsahuje:
"Pressox" šablona na cappuccino
"Meltik" sklenice na pití s uchem
3 ks "Sweetic" horká čokoláda (mléčná, hořká, bílá čokoláda)
"Bertók" lesní med (75 gr)
"Fúszerész" mletá skořice (20 gr)

848,40 Kč / 33,27 €

ADVENTURER AP689848
• 210×215×116 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Dárkový čokoládový a relaxační set obsahuje:
"Forester" butylka (170 ml)
"Nautilus" skládací pohárek
"Demeter" belgická mléčná čokoláda s pomerančovými pastilkami a 
mandlemi (50 gr)
"Luis" mléčná čokoláda se skořicovými mandlemi (80 gr)

679,60 Kč / 26,65 €

PROVENCE AP689847
• 210×215×116 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Levandulový aroma dárkový set obsahuje:
"Olivia" čokolády do koupele (130 gr)
"Olivia" levandulová sůl do koupele (250 ml)
"Aromax" levandulový esenciální olej (10 ml)
"Humby" zvlhčovač vzduchu

1 116,10 Kč / 43,77 €

K dispozici s digitálně tištěnou komplimentkou na vyžádání.

29christmas and holiday



Technology and Mobile
USB POWER BANKY | MOBILNÍ TELEFONY & USB NABÍJEČKY

STOJÁNKY A OBALY NA MOBILY | DOTYKOVÉ RUKAVICE | BRÝLE VIRTUÁLNÍ REALITY
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FOTO A VIDEO | REPRODUKTORY, REPRODUKTORY A SLUCHÁTKA 

USB FLASH DISKY A USB HUB A ČTEČKY PAMĚŤOVÝCH KARET | PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 
LAPTOPY | HODINKY | STOLNÍ A NÁSTĚNNÉ HODINY



PRIVEK AP721038
• 59×90×38 mm
[ P2 (4C, 40×30 mm)

Plastová USB power banka ve tvaru kreditní karty s 
přísavkou, 2000 mAh baterií a s funkcí stojánku na mobil. 
Dodáváno bez nabíjecího kabelu. 

211,70 Kč / 8,30 €

VENTOX AP781310
• 59×90×10 mm
[ P2 (4C, 40×60 mm), 
UV (FC, 54×88 mm)

Plastová USB power banka ve tvaru 
kreditní karty s přísavkou a 2000 mAh 
baterií. Vč. USB nabíjecího kabelu.

212,70 Kč / 8,34 €

-01 -05 -06 -10
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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.

170,10 Kč / 6,67 €
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THAZER AP741469
• 22×94×22 mm
[ P2 (4C, 50×10 mm), E1 (50×10 mm)

Hliníková USB power banka s 2200 mAh baterií, 
vč. mikro USB nabíjecího kabelu.

162,70 Kč / 6,38 €

TILMIX AP721044-21
• 115×75×40 mm
[ P2 (4C, 50×10 mm), E1 (50×10 mm)

Hliníková USB nabíjecí sada v pouzdře vč. 
USB nabíječky do auta (max. výstup 2100mA) 
s bezpečnostním kladívkem, AC nabíječkou 
(max. výstup 1000 mA) a power bankou s 
2200 mAh baterií. Vč. USB nabíjecího kabelu 
s micro USB, Typ-C a Lightning konektory.

635,00 Kč / 24,90 €

-01 -07-02 -10-03 -21-05 -25-06

1000 mA
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OSNEL AP741471-01
• 116×65×10 mm
[ P2 (4C, 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.

416,90 Kč / 16,35 €

ROBLEX AP741926-09
• 24×102×24 mm
[ P2 (4C, 60×12 mm), E1 (60×18 mm)

Dřevěná USB power banka s 2200 mAh 
baterií, vč. mikro USB nabíjecího kabelu.

290,70 Kč / 11,40 €

CUFTON AP741935
• 41×95×23 mm
[ E1 (50×15 mm)

Hliníková power banka s 4000 mAh 
baterií a 1 LED diodou. Dodáváno vč. 
USB mikro kabelu.

354,50 Kč / 13,90 €

NACORAP AP741931-01
• 115×40×75 mm
[ P2 (2C, 60×12 mm)

Sada USB nabíječky  (max. výkon 2100 
mA) a power banky s 2600 mAh baterií v 
pouzdru na zip. Dodáváno vč. USB mikro 
nabíjecího kabelu.

353,20 Kč / 13,85 €
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KENFAC AP741939-01
• 63×97×25 mm
[ P2 (4C, 50×30 mm), UV (FC, 60×30 mm)

Plastová power banka s 6000 mAh baterií a 2 nabíjecími 
porty. Dodáváno vč. USB mikro kabelu.

496,70 Kč / 19,48 €
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WILKES AP741937
• 65×120×11 mm
[ P2 (4C, 50×30 mm), E1 (70×30 mm)

Plast/hliníková USB power banka s 5000mAh baterií. 
Dodáváno s mikro USB nabíjecím kabelem.

398,80 Kč / 15,64 €

QUIZET AP781882-01
• 72×145×19 mm
[ P2 (4C, 50×30 mm), UV (FC, 50×30 mm)

Plastová USB power banka s 6000 mAh baterií a vestavěnou 
bezdrátovou nabíječkou. S USB a USB Typ-C nabíjecími 
porty. Power banka může být nabíjena přes USB Typ-C port. 
Bez nabíjecího kabelu.

800,40 Kč / 31,39 €

ATAZZI AP741942-01
• 170×50×85 mm
[ P2 (4C, 60×60 mm), UV (FC, 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!

830,00 Kč / 32,55 €

CROOFT AP781881-01
• 97×74×26 mm
[ P2 (4C, ø40 mm), UV (FC, ø53 mm), VS( FC, ø53 mm)

Plastová USB power banka s 8000 mAh baterií, vestavěnou bezdrátovou 
nabíječkou a stojánkem na mobil. S rychlonabíjecími USB a USB Typ-C 
porty. Baterie může být nabíjena přes micro USB a USB Typ-C porty.  
Bez nabíjecího kabelu.

652,30 Kč / 25,58 €
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MANDUX AP721033-01
• ø95×38 mm
[ P2 (2C, 30×10 mm), UV (FC, ø30 mm), VS (FC, ø30 mm)

Bezdrátová nabíječka v plastovém obalu se 3 USB porty. 
Max. výstup 3100 mA. Vč. nabíjecího micro USB kabelu. 

742,80 Kč / 29,13 €

3100 mA

LERSEN AP781869-01
• 105×104×90 mm
[ P2 (2C, ø50 mm)

Bezdrátová nabíječka na mobil s 
funkcí stojánku, max. výstup 1000mA.

463,10 Kč / 18,16 €

1000 mA

DONSON AP781863-01
• 90×90×7 mm
[ P2 (4C, 50×50 mm), UV (FC, 90×90 mm)

Plastová bezdrátová nabíječka na mobil s 2 
USB porty. Max. výstup 2100 mA.

228,20 Kč / 8,95 €

NEBLIN AP781862
• ø98×11 mm
[ P2 (4C, ø40 mm), UV (FC, ø50 mm)

Bezdrátová nabíječka na mobil v plastu.

179,00 Kč / 7,02 €

-05 -06 -10 -77
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LACOUST AP781604
• ø21×97 mm
[ P2 (2C, 30×10 mm)

Hliníková USB nabíječka do auta se 2 
porty, max. výstup: 2100 mA. Vestavěná 
sluchátková bluetooth sada.

944,80 Kč / 37,05 €

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 1000 mA (port 1), 2100 mA (port 2). 
Ideální pro epoxy potisk.

109,90 Kč / 4,31 €

LERFAL AP721062-01
• 37×75×17 mm
[ E1 (15×6 mm), P1 (4C, 20×15 mm)

Plastová USB nabíječka do auta se 2 porty, max. výstup 2100 mA. 
S LED světlem pro osvícení vylaserovaného loga. 

118,30 Kč / 4,64 €

HIKAL AP741172
• ø23×55 mm
[ P1 (4C, 20×10 mm)

USB nabíječka do auta. Maximální 
výkon 1000 mA.

27,80 Kč / 1,09 €
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calls
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DORIP AP721039-01
• 85×85×13 mm
[ DO1 (FC, ø22 mm), P1 (2C, 20×12 mm)

Plastový spinner s USB nabíjecím kabelem s 
micro USB, Typ-C a Lightning konektory.  

93,80 Kč / 3,68 €

STASH AP810422
• 40×30×20 mm
[ UV (FC, 40×20 mm), P1 (4C, 40×20 mm)

USB nabíjecí kabel s mikro USB a 
Lightning konektory, v plastové krabičce. 
25 cm.

38,50 Kč / 1,51 €

HOLNIER AP781847
• 13×52×13 mm
[ P1 (2C, 17×8 mm)

Přívěšek na klíče s USB nabíjecím 
kabelem s micro USB a Lightning 
konektory.

53,30 Kč / 2,09 €

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

Gumový náramek s micro USB nabíjecím 
kabelem a hliníkovým štítkem.

36,00 Kč / 1,41 €
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IONOS AP800414-01
• 40×210×10 mm
[ E1 (20×15 mm)

USB nabíjecí kabel s plastovou karabinkou s 1 LED 
světlem, micro USB, USB Typ-C a Lightning konektory. 
S LED světlem pro osvícení laseru a knoflíkovými 
bateriemi.

102,80 Kč / 4,03 €

Light up 
your logo!

MIRLOX AP781902-01
• 135×30×7 mm
[ P1 (4C, 25×20 mm), UV (FC, 25×25 mm)

USB nabíjecí kabel v plastové karabince 
s micro USB, USB Typ-C a Lightning 
konektory.

80,60 Kč / 3,16 €
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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. 
Univerzální velikost pro dospělé.

50,50 Kč / 1,98 €

EPOCLEAN AP718066
• ø30 mm
[ FP-DO (FC, ø30 mm)

Zakázková výroba kulatých čistítek 
na mobil s epoxy potiskem a 
kovovým řetízkem. Cena zahrnuje 
epoxy potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks.

10,70 Kč / 0,42 €

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.

9,90 Kč / 0,39 €

Touch
3 finger

ACTIUM AP791747
[ T1 (8C, 40×50 mm)

Dotykové rukavice se speciální 
povrchovou úpravou na palci 
a ukazováčku. Materiál akrylic. 
Univerzální velikost pro dospělé.

47,40 Kč / 1,86 €

-10

-02

-25

-05

-77

-06 -07

Touch
3 finger

39technology and mobile

Made

in EU

Made

in EU



EKAIN AP741395
• 90×180 mm
[ T0 (8C, 70×70 mm), 
SU1 (FC, 90×150 mm)

Polyesterový obal na mobil se 
šňůrkou na stažení. Ideální pro 
sublimační potisk.

16,80 Kč / 0,66 €

VERIUM AP781316-10
• 130×210×28 mm
[ S2 (1C, 100×50 mm)

Obal na mobil z PU kůže s vestavěnou 
4000 mAh power bankou, s mikro 
USB nabíjecím kabelem. 

996,80 Kč / 39,09 €

KELAN AP781619
• 110×170 mm
[ P2 (2C, 50×20 mm)

Obal na mobil na paži z PU kůže s dotykovým 
okénkem a reflexními částmi. Vhodný pro mobily 
do rozměru 6 palců.

71,70 Kč / 2,81 €

MOIDEN AP781173
• ø33×7 mm
[ P1 (4C, ø20 mm), UV (FC, ø25 mm)

Kulatý, plastový stojánek na mobil se 
samolepící plochou. 

16,10 Kč / 0,63 €

ARNOLD AP781602
• 35×40×6 mm
[ P1 (2C, 20×10 mm)

Plastový stojánek na mobil ve tvaru 
čtverce se samolepícím povrchem.

13,00 Kč / 0,51 €
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LAXO AP791962
• 80×28×80 mm
[ P1 (4C, 40×20 mm)

Skládací, plastový stojánek na mobil.

15,60 Kč / 0,61 €

-01 -02 -05 -06 -07 -10

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.

138,50 Kč / 5,43 €

Anti-lost APP Bluetooth Camera
shutter

Parking site
researching

Voice
recording

JACKSON AP721042
• 29×60×10 mm
[ P2 (4C, 15×15 mm), UV (FC, 15×15 mm)

Bluetooth hledač klíčů s uzávěrem kamery v plastovém 
pouzdře ve tvaru visacího zámku. Dodáváno s knoflíkovou 
baterií. Pracuje s bezplatnou aplikací pro iOS / Android.

319,50 Kč / 12,53 €
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KOMIR AP781118
• 60×42×30 mm
[ P2 (1C, 20×10 mm)

Plastová sportovní kamera s 720p HD rozlišením, 2" LCD obrazovka a 
dobíjecí baterie. Vč. 14 doplňků a USB nabíjecího kabelu.

1 002,40 Kč / 39,31 €

TARLEY AP781331-10
• 190×145×125 mm
[ P2 (1C, 60×30 mm), VS (FC, 60×30 mm)

Plastová sada pro virtuální realitu s vestavěnými bluetooth 
sluchátky, nastavitelnými čočkami, elastickým páskem a držákem na 
mobil. Podporuje chytré telefony s displejem 4.5-6.5 palců.

657,40 Kč / 25,78 €
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PAICOM AP741958
• ø26×600 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.

62,50 Kč / 2,45 €

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.

321,80 Kč / 12,62 €

BAGLY AP781745
• 110×145×30 mm
[ P2 (1C, 20×20 mm)

Univerzální čočky na chytrý telefon se 3 
otočnými čočkami. 4 funkce: rybí oko, makro, 
širokoúhlý objektiv a kruhový polarizační filtr.

140,00 Kč / 5,49 €

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.

119,60 Kč / 4,69 €
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CORT AP791192
• 70×20×70 mm
[ P2 (2C, 40×40 mm), UV (FC, 65×65 mm)

Sluchátka do uší s 3,5 mm audio Jackem.

27,80 Kč / 1,09 €

STEPEK AP781326
• 50×70×30 mm
[ P1 (2C, 20×30 mm), VS (FC, 50×50 mm)

Bluetooth sluchátka do uší s funkcí 
handsfree a vestavěnou dobíjecí 
baterií. Vč. USB nabíjecího kabelu, v 
transparentní krabičce. 

351,60 Kč / 13,79 €

KELTY AP781686
• ø27×110 mm
[ P1 (2C, 60×12 mm)

Sluchátka do uší s 3,5 mm audio Jackem, 
v plastové krabičce s karabinkou a stejně 
barevným vrškem.

44,10 Kč / 1,73 €
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DARSY AP741953
• 190×80×175 mm
[ VS (FC, ø62 mm), P2 (2C, ø40 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.

658,90 Kč / 25,84 €

RODULX AP721065-01
• 68×68×33 mm
[ UV (FC, 55×55 mm), 
P2 (4C, 40×40 mm)

Bluetooth sluchátka do uší s funkcí 
volání hands free a vestavěnou 
dobíjecí baterií. V plastovém pouzdru 
s nabíjecím USB kabelem. 

271,80 Kč / 10,66 €

QUELLOX AP721029-01
• 81×56×23 mm
[ E1 (45×30 mm)

Hliníková power banka s 1500 mAh baterií a 
vestavěnými sluchátky do uší s funkcí volání 
hands free. Vč. USB nabíjecího kabelu a 
micro USB adaptéru.

1 592,00 Kč / 62,43 €

EARSTAND AP806970-01
• 90×75×20 mm
[ P1 (4C, 40×40 mm), UV (FC, 70×50 mm)

Sluchátka do uší s 3,5 mm audio jackem 
a 3 páry výměnných gumiček. V plastové 
krabičce se stojánkem na mobil.

62,00 Kč / 2,43 €
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LIORNEL AP781127
• ø44×100 mm
[ E2 (10×25 mm)

Bluetooth reproduktor s plastovém 
obalu a vestavěnou 4200 mAh power 
bankou. S funkcí handsfree volání a s 
USB nabíjecím kabelem.

862,20 Kč / 33,81 €

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.

316,20 Kč / 12,40 €

VISERON AP781597
• ø35×152 mm
[ VS (FC, 50×15 mm)

Bluetooth reproduktor v plastu, vestavěná 
2200 mAh power banka a 1 LED světlem. 
S funkcí handsfree volání a USB nabíjecím 
kabelem.

639,00 Kč / 25,06 €

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.

291,70 Kč / 11,44 €
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MARTINS AP741951
• ø59×50 mm
[ E2 (20×20 mm)

Kovový bluetooth reproduktor s funkcí volání 
handsfree, rádiem, MP3 přehrávačem a 
vestavěnou dobíjecí baterií. Dodáváno vč. 
nabíjecího a aux-in kabelu.

289,20 Kč / 11,34 €

BOLFING AP781865-10
• 111×83×41 mm
[ P2 (1C, 20×20 mm)

Bluetooth reproduktor s funkcí volání hands-
free, čtečkou micro SD karet a FM rádiem. V 
plastovém obalu a s dobíjecí baterií. Vč. USB 
nabíjecího kabelu.

338,60 Kč / 13,28 €

CLARMUNT AP781866-10
• 130×117×67 mm
[ VS (FC, 60×30 mm)

Bluetooth reproduktor s funkcí volání hands-free, čtečkou 
micro SD karet a FM rádiem. V plastovém obalu a s 
dobíjecí baterií. Vč. USB nabíjecího kabelu.

484,80 Kč / 19,01 €
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LILIAM AP781134
• 20×68×10 mm
[ P2 (2C, 20×10 mm), E1 (20×10 mm)

USB OTG flash disk 8GB, kov/plast, v papírové 
dárkové krabičce.

Individ. Kalkulace

TOGU AP731610
• 55×10×20 mm
[ P2 (2C, 20×10 mm), E1 (20×10 mm)

USB flash disk 4 GB, materiál kov/plast, 
v dárkové krabičce.

Individ. Kalkulace

REDAX AP833011
• 85×54 mm
[ P1 (2C, 35×40 mm), UV (FC, 85×54 mm)

Plastový USB flash disk ve tvaru kreditní 
karty. Kapacita: 2/4/8 GB.

Individ. Kalkulace
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(2/4/8/16/32 GB).
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WRENCH AP897054-21
• 49×15×5 mm
[ P2 (2C, 23×8 mm), E1 (23×8 mm)

Kovový USB flash disk 4/8 GB s karabinkou.

Individ. Kalkulace

SIVART AP741731
• ø14×140 mm
[ P1 (2C, 30×6 mm)

Kovové kuličkové a dotykové pero s 8 GB 
USB flash diskem, v dárkové krabičce.

Individ. Kalkulace

HAIDAM AP781516
• 18×64×12 mm
[ E1 (35×10 mm), P2 (2C, 35×10 mm)

USB flash disk 8GB z bambusu, v dárkové 
krabičce.

Individ. Kalkulace

HIKIKI AP897068-21
• 66×23×7 mm
[ P2 (2C, 25×10 mm), E1 (25×10 mm)

Skladací kovový USB flash disk 4/8 GB s 
přívěškem na klíče.

Individ. Kalkulace
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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.

55,10 Kč / 2,16 €

SUBOROND AP718175
• ø200 mm
[ FP-SU (FC, ø200 mm)

Poylesterová kulatá podložka pod myš se sublimačním tiskem 
a se silikonovým protiskluzovým podkladem. Cena zahrnuje 
sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 

50,70 Kč / 1,99 €

PRIVACY AP809417
• 32×20×25 mm
[ DO1 (FC, 27×15 mm)

Plastový ochranný obal na web kameru 
s čistítkem obrazovky. Ideální pro epoxy 
potisk.

8,40 Kč / 0,33 €
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DROPOL AP721026-10
• 300×210 mm
[ S1 (1C, 180×180 mm), 
T1 (8C, 130×110 mm)

Podložka pod myš z PU kůže s 
vestavěnou bezdrátovou nabíječkou na 
mobil a s funkcí stojánku na mobil. 

378,70 Kč / 14,85 €

GONG AP731357
• 183×225×11 mm
[ S1 (1C, 130×110 mm), 
T1 (3C, 130×110 mm)

Podložka pod myš, vyrobeno z umělé 
kůže. Pohodlné pro zápěstí.

100,70 Kč / 3,95 €

LACOL AP781900
• 41×16×2 mm
[ P1 (2C, 20×8 mm)

Plastový blokátor web kamery s posuvným 
krytem a samolepící zadní stranou.

10,20 Kč / 0,40 €
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ANKER AP741764
• 18×168×10 mm
[ P1 (2C, 35×7 mm)

USB LED baterka z pružného PVC materiálu.

30,10 Kč / 1,18 €
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KULER AP721040-01
• 70×70×13 mm
[ DO1 (FC, ø22 mm), P1 (2C, 20×12 mm)

Plastový spinner s USB hubem se 3 
porty, USB 2.0.

164,50 Kč / 6,45 €

LIGHTPORT AP800413-01
• 77×60×34 mm
[ E2 (60×10 mm)

Plastový USB hub se 3 porty a funkcí stojánku na mobil, 
USB 2.0. S LED světlem pro osvícení laseru. 

135,20 Kč / 5,30 €

Light up 
your logo!
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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.

339,70 Kč / 13,32 €

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.

281,50 Kč / 11,04 €

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.

355,50 Kč / 13,94 €
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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.

547,20 Kč / 21,46 €

WESLY AP781320
• 250×11×20 mm
[ E1 (15×10 MM)

Vícejazyčné, bluetooth chytré hodinky 
se silikonovým páskem a 0,49" LCD 
displejem. Vč. USB nabíjecího kabelu. 

504,10 Kč / 19,77 €

BOGARD AP781887
• 260×46×14 mm
[ E2 (ø30 mm)

Vícejazyčné, bluetooth chytré hodinky 
s 1,22" LCD displejem a silikonovým 
páskem.

946,60 Kč / 37,12 €
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HARLING AP781124
• 290×39×10 mm
[ Netisknutelný

Vícejazyčné, bluetooth chytré hodinky s 1,54" LCD 
displejem, nerez ocel a silikonový pásek. Vč. USB 
nabíjecího kabelu. 

673,70 Kč / 26,42 €

KIRNON AP781954-10
• 260×42×14 mm
[ VS (FC, 30×80 mm)

Vícejazyčné, bluetooth chytré hodinky s 1,22" LCD displejem, 
pouzdrem z nerez oceli a TPU páskem. Vč. USB nabíjecího kabelu. 
Značkový produkt Antonio Miro. 

1 239,30 Kč / 48,60 €

CHELDER AP721090
• 250×42×12 mm
[ VS (FC, 40×40 mm)

Vícejazyčné, bluetooth chytré hodinky 
s polyesterovým páskem a 1,54" LCD 
displejem. Vč. USB nabíjecího kabelu. 

1 027,90 Kč / 40,31 €
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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.

143,60 Kč / 5,63 €

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.

143,60 Kč / 5,63 €

BETIME 12 AP718178
• 220×220 mm
[ FP-UV (FC, 220×220 mm)

Nástěnné hodiny na zakázku z PVC 
pěny s vyřezávaným ciferníkem s vlastní 
grafikou. Dodáváno bez 1 AA baterie. 
Min. mn.: 50 ks. 

171,60 Kč / 6,73 €
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TUCANA AP806815-10
• ø305×38 mm
[ P2 (1C, 60×25 mm), E2 (90×25 mm)

Hliníkové nástěnné hodiny. Dodáváno 
bez 1 AA baterie.

369,20 Kč / 14,48 €

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.

227,70 Kč / 8,93 €

CRONOS AP791277
• ø298×40 mm 
[ VS (FC, 50×50 mm)

Plastové nástěnné hodiny, na 1 baterii AA/R06. 
Dodáváno bez baterie.

277,70 Kč / 10,89 €

CALIFORNIA AP804835
• 141×80×39 mm
[ P2 (4C, 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.

215,50 Kč / 8,45 €
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Writing
PLASTOVÁ KULIČKOVÁ PERA | VÍCEBAREVNÁ PERA|ZVÝRAZŇOVAČE | TUŽKY

PENÁLY A STOJÁNKY | KOVOVÁ KULIČKOVÁ PERA | PSACÍ SADY | ZNAČKOVÉ SADY



TRAMPOLINO AP845174
• ø10×140 mm
[ DO1 (FC, 44×9 mm), P1 (2C, 60×6 mm)

Plastové kuličkové pero se speciálně 
pohyblivým klipem a s modrou náplní.  

6,60 Kč / 0,26 €

KARSOL AP781993
• ø14×140 mm
[ P1 (2C, 60×6 mm), DO1 (FC, ø15 mm)

Plastové kuličkové pero se spinnerem na 
klipu, s modrou náplní.

19,10 Kč / 0,75 €

TRISTY AP845171
• ø12×140 mm
[ P1 (2C, 40×6 mm)

Plastové kuličkové pero s černými částmi a 
matnou povrchovou úpravou, s modrou náplní. 

7,90 Kč / 0,31 €
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CREACLIP AP809518-01
• ø10×145 mm
[ FP-UV (FC, 25×35 mm), P1 (2C, 50×5 mm)

Plastové kuličkové pero s klipem na zakázku a modrou náplní. Klip 
je vyrobený ve vašem vlastním tvaru - max. rozměr 25 x 35 mm. 
Cena zahrnuje UV LED tisk na klipu, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks.  

16,10 Kč / 0,63 €

Maximální rozměr klipu je 25x35mm.

Kompletováno v Evropě.

Z evropského skladu.

Od 100 ks

NECHTE SI VYROBIT PODLE 
SVÉHO POŽADAVKU TVAR A 
GRAFIKU NA KLIP PRO VAŠE 
UNIKÁTNÍ KULIČKOVÉ PERO!
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SWANDY AP845175
• ø12×145 mm
[ P1 (2C, 40×6 mm), UV (FC, 40×6 mm)

Plastové kuličkové pero s twist 
mechanismem, chromovou špičkou a 
modrou náplní.

8,90 Kč / 0,35 €

SILTER AP809448
• ø10×142 mm
[ P1 (4C, 60×6 mm), UV (FC, 60×6 mm)

Plastové kuličkové pero se stříbrným klipem 
a chromovou špičkou. Modrá náplň.

10,70 Kč / 0,42 €

KLINCH AP791578
• ø11×150 mm 
[ P0 (4C, 60×6 mm), UV (FC, 80×5 mm)

Plastové kuličkové pero. Dodává se s 
modrou náplní.

7,90 Kč / 0,31 €

WAVER AP808760
• ø13×145 mm
[ P1 (4C, 35×6 mm), UV (FC, 35×6 mm)

Trendy plastové kuličkové pero s leštěným 
barevným povrchem a stříbrnou špičkou. 
S modrou náplní.

7,90 Kč / 0,31 €

VADE AP806650
• ø10×138 mm
[ P0 (4C, 50×5 mm)

Plastové kuličkové pero s barevným 
zdobením a chromovaným hrotem. 
S modrou náplní.

7,70 Kč / 0,30 €
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VOGU AP805957
• ø10×135 mm
[ P1 (4C, 60×6 mm), UV (FC, 50×6 mm)

Plastové kuličkové pero s metalickým povrchem, 
hliníkovým úchopem a kovovým klipem. Dodává se s 
modrou náplní. 

11,00 Kč / 0,43 €

OLIMPIA AP791368
• ø10×138 mm
[ P1 (4C, 55×6 mm), UV (FC, 55×6 mm)

Plastová propiska s kovovým klipem. Dodáváno s 
modrou náplní.

10,70 Kč / 0,42 €

STILOS AP805890
• ø10×133 mm
[ P0 (4C, 55×5 mm), UV (FC, 55×5 mm)

Plastové kuličkové a dotykové pero na 
displeje a gumovým gripem. S modrou 
náplní.

8,90 Kč / 0,35 €

MOTUL AP741880
• ø9×140 mm
[ P1 (4C, 60×5 mm)

Plastové kuličkové a dotykové pero s pogumovaným úchopem a černou 
náplní.

11,20 Kč / 0,44 €
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CLEXTON AP741012
• ø13×140 mm
[ P0 (4C, 50×7 mm), 
UV (FC, 60×7 mm)

Plastové kuličkové pero s modrou 
náplní.

5,60 Kč / 0,22 €

WUMPY AP809360
• ø13×140 mm
[ P0 (4C, 50×7 mm), 
UV (FC, 60×7 mm)

Plastové bílé kuličkové pero, s 
barevnou gumovou částí a s 
lesklými chromovanými díly. S 
modrou náplní.

5,60 Kč / 0,22 €

BAMPY AP809429
• ø14×134 mm
[ P0 (4C, 50×7 mm), 
UV (FC, 60×7 mm)

Plastové kuličkové a dotykové pero 
s barevným tělem a černými částmi. 
Modrá náplň.

8,90 Kč / 0,35 €

TUMPY AP809366
• ø13×135 mm
[ P0 (4C, 50×7 mm), 
UV (FC, 60×7 mm)

Plastové kuličkové pero pro 
dotykový displej se stříbrným tělem 
a barevným gumovým gripem. 
Dodává se s modrou náplní.

8,90 Kč / 0,35 €
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REBLOK AP781992-10
• ø13×140 mm
[ E0 (40×7 mm)

Plastové kuličkové a dotykové pero v černé barvě 
s pogumovaným úchopem, stylusem a barevným 
měnícím se LED světlem pro osvětlení laseru. 
Světlo může být aktivováno stisknutím vršku. 
Dodáváno s knoflíkovou baterií a modrou náplní.

24,70 Kč / 0,97 €

LIGHTY AP845172
• ø13×140 mm
[ E0 (40×7 mm)

Plastové černé kuličkové a dotykové pero s 
gumovým úchopem, barevným stylusem a 
stejně barevným LED světlem pro osvětlení 
laseru. Světlo může být aktivováno zapnutím 
stylusu. Dodáváno s knoflíkovou baterií a 
modrou náplní.   

19,10 Kč / 0,75 €

LED DIODA PRO 
ZMĚNU BARVY

JEDNOBAREVNÉ 
LED SVĚTLO

-01 -03 -05 -06 -07

Light up your logo!

64 writing



BESK AP781971
• ø14×135 mm
[ E0 (40×7 mm)

Plastové kuličkové a dotykové 
pero v metalické barvě s 1 LED 
světlem pro osvětlení gravíru. 
Vč. knoflíkové baterie a modré 
náplně.

20,10 Kč / 0,79 €

HEBAN AP781906
• ø10×135 mm
[ E0 (40×6 mm)

Plastové kuličkové a dotykové 
pero s gumovým úchopem a 
1 LED světlem pro osvětlení 
laseru. S knoflíkovou baterií a 
modrou náplní.

22,20 Kč / 0,87 €

GLOWY AP809602
• ø12×156 mm
[ E0 (40×6 mm)

Plastové kuličkové a dotykové 
pero s kovovým klipem a s 1 LED 
světlem pro osvětlení gravíru. 
Vč. knoflíkové baterie a modré 
náplně.

29,10 Kč / 1,14 €
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TRICKET AP809372
• ø13×142 mm
[ P1 (4C, 50×6 mm)

Plastové dotykové kuličkové pero s 
gumovým úchopem a metalickou úpravou 
a 3mi barevnými náplněmi: černá, modrá 
a červená.

16,80 Kč / 0,66 €

TRIPPEL AP809603
• ø8×145 mm
[ P1 (4C, 50×6 mm)

Plastové kuličkové a dotykové pero s gumovým 
úchopem, chromovou špičkou a metalickým 
povrchem. Se 3 barevnými náplněmi: černá, 
modrá a červená.

14,30 Kč / 0,56 €
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BOLINGS AP781752
• 70×53×65 mm
[ P2 (4C, 50×25 mm)

Set zvýrazňovačů v plastovém stojánku s 
vestavěným stojánkem na mobil a 3 různě 
barevnými fixy, vč. 100 samolepících lístků v 
5 různých barvách. 

71,10 Kč / 2,79 €

TRICO AP731732
• 93×93×13 mm
[ P1 (4C, 30×30 mm), UV (FC, 38×38 mm)

Zvýrazňovače ve tvaru trojúhelníku s 3 
různými barvami a průhlednými kryty.

16,60 Kč / 0,65 €

NADOL AP741152-01
• 44×75×16 mm
[ P1 (4C, 30×30 mm), UV (FC, 44×53 mm)

Plastový zvýrazňovač ve tvaru žárovky.

19,90 Kč / 0,78 €
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BASHANIA AP809361
• ø11×135 mm
[ P1 (4C, 70×6 mm), E1 (70×6 mm)

Kuličkové pero z bambusu s kovovým klipem. 
S modrou náplní.

14,00 Kč / 0,55 €

TASHANIA AP809380
• ø11×138 mm
[ P1 (4C, 70×6 mm), E1 (70×6 mm)

Dotykové a kuličkové pero s kovovým klipem 
a špičkou. Dodáváno s modrou náplní.

18,60 Kč / 0,73 €

HELEON AP781185
• 172×22×52 mm
[ P1 (4C, 60×30 mm), E1 (70×6 mm)

Psací sada z bambusu s dotykovým 
kuličkovým perem s modrou náplní a 
mechanickou tužkou se 0,7 mm tuhami, 
v dárkové krabičce. 

54,60 Kč / 2,14 €
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GLINDERY AP781718
• ø13×140 mm
[ P1 (4C, 50×6 mm), E1 (50×6 mm)

Bambusové kuličkové pero s kovovým 
klipem a modrou náplní.

40,30 Kč / 1,58 €

TORI AP791082
• ø9×137 mm
[ P0 (4C, 70×6 mm)

Recyklovatelné papírové kuličkové pero s 
modrou náplní.

5,40 Kč / 0,21 €

CLERICUS AP809606
• ø9×161 mm
[ P0 (4C, 70×5 mm)

Kuličkové pero z recyklovaného papíru ve tvaru pastelky 
s barevnými částmi a modrou náplní.

7,70 Kč / 0,30 €

SUBBER AP809605
• ø9×138 mm
[ P0 (2C, 35×5 mm)

Kuličkové pero z recyklovaného papíru s korkovým povrchem 
a plastovými částmi, modrá náplň.

7,10 Kč / 0,28 €
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MELART AP781755
• ø7×186 mm
[ P0 (4C, 70×5 mm), UV (FC, 150×5 mm)

Dřevěná tužka se stejně barevnou gumou, 
ořezaná.

2,80 Kč / 0,11 €

CELES AP791798
• ø65×225 mm
[ T1 (8C, 120×30 mm)

Pouzdro na tužky se zipem a uchem, 600D polyester.

32,90 Kč / 1,29 €
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TRUBE AP805986
• ø223×148 mm
[ E1 (50×10 mm), DO1 (FC, ø20mm)

Hliníková tuba na pero s pogumovaným 
povrchem.

32,40 Kč / 1,27 €

KYRA AP845150
• 180×40×20 mm
[ P1 (1C, 60×20 mm)

Černá dárková krabička z lepenky 
na 1 pero.

13,30 Kč / 0,52 €

DYRA AP809508
• 178×58×21 mm
[ P1 (1C, 60×20 mm)

Černá, kartonová krabička na 2 pera.

19,90 Kč / 0,78 €
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MINOX AP791581
• ø9×125 mm
[ P1 (4C, 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.

16,10 Kč / 0,63 €
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VESTA AP805960
• ø7×138 mm
[ P1 (4C, 60×5 mm), E0 (60×6 mm)

Hliníkové kuličkové pero s kovovým klipem a 
chromovanou špičkou a vrškem. Dodává se s 
modrou náplní.

15,60 Kč / 0,61 €

RAMPANT AP809447
• ø11×145 mm
[ P1 (4C, 50×6 mm)

Kuličkové pero v matné metalické barvě 
s hliníkovým tělem a speciálním otočným 
mechanismem. Modrá náplň.

27,80 Kč / 1,09 €

ANDY AP852014
• ø9×144 mm
[ P1 (4C, 40×6 mm), E1 (60×5mm)

Hliníkové dotykové kuličkové pero s 
eloxovaným tělem, s modrou náplní.

20,70 Kč / 0,81 €

HEVEA AP845168
• ø7×142 mm
[ E0 (60×6 mm)

Hliníkové kuličkové a dotykové pero s 
pogumovaným povrchem, s modrou náplní.

21,20 Kč / 0,83 €

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

Hliníkové kuličkové pero s modrou náplní.

14,30 Kč / 0,56 €

LEDGER AP809487
• ø10×144 mm
[ P1 (4C, 50×6 mm), E0 (50×6 mm)

Hliníkové kuličkové a dotykové pero s 
broušeným tělem a modrou náplní.

22,40 Kč / 0,88 €
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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.

19,40 Kč / 0,76 €

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.

38,50 Kč / 1,51 €

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.

47,90 Kč / 1,88 €
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PEARLY AP845170
• ø8×142 mm
[ E1 (60×5 mm)

Hliníkové kuličkové a dotykové pero s 
pogumovanou úpravou a speciálním 
povrchem pro zrcadlový laser v barvě 
stylusu, modrá náplň.

24,50 Kč / 0,96 €

CONNEL AP809514
• ø8×140 mm
[ E1 (50×5 mm)

Hliníkové dotykové a kuličkové pero 
se speciální úpravou pro barevný 
laser, modrá náplň.

22,40 Kč / 0,88 €

CHROMY AP845173
• ø9×140 mm
[ E1 (60×5 mm)

Hliníkové kuličkové pero s pogumovanou 
úpravou a modrou náplní. Speciální 
povrch pro zrcadlový laser. 

22,40 Kč / 0,88 €
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LINTAL AP781991
• ø10×129 mm
[ P1 (2C, 60×5 mm), E0 (60×5 mm)

Hliníkové kuličkové a dotykové pero s 
modrou náplní. 

24,50 Kč / 0,96 €

CALIBER AP805971
• ø10×137 mm
[ E1 (40×5 mm)

Hliníkové kuličkové pero s lesklým povrchem 
s chromovanými kroužky. S modrou náplní.

37,70 Kč / 1,48 €

NURBURG AP805976
• ø12×140 mm
[ E1 (40×5 mm)

Kovové kuličkové pero s modrou náplní.

67,30 Kč / 2,64 €

EDELS AP805995-21
• ø11×138 mm
[ E1 (40×6 mm)

Kuličkové pero z nerez oceli a s modrou náplní. 

60,90 Kč / 2,39 €
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CAMPBELL AP805994-10
• 178×53×23 mm
[ E1 (45×6 mm), P2 (1C, 70×30 mm)

Kovové kuličkové a dotykové pero s pogumovanou úpravou a modrou 
náplní. Speciální povrch pro zrcadlový laser. V černé dárkové krabičce.

103,00 Kč / 4,04 €

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.

113,70 Kč / 4,46 €

CROVY AP809511
• ø17×157 mm
[ E1 (40×6 mm), DO1 (FC, ø20 mm)

Hliníkové kuličkové a dotykové pero s barevným 
gumovým úchopem a špičkou. Se speciálním 
povrchem pro barevný gravír  v plastové tubě s 
modrou náplní.

46,40 Kč / 1,82 €
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INDIANA AP805983
• 38×155 mm
[ P2 (4C, 40×5 mm), E1 (40×5 mm)

Hliníkové kuličkové a dotykové pero s modrou 
náplní. V černém papírovém obalu.

42,10 Kč / 1,65 €

CENTER AP852010
• 164×42×22 mm
[ P2 (4C, 70×20 mm), E1 (35×5 mm)

Kuličkové pero s pevným, lesklým 
pochromovaným tělem, s modrou náplní. 
Dodáváno v dárkové krabičce.

110,20 Kč / 4,32 €

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

Kovové kuličkové pero s čtverečkovaným 
hliníkovým tělem s modrou náplní, v hliníkové 
tubě.

89,00 Kč / 3,49 €
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ARSENAL AP805984
• 166×64×37 mm
[ S1 (1C, 80×40 mm), E1 (35×7 mm)

Elegantní kuličkové pero a roller s 
pogumovaným tělem a gunmetalovými 
částmi. V černé dárkové krabičce, s 
modrou náplní.

345,30 Kč / 13,54 €

TRIPPY AP805993
• 58×168 mm
[ P2 (4C, 70×20 mm), E1 (40×5 mm), 
UV (FC, 100×30 mm),

Hliníková sada kuličkového pera a 
mechanické tužky v plastové krabičce, s 
modrou náplní a 0,7mm tuhami.

101,20 Kč / 3,97 €

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

Sada per s černou náplní v dárkové papírové 
krabičce se zavíráním na magnet. Sada 
obsahuje keramické pero a kuličkové pero s 
gumovým povrchem.

232,30 Kč / 9,11 €

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.

114,00 Kč / 4,47 €
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MARMANDE AP805991
• 183×68×39 mm
[ P2 (1C, 40×6 mm), E1 (40×6 mm)

Elegantní sada kovového kuličkového pera a rolleru v matné 
černé úpravě. Ve speciální papírové dárkové krabičce a s 
modrou náplní. Značkový produkt André Philippe.

246,30 Kč / 9,66 €

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.

380,50 Kč / 14,92 €

VERLAINE AP852012
• 183×68×39 mm
[ P2 (1C, 40×5 mm), E1 (40×5 mm)

Elegantní sada kovového kuličkového pera a rolleru s lesklými 
chromovými částmi. V dárkové krabičce z PU kůže, s modrou náplní. 
Značkový produkt André Philippe.

505,20 Kč / 19,81 €

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.

172,60 Kč / 6,77 €
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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.

378,20 Kč / 14,83 €

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  krabičce, s modrou 
náplní. Značkový produkt André Philippe.

391,40 Kč / 15,35 €

BAYONNE AP805992
• 193×93×42 mm
[ P2 (1C, 40×7 mm), E1 (50×7 mm)

Elegantní sada kovového kuličkového pera a rolleru s 
tělem v růžovém dřevu. V dárkové krabičce z PU kůže a s 
modrou náplní. Značkový produkt André Philippe.

373,60 Kč / 14,65 €

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.

157,30 Kč / 6,17 €
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Office and Business
NOTESY Z RECYKLOVANÉHO PAPÍRU A SAMOLEPÍCÍ LÍSTKY | ZÁPISNÍKY A BLOKY

SLOŽKY NA DOKUMENTY | VIZITKÁŘE | ŠŇŮRKY | KLIPY NA POZNÁMKY
STOLNÍ STOJÁNKY NA PERA & PRAVÍTKA



TUNEL AP791049
• 165×210×10 mm 
[ P2 (4C, 60×30 mm), S1 (1C, 60×100 mm)

Recyklovatelný, papírový, 60ti stránkový blok 
s papírovým kuličkovým perem.

46,90 Kč / 1,84 €

RAIMOK AP781196
• 147×210×15 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm), 
S1 (2C, 100×150 mm), 
UV (FC, 100×150 mm)

Blok s deskami z lepenky, se 100 listy, 
barevnou záložkou a gumičkou. 

67,10 Kč / 2,63 €

GANOK AP781781
• 145×210×18 mm
[ S1 (2C, 100×150 mm), P1 (4C, 70×30 mm)

Blok s deskami z recyklovaného papíru s 50 
listy a kuličkovým perem z recyklovaného 
papíru s modrou náplní. Se samolepícími lístky 
ve 2 velikostech (30 ks velké, 75 ks malé).

73,40 Kč / 2,88 €
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SAMISH AP781715
• 126×177×23 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm)

Blok s deskami z PU kůže, 80 linkovanými 
listy, kuličkovým perem s modrou náplní, 
záložkou a gumičkou.

124,70 Kč / 4,89 €
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GABBRO A5 AP844039
• 140×210×15 mm
[ S1 (2C, 120×60 mm)

Blok A5 s deskami ze strukturované 
PU kůže, s gumičkou a 80 listým 
linkovaným blokem.

65,00 Kč / 2,55 €

GABBRO A6 AP844038
• 90×140×15 mm
[ S1 (2C, 100×50 mm)

Blok A6 s deskami ze strukturované 
PU kůže, s gumičkou a 80 listým 
linkovaným blokem.

36,70 Kč / 1,44 €

BODLEY AP721022
• 147×210×15 mm
[ S1 (2C, 100×150 mm), 
P1 (4C, 70×30 mm)

Blok A5 s metalickými deskami z PU 
kůže s 80 listy a gumičkou. 

96,60 Kč / 3,79 €
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KINE AP731965
• 95×145×16 mm 
[ P1 (4C, 70×30 mm), S1 (2C, 50×100 mm), 
UV (FC, 50×100 mm)

Poznámkový blok se 100 listy, záložkou a 
gumičkou.

35,70 Kč / 1,40 €

CILUX AP791753
• 147×210×15 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm), S1 (2C, 100×150 mm), 
UV (FC, 100×150 mm)

Poznámkový blok se 100 listy, záložkou a 
gumičkou.

72,20 Kč / 2,83 €

YAKIS AP741148
• 90×140×13 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm), S1 (2C, 50×100 mm), 
UV (FC, 50×100 mm)

Poznámkový blok s bílými deskami, 80ti 
listy a barevnou gumičkou.

32,60 Kč / 1,28 €
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HARTIL AP721052
• 140×210×15 mm
[ S1 (1C, 100×150 mm), 
P1 (1C, 70×30 mm)

Blok A5 s deskami z přírodního korku 
s 80 listy a gumičkou. 

103,00 Kč / 4,04 €
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MAKRON AP741149
• 210×200×10 mm
[ P2 (4C, 70×30 mm), S1 (2C, 100×150 mm)

Poznámkový blok z recyklovaného papíru se spirálovou vazbou. 
Obsahuje 70 stran, kuličkové pero a samolepící poznámkové lístky 
(125 malých a 25 velkých).

81,10 Kč / 3,18 €

SEEKY AP844033
• 135×177×8 mm
[ P1 (4C, 50×50 mm), S1 (2C, 50×100 mm)

Blok z recyklovaného papíru se spirálou na hřbetu, 
se 60ti listy a se samolepícími lístky (5x25 ks).

47,40 Kč / 1,86 €

SE
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RONDY AP808721
• 68×216 mm
[ P1 (4C, ø45 mm), VS (FC, ø45 mm)

Papírová záložka s pravítkem a 
samolepícími lístky.

9,90 Kč / 0,39 €

ZINKO AP731612
• 82×60×3 mm
[ P1 (4C, 60×30 mm)

100 ks nalepovacích 
poznámkových papírků.

6,40 Kč / 0,25 €

HIGHSCHOOL AP809320
• 130×105×25 mm
[ P2 (4C, 70×30 mm), S1 (1C, 90×70 mm)

Samolepící papírky a záložky stránek v černé 
krabičce z PU kůže. Kalendář pro rok 2019 na 
víčku krabičky.

90,50 Kč / 3,55 €

SIZES AP809337
• 80×105×9 mm
[ P1 (4C, 50×30 mm)

Lepící papírky různých velikostí v obalu 
z recyklovaného papíru.

23,20 Kč / 0,91 €
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CHARBON AP809513
• 322×254×21 mm
[ T1 (8C, 100×100 mm)

A4 sloha na dokumenty z PU kůže/
polyesteru na zip s uchycením na tablet 
a kuličkové pero a s 20 listým blokem a 
vizitkářem. Značkový produkt André Philippe.

495,50 Kč / 19,43 €

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®.

405,50 Kč / 15,90 €

HOOPEL AP781530-10
• 175×225×25 mm
[ P2 (1C, 60×60 mm)

Sloha na dokumenty z PU kůže s 
3000 mAh power bankou, 65 listým 
blokem a stojánkem na mobil. Vč. 
nabíjecího USB kabelu. 

925,90 Kč / 36,31 €

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.

1 022,60 Kč / 40,10 €

B5
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JAIDEN AP781129-10
• 260×340×40 mm
[ S1 (2C, 150×60 mm), P2 (1C, 60×60 mm)

Sloha na dokumenty z PU kůže s 5000 mAh 
power bankou, 20 listým blokem a stojánkem 
na tablet. Vč. nabíjecího USB kabelu. 

1 152,60 Kč / 45,20 €

BOOZEL AP721077-10
• 235×310×30 mm
[ E1 (45×25 mm)

Sloha na dokumenty ze 600D polyesteru 
a s 4000 mAh power bankou, vizitkářem, 
držákem na pero a tablet, 20 listým 
linkovaným blokem. Vč. USB nabíjecího 
kabelu. 

1 099,80 Kč / 43,13 €

MALVET AP721078-10
• 175×222×30 mm
[ E1 (45×25 mm)

Sloha na dokumenty ze 600D polyesteru 
a s 4000 mAh power bankou, 16 GB USB 
flash diskem, vestavěnou bezdrátovou 
nabíječkou, držákem na pero a tablet, 
20 listým linkovaným blokem. Vč. USB 
nabíjecího kabelu. 

1 607,80 Kč / 63,05 €

B5
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YORK AP752090
• 270×350×45 mm
[ E1 (35×10 mm), O1 (50×50 mm)

Černá konferenční složka na zip s poznámkovým blokem a 
přihrádkami na dokumenty, vizitky a pera.

554,10 Kč / 21,73 €

DURHAM AP752408-10
• 307×255×17 mm
[ E1 (45×10 mm), O1 (50×30 mm)

Kožená konferenční složka na zip s kovovým štítkem, 
poznámkovým blokem, přihrádkami na dokumenty, vizitky a 
pera a kapsou na zip. 

453,10 Kč / 17,77 €

SMOKEY ZIP AP809462
• 335×250×40 mm
[ T2 (8C, 130×80 mm), E1 (35×9 mm)

A4 sloha na dokumenty s deskami z PU kůže a plátna s 
kovovým štítkem, na zip s uchem a s 20ti listým blokem a 
solární kalkulačkou.

501,80 Kč / 19,68 €

SMOKEY A4 AP809461
• 315×255×20 mm
[ T2 (8C, 130×80 mm), E1 (35×9 mm)

A4 sloha na dokumenty s deskami z PU kůže a plátna s 
kovovým štítkem a s 20ti listým blokem.

254,20 Kč / 9,97 €

DURHAM

SMOKEY ZIP

YORK

SMOKEY A4
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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.

130,80 Kč / 5,13 €

MAGNOTE AP809540
• 30×35×23 mm
[ DO1 (FC, ø24 mm)

Kovový kllip na poznámky s magnetem na 
zadní straně. Ideální pro epoxy potisk.

13,00 Kč / 0,51 €

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.

32,10 Kč / 1,26 €
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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.

102,80 Kč / 4,03 €

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

Kovový vizitkář kombinovaný lesklý a 
matný povrch.

95,90 Kč / 3,76 €

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

Vizitkář z broušeného kovu a PU kůže.

66,30 Kč / 2,60 €

VALENCE AP800685-10
• 96×62×15 mm
[ P2 (2C, 40×10 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.

77,80 Kč / 3,05 €
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NOUART AP873027
• 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.

317,00 Kč / 12,43 €

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.

120,60 Kč / 4,73 €
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SUBYARD USB 
AP718179
• 20×550 mm
[ FP-SU (FC, 20×1100 mm)

Polyesterový lanyard na zakázku s 
oddělitelnou kovovou karabinkou. S 
vestavěným 8 GB USB flash diskem uvnitř 
plastové spony. Se sublimačním potiskem 
na obou stranách. Min. mn.: 100 ks. 

Individ. Kalkulace

SUBYARD A 
AP718034
• 20×550 mm
[ FP-SU (FC, 20×1100 mm)

Polyesterový lanyard 
na zakázku s kovovou 
karabinkou a sublimačním 
potiskem na obou stranách. 
Cena zahrnuje sublimační 
potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks.

Individ. Kalkulace

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. Cena zahrnuje 
sublimační potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks.

Individ. Kalkulace

SUBYARD ZERO 
AP718127
• 20×550 mm
[ FP-SU (FC, 20×1100 mm)

Lanyard se sublimačním tiskem na 
jedné straně a kovovou karabinkou. 
Cena zahrnuje sublimační tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 100 ks.

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

Šňůrka na krk s kovovou karabinou, polyester.

11,20 Kč / 0,44 €

SLOPE AP809307
• ø30×15 mm
[ P1 (2C, ø15 mm), DO1 (FC, ø19 mm)

Plastový teleskopický držák na skipass s 
patentkou.

11,20 Kč / 0,44 €

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

Teleskopický držák na skipas s 
karabinkou, kov/plast.

33,40 Kč / 1,31 €

VENKAL AP781679-21
• 70×25×7 mm
[ DG1 (FC, 70×22 mm)

Hliníková jmenovka se špendlíkem 
s vyměnitelným papírkem.

14,50 Kč / 0,57 €
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WARGER AP897007
• 95×95×70 mm
[ P2 (4C, 50×40 mm) 

Plastový stojánek na pera s USB se 3 porty, USB 2.0.

121,40 Kč / 4,76 €

CRYSTALLINE AP813012
• 100×120×53 mm
[ P2 (4C, 45×20 mm), UV (FC, 45×20 mm)

Transparentní plastový stojánek na tužky s 
digitálním displejem, teploměrem, hodinami, 
budíkem a kalendářem. Včetně baterií.

133,60 Kč / 5,24 €
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HOLTY AP718176
• ø95×130 mm
[ FP-DG (FC, 95×130 mm)

Papírový stojánek na pera ve tvaru 
šestiúhelníku na zakázku. Cena zahrnuje 
plnobarevný tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks.

30,30 Kč / 1,19 €

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.

280,50 Kč / 11,00 €

HOLTY

TOBI
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ALURY 30 AP800411
• 311×30×3 mm
[ E1 (100×20 mm)

Hiníkové pravítko, 30 cm.

19,60 Kč / 0,77 €

CINEMAX AP721053
• 150×107×41 mm
[ P2 (2C, 70×25 mm)

Světelná tabule na vzkazy s 85 ks písmenek, 
čísel a symbolů. Svítí se 4 LED světly. 
Dodáváno bez 3 AAA baterií.

143,10 Kč / 5,61 €

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

Dřevěná záložka s 11 cm pravítkem.

4,80 Kč / 0,19 €

SIMLER AP718057
• 170×40×1 mm
[ P0 (4C, 70×15 mm), E1 (140×15 mm)

Dřevěné pravítko, 15 cm.

5,90 Kč / 0,23 €

ALURY 20 AP800410
• 210×31×3 mm
[ E1 (100×20 mm)

Hiníkové pravítko, 20 cm.

16,30 Kč / 0,64 €
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Kitchen and Home
KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY | ČAJÍTKA | MAGNETKY NA LEDNICI | HRNKY | TÁCKY |  

VÍNO PŘÍSLUŠENSTVÍ A OTVÍRÁKY | SVÍČKY A VONNÉ TYČINKY



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.

214,70 Kč / 8,42 €

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

4 druhy nožů z nerezové oceli s dřevěnou 
rukojetí v černé dárkové krabičce.

229,20 Kč / 8,99 €

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

Vařečka z bambusu.

21,40 Kč / 0,84 €

BAMBUSA AP800388
• 330×230×10 mm
[ E2 (120×80 mm)

Krájecí prkénko z bambusu.

130,30 Kč / 5,11 €
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CAPRI AP810354
• 190×50 mm
[ E1 (18×30 mm)

Mlýnek na sůl a pepř z nerezové oceli v černé dárkové 
krabičce. Značkový produkt André Philippe.

245,80 Kč / 9,64 €

SILAX AP781270
• 165×280 mm
[ SU2 (FC, 165×280)

Polyesterová kuchyňská chňapka s 
barevným lemováním, 1 ks. Ideální pro 
sublimační potisk.

55,30 Kč / 2,17 €

TINY AP890000
• ø80×90 mm
[ C2 (8C, 60×40 mm), CP (2C, 45×40 mm), 
WPC (8C, 60×40 mm)

Keramické mini fondue, 1 vidlička z 
nerezové oceli s plastovým držátkem.

57,10 Kč / 2,24 €

JASMIN AP800392
• ø35×150 mm
[ E1 (6×12 mm)

Čajítko s dekorací, silikon/nerez ocel.

65,30 Kč / 2,56 €

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.

234,60 Kč / 9,20 €
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EPOFRIDGY AP718001
• Max. 25 cm²
[ FP-DO (FC, Max 25 cm²)

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

28,80 Kč / 1,13 €

FRIDGY AP718004
• Max. 25 cm²
[ FP-DG (FC, Max 25 cm²)

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

16,10 Kč / 0,63 €

CREATEA ONE AP718183
• 65×115 mm
[ FP-DG (FC, 65×145 mm)

Sáček s čajem v obalu na zakázku s vlastní grafikou. 
Obsahuje 2,5 gramů (1 sáček) čaje Earl Grey. Min. 
mn.: 100 ks.

32,90 Kč / 1,29 €

Custom

Products

Made

in EU
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BAFY

REVERY

ALLOY AP809476-98
• 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.

102,30 Kč / 4,01 €

REVERY AP862009
• ø81×95 mm
[ E2 (50×50 mm)

Bílý keramický hrnek, barevný uvnitř, 350 ml. Vygravírované logo je do 
barvy vnitřku. V dárkové krabičce.

94,90 Kč / 3,72 €

BAFY AP781260
• ø82×96 mm
[ E2 (50×50 mm)

Černý keramický hrnek s barevným vnitřkem, 350 ml. Speciální 
povrch pro laser, kdy vygravírované logo má stejnou barvu 
jako vnitřek hrnku. V dárkové krabičce.

107,60 Kč / 4,22 €

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.

101,20 Kč / 3,97 €

DOLTEN AP781257-01
• ø74×84 mm
[ SU1 (FC, 180×60 mm)

Keramický hrnek pro sublimaci, v dárkové 
krabičce, 250 ml.

66,80 Kč / 2,62 €
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400 ml

AP812400

AP812404

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.

94,60 Kč / 3,71 €

SUBOVINT AP812403
• ø87×80 mm
[ FP-SU (FC, 190×60 mm)

Retro kovový smaltovaný hrnek s okrajem z nerez 
oceli pro sublimační potisk, 400 ml. V dárkové 
krabičce. Cena zahrnuje sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 

156,80 Kč / 6,15 €

MATTY AP812404
• ø80×95 mm
[ FP-SU (FC, 190×95 mm)

Bílý keramický hrnek s matnou úpravou pro sublimační 
potisk, 300 ml. Vhodné do myčky nádobí. Cena zahrnuje 
sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Dodáváno 
v dárkové krabičce. Min. mn.: 100 ks. 

101,00 Kč / 3,96 €
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400 ml

SPOON AP862000
• ø80×100 mm
[ C2 (8C, 70×35 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 70×35 mm)

Bílý keramický hrnek s barevným vnitřkem a se stejně 
barevnou keramickou lžičkou, 300 ml. V dárkové 
krabičce.

66,60 Kč / 2,61 €

HONAN AP803402-01
• ø80×95 mm
[ C1 (8C, 210×80 mm), 
CP (1C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 110×75 mm)

Bílý porcelánový hrnek, 300ml.

51,00 Kč / 2,00 €

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

Skleněný frosty hrnek, 300ml.

36,70 Kč / 1,44 €

RENKO AP61826
• ø80×130 mm
[ C1 (8C, 70×35 mm), 
CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 70×35 mm)

Keramický bílý hrnek, 400 ml.

54,10 Kč / 2,12 €

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.

11,50 Kč / 0,45 €

104 kitchen and home



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

320 ml

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

Barevný keramický hrnek, uvnitř bílý, 
300 ml.

WOODSTOCK AP803410
• ø90×81 mm
[ C1 (8C, 220×60 mm), CP (2C, 40×40 mm)

Retro barevný keramický hrnek s černým 
okrajem, bílým vnitřkem a barvou z venku, 
320 ml, v dárkové krabičce.

71,70 Kč / 2,81 €

MANDY AP718171
• ø80×95 mm
[ Netisknutelný

Porcelánový hrnek na vybarvení s mandala 
motivem, vč. 6 ks stálých fixů na keramiku. 
300 ml, v dárkové krabičce.

127,00 Kč / 4,98 €

MANDY

BERGEN

WOODSTOCK

61,70 Kč 
2,42 €

52,00 Kč 
2,04 €

52,00 Kč 
2,04 €
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COMIC AP812006
• ø80×95 mm
[ C2 (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. V 
dárkové krabičce.

67,60 Kč / 2,65 €

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

Keramický hrnek, objem 350 ml. V dárkové krabičce.

66,60 Kč / 2,61 €

SALO AP812002
• ø90×105 mm
[ C1 (8C, 130×70 mm), CP (2C, 40×40 mm), 
WPC (8C, 130×70 mm)

Bílý keramický hrnek s barevným vnitřkem, 350 ml.

TYPICA AP862011
• 155×158×109 mm
[ C2 (8C, 50×25 mm), WPC (8C, 50×25 mm), 
CP (2C, 20×20 mm)

Keramická sada 2 ks šálků  s podšálkem na 
cappuccino, 150ml. V bílé papírové krabičce.

148,40 Kč / 5,82 €

MARGOT

SALO

53,00 Kč / 
2,08 €

53,00 Kč / 
2,08 €

63,80 Kč / 
2,50 €

53,00 Kč / 
2,08 €
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SAMMIN AP811114
• ø24×63 mm
[ E1 (ø15)

Zátka na láhve, silikon/nerez ocel.

37,50 Kč / 1,47 €

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

Kovová zátka na uzavření lahve 
šampaňského.

48,70 Kč / 1,91 €

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

Dárková taška na lahev vína z netkané 
textilie s béžovými stranami.

17,10 Kč / 0,67 €

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

Dárková taška na víno z netkané textilie, 
80 g/m².

9,40 Kč / 0,37 €

VARIEN

DORADILLO
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ROUND AP812101
• ø160×40 mm
[ P2 (4C, 50×50 mm), E1 (ø100 mm)

Sada na víno s vývrtkou, kroužkem, zátkou a nálevkou 
v kulaté plastové krabičce s překližkou na povrchu.

320,00 Kč / 12,55 €

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

Kovový otvírák na lahve, malý nožík 
a vývrtka.

42,10 Kč / 1,65 €

VINOSTICK AP718180
• 76×116 mm
[ FP-DG (FC, 76×116 mm)

Set 10 ks samolepících etiket na 
láhev vína ve vlastním designu.  
Min. mn.: 10 setů.

22,70 Kč / 0,89 €

Made

in EU
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MORISTEL AP804907
• 223×80×30 mm
[ E2 (25×8 mm), VS (FC, 60×60 mm)

Sada na víno 4 dílná, v černé dárkové krabičce.

164,50 Kč / 6,45 €

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.

287,10 Kč / 11,26 €

SOUSKY AP781939-10
• ø64×240 mm
[ DG2 (FC, 55×80 mm), 
VS (FC, 55×80 mm)

Sada na víno ve tvaru láhve s vývrtkou, 
kroužkem a nálevkou.

228,00 Kč / 8,94 €

GODELLO AP804906
• 147×168×49 mm
[ P2 (4C, 50×40 mm), E2 (120×100 mm)

Sada na víno 4 dílná, kov/dřevo, v 
bambusové krabičce.

355,00 Kč / 13,92 €
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SWIPE AP809391-01
• 85×54×4 mm
[ P1 (4C, 40×40 mm), UV (FC, 54×85 mm)

Obdélníkový plastový otvírák na láhve.

13,00 Kč / 0,51 €

BRUNEX AP721068
• ø100×3 mm 
[ S1 (1C, ø90 mm), P1 (1C, ø50 mm)

Kulatý podtácek z přírodního korku. 

7,90 Kč / 0,31 €

CUSTER AP812422
• 100×100×5 mm
[ FP-UV (FC, 100×100)

Sada 4 ks podtácků skla s vlastní 
grafikou. Cena  zahrnuje UV 
LED potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 25 ks.

133,40 Kč / 5,23 €
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GADUX AP781079
• 38×3×85 mm
[ E0 (45×10mm), P1 (4C, 30×10 mm)

Hliníkový otvírák na láhve.

16,10 Kč / 0,63 €

BIERBAUM AP874007
• 144×25×19 mm
[ P1 (4C, 70×10 mm), E1 (90×10 mm)

Otvírák na láhve s dřevěným držadlem.

46,90 Kč / 1,84 €

BIERBASS AP809546
• ø69×10 mm
[ P1 (4C, ø50 mm), E1 (ø60 mm)

Kulatý dřevěný otvírák na láhve. 

38,30 Kč / 1,50 €

FLIX AP800415-01
• 83×83×13 mm
[ E1 (60×10 mm)

Plastový podšálek s otvírákem na láhve, s LED světlem pro 
osvícení laseru a knoflíkovými bateriemi.. 

51,30 Kč / 2,01 €

111kitchen and home
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CANDIX AP718182
• 80×80×50  mm
[ UV (FC, 40×50 mm), P1 (4C, 30×25 mm)

Stojánek na čajovou svíčku z břízové překližky a 
akrylu. Dodáváno rozložené, bez svíčky.

22,70 Kč / 0,89 €

BAMBOU AP805871
• ø65×100 mm
[ E1 (ø55 mm), P2 (2C, ø50 mm)

Vonná svíčka ve skleněné láhvi s 
bambusovým víčkem.  V dárkové krabičce.

125,50 Kč / 4,92 €

Made

in EU
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ROUPES AP718168
• 115×110×20 mm
[ FP-UV (FC, 115×110 mm)

Svíčka s plnobarevným potiskem. Cena zahrnuje UV LED tisk 
na 1 straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. V hnědé papírové 
krabičce. Min. mn.: 50 ks.

104,30 Kč / 4,09 €

HUMBY AP882004
• ø69×130 mm
[ P2 (1C, 30×30 mm)

Plastový zvlhčovač vzduchu na stůl s modrým LED 
světlem a automatickým vypínáním. Vč. USB napájecího 
kabelu. Obsah nádržky 300 ml. V dárkové krabičce.

308,60 Kč / 12,10 €

GLOBUS AP805878-01
• ø80×80 mm
[ VS (FC, 40×40 mm)

Nevonící svíčka ve tvaru koule.   
V dárkové krabičce.

71,70 Kč / 2,81 €

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.

100,70 Kč / 3,95 €

Made

in EU
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Kids and Toys
SPINNERY | BALONKY | HRY & MAGICKÉ PUZZLE | SAMOLEPKY

DĚTSKÁ PERA & PRAVÍTKA | TAŠKY PRO DĚTI | TUŽKY, PASTELKY A OŘEZÁVÁTKA



FREDD AP781904
• 75×75×15 mm
[ P1 (2C, ø15 mm)

Plastový 3 bodový spinner s barevnými 
tlačítky na relax.

46,70 Kč / 1,83 €

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

Medvídek s možností potisku na tričko, 
vyrobeno z polyesteru.

51,80 Kč / 2,03 €

MILUX AP741365
• ø50×15 mm
[ P1 (4C, ø40 mm), UV (FC, ø45 mm)

Plastové JoJo s rovnou plochou na 
potisk.

9,90 Kč / 0,39 €

ZAIREM AP781576
• 75×12×75 mm
[ P1 (2C, ø18 mm)

Tříbodový spinner plast/kov s ocelovými 
kuličkovými ložisky, v dárkové krabičce.

40,50 Kč / 1,59 €
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CREABALLOON AP718093
• ø280 mm

Nafukovací balonky na zakázku s možností CMYK nebo až 8mi barevného potisku 
na každé straně. Min. mn.: 1.000 ks.

Individ. Kalkulace
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VYTVOŘTE SI VÁŠ BALONEK 
NA ZAKÁZKU!
VÝBĚR Z 21 MOŽNÝCH BAREV A S CMYK 
POTISKEM NEBO S POTISKEM PŘÍMÝCH BAREV 
(AŽ DO 8 BAREV).

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

Lesklé barvy

Pastelové barvyAP718093

AP718094

Custom

Products

Made

in EU



CUBOBANK AP800398
• 85×85×85 mm
[ P1 (4C, 50×50 mm), UV (FC, 85×85 mm)

Plastová pokladnička ve tvaru kostky. 
Dodáváno rozložené.

26,00 Kč / 1,02 €

DONAX AP741698
• 100×75×80 mm
[ P2 (1C, 25×15 mm)

Plastová pokladnička prasátko, s 
oddělitelným rypáčkem pro otevření.

46,70 Kč / 1,83 €

FACON AP721007
• 80×115 mm
[ T1 (8C, 60×60 mm)

Kovová mechanická hra puzzle ve 
váčku, 4 ks. 

62,20 Kč / 2,44 €

GENIUS AP800345
• 210×78×70 mm
[ E1 (150×30 mm)

Dřevěné magické puzzle, 3 ks v dřevěné 
krabičce.

233,30 Kč / 9,15 €

LEON AP800369
• 38×38×38 mm
[ T1 (8C, 60×60 mm), E2 (30×10 mm)

Dřevěná hra puzzle ve tvaru kostky 
v bavlněném pytlíku přírodní barvy. 
Rozměr 100x170 mm.

39,30 Kč / 1,54 €

DOKYM AP781824
• 125×170 mm
[ T1 (8C, 80×80 mm)

Hra skládačka se 33 barevnými dřevěnými 
kusy a kostkou, v látkovém pytlíku. 

70,10 Kč / 2,75 €

-01 -02 -03 -05 -07 -25
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MELANIE AP761886
• 75×90×6 mm
[ P1 (4C, 50×50 mm), UV (FC, 55×55 mm)

Plastová hra.

14,50 Kč / 0,57 €

SPINALIS AP718157
• 90×105 mm
[ FP-DG (FC, 90×105 mm)

Papírové puzzle na zakázku s 3 otočným 
vrstvami, které otočíte podle obrázků. Cena 
zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks.

11,20 Kč / 0,44 €

FAUN AP800399
• ø65×6 mm
[ FP-DG (FC, ø58 mm)

Plastová kulatá hra labyrint se 3 kovovými 
kuličkami. S plnobarevným vloženým 
papírem uvnitř. Cena zahrnuje digitální tisk 
na obou stranách, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks.

21,40 Kč / 0,84 €

MIKADO AP781825
• 193×25×41 mm
[ P1 (4C, 25×50 mm), E1 (180×15 mm)

Dřevěná hra Mikádo v dřevěné 
krabičce, 41 tyček.

38,50 Kč / 1,51 €
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IMMERMOR AP718152
• 40×40 mm
[ FP S (1C, 35×35 mm)

Paměťová hra z polaminového dřeva břízy se zvířecími 
postavičkami. 24 motivů (40x40 mm). Cena zahrnuje 1 
barevné logo tištěné na zadní straně každého motivu. 
Min. mn.: 50 ks.

71,70 Kč / 2,81 €

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.

69,90 Kč / 2,74 €

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.

42,10 Kč / 1,65 €

SU
ZZ

LE

MIZZLE
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I want to be a child again
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LOONEY AP718092
Dřevěné pravítko.

8,20 Kč / 0,32 €

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

FLEXOR AP731474
• 305×30×3 mm
[ P2 (4C, 70×10 mm)

Ohebné plastové pravítko.

15,60 Kč / 0,61 €
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• 169×42 mm
[ P1 (2C, 25×15 mm), E1 (28×20 mm)

• 192×35 mm
[ P1 (2C, 60×15 mm), 
E1 (120×20 mm)

• 160×45 mm
[ E1 (100×10 mm), P1 (2C, 50×10 mm)

• 153×29 mm
[ P1 (2C, 50×8 mm), E1 (80×8 mm)

• 170×38 mm
[ E1 (70×10 mm), P1 (2C, 70×10 mm)

• 148×43 mm
[ E1 (100×10 mm), P1 (2C, 60×10 mm)

• 147×32 mm
[ E1 (50×8 mm), P1 (2C, 50×8 mm)
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ZOOM AP809344
• 110 mm
[ P1 (4C, 40×8 mm)

Dřevěné kuličkové pero s barevnou legrační 
postavičkou. S modrou náplní.

20,40 Kč / 0,80 €

TIZY AP741877
• 430×430 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)

Zástěra pro děti z netkané textilie na 
vybarvení, s 5 fixami a vyobrazeným 
daným motivem.

39,80 Kč / 1,56 €

BACKYS AP741878
• 250×300 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)

Vak na stažení šňůrkou pro děti z netkané 
textilie na vybarvení, s 5 fixami a vyobrazným 
daným motivem.

34,70 Kč / 1,36 €

KISSA AP741785
• 265×325 mm
[ T1 (8C, 150×100 mm)

Vak na stažení šňůrkou pro děti v pouzdře 
ve tvaru zvířátka, s plastovou karabinkou, 
190T polyester.

46,90 Kč / 1,84 €
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LEA AP808503
• 90×90×9 mm
[ P0 (4C, 70×30 mm), VS (FC, 80×45 mm)

Dřevěné pastelky (12 ks) v papírové krabičce.

13,50 Kč / 0,53 €

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

Dřevěné pastelky (6 ks) v papírové krabičce.

6,60 Kč / 0,26 €

LEA

KITTY
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ALADIN AP761186
• 78×185×12 mm
[ P1 (4C, 60×15 mm)

Sada voskovek a pastelek v krabičce z 
kartonu s okýnkem.

28,80 Kč / 1,13 €

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

Ohebná tužka s gumou. Vyrobeno ze 
speciálního ohebného plastu. Dodává se 
neořezaná.

6,40 Kč / 0,25 €

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

Voskovky obalené černým papírem v 
papírové krabičce.

6,90 Kč / 0,27 €

FARM AP809345
• ø8×210 mm
[ P1 (4C, 70×5 mm)

Dřevěná tužka s barevnou figurkou, 
neořezaná.

14,80 Kč / 0,58 €

LOLA AP808505
• 100×90×9 mm
[ P0 (4C, 70×30 mm), VS (FC, 80×45 mm)

Voskovky obalené černým papírem v 
papírové krabičce.

13,30 Kč / 0,52 €

BOLTEX AP781757
• 90×90×10 mm
[ P1 (2C, 60×30 mm)

Mandala set na vybarvení s barevnými 
pastelkami a 12 listy mandala designu.

28,80 Kč / 1,13 €
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Keys and Tools
KLÍČENKY | MINCE DO NÁKUPNÍCH VOZÍKŮ | SVÍTILNY | METRY

NÁSTROJE A KAPESNÍ NOŽE | OSVĚŽOVAČE DO AUTA A SLUNEČNÍ CLONY
AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ | REFLEXNÍ PRODUKTY



HOMEY AP718177
• 120×150×12 mm
[ P2 (2C, 40×20 mm), E1 (40×20 mm)

Věšák na klíče ve tvaru domečku se 
2 oddělitelnými přívěšky na klíče. 
Vyrobeno z březové překližky. 

45,90 Kč / 1,80 €

TELSOX AP721073
• ø23×44 mm
[ P1 (1C, 30×7 mm), E1 (30×5 mm)

Přívěšek na klíče s přírodním 
korkem a kovovým kroužkem. 

20,10 Kč / 0,79 €

ORBIS AP810726
• ø40×7 mm
[ P1 (4C, ø35 mm), E1 (ø35 mm)

Dřevěný kulatý přívěšek na klíče s 
kovovým kroužkem.

29,80 Kč / 1,17 €

SQERBIS AP810732
• 58×30 mm
[ P1 (4C, 20×25 mm), E1 (20×25 mm)

Dřevěný obdélníkový přívěšek na klíče s 
kovovým kroužkem.

29,80 Kč / 1,17 €
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WOODY A 
AP718153
• 45×71 mm
[ FP-UV (FC, ø45 mm)

Kulatý, dřevěný přívěšek na 
klíče z břízy s plnobarevným 
potiskem. Cena zahrnuje UV 
LED potisk na jedné straně, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 200 ks.

7,10 Kč / 0,28 €

WOODY C 
AP718161
• 45×72 mm
[ FP-UV (FC, 45×45 mm)

Čtvercový, dřevěný přívěšek na 
klíče z břízy s plnobarevným 
potiskem. Cena zahrnuje UV 
LED potisk na jedné straně, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 200 ks.

7,10 Kč / 0,28 €

WOODY B 
AP718160
• 35×80 mm
[ FP-UV (FC, 52×35 mm)

Oválný, dřevěný přívěšek na 
klíče z břízy s plnobarevným 
potiskem. Cena zahrnuje UV 
LED potisk na jedné straně, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 200 ks.

7,10 Kč / 0,28 €

WOODY D 
AP718162
• 35×80 mm
[ FP-UV (FC, 52×35 mm)

Obdélníková, dřevěný přívěšek 
na klíče z břízy s plnobarevným 
potiskem. Cena zahrnuje UV 
LED potisk na jedné straně, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 200 ks.

7,10 Kč / 0,28 €
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SAMY AP809543
• 71×24×3 mm
[ E1 (30×4 mm), 
P2 (2C, 30×4 mm)

Hliníkový přívěšek na klíče ve 
tvaru auta s otvírákem na láhve.

11,20 Kč / 0,44 €

SURVIVOR AP809545
• ø10×69 mm
[ E1 (20×3 mm), P2 (2C, 20×3 mm)

Hliníková píšťalka s přívěškem na 
klíče.

14,30 Kč / 0,56 €

RUSSEL AP809507
• 55×9×14 mm
[ P2 (2C, 35×6 mm), E1 (35×6 mm)

Hliníkový otvírák s kroužkem na 
klíče.

6,90 Kč / 0,27 €
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BALL AP800657
• 29×39×4 mm
[ E1 (ø15 mm), DO1 (FC, ø23 mm)

Kovový přívěšek na klíče v krabičce z 
černého kartonu.

31,60 Kč / 1,24 €

DWELL AP873016
• 36×49×4 mm
[ P2 (4C, 35×15 mm), E1 (35×15 mm), 
DO2 (FC, 38×19 mm)

Kovový přívěšek na klíče ve tvaru domečku, 
v černé dárkové krabičce.

34,20 Kč / 1,34 €

RECTANGLE AP800655
• 25×43×4 mm
[ E1 (15×25 mm), 
DO2 (FC, 20×29 mm)

Kovový přívěšek na klíče v krabičce z 
černého kartonu.

32,90 Kč / 1,29 €

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.

34,40 Kč / 1,35 €

DICE AP800656
• 29×43×4 mm
[ P2 (4C, 15×20 mm), E1 (15×20 mm), 
DO2 (FC, 22×28 mm)

Kovový přívěšek na klíče v krabičce z 
černého kartonu.

32,90 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.

34,40 Kč / 1,35 €
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BASSET AP810731
• 55×27×3 mm
[ E1 (30×13 mm), DO2 (FC, 35×17 mm)

Kovový přívěšek na klíče ve tvaru kamionu v 
černé kartonové krabičce.

36,00 Kč / 1,41 €

CAROUSAL AP806320
• 35×95 mm
[ E1 (ø23 mm), DO1 (FC, ø25 mm)

Přívěšek na klíče s otočnou vnitřní částí v černé 
kartonové krabičce.

45,60 Kč / 1,79 €
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ETERNITY AP809516
• 80×45 mm
[ E1 (ø40 mm)

Kovový přívěšek na klíče s otočným kalendářem 
až do roku 2060, v černé dárkové krabičce.

57,10 Kč / 2,24 €

LUCKY AP873029
• 95×35×3 mm
[ E1 (20×15 mm)

Přívěšek na klíče ve tvaru čtyřlístku. 
V černé dárkové krabičce.

30,90 Kč / 1,21 €
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SUBOFOB AP718135
• 185×20 mm
[ FP-SU (FC, 320×20 mm)

Polyesterový přívěšek na klíče na 
zakázku s kovovou karabinkou. 
Cena zahrnuje sublimační potisk na 
obou stranách, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks.

16,10 Kč / 0,63 €

NELLY AP800375
• 44×33×5 mm
[ P1 (4C, ø14 mm), UV (FC, ø24 mm)

Přívěšek na klíče s plastovou mincí do 
nákupního košíku. Velikost: ø24×2 mm.

6,40 Kč / 0,25 €

EUROMARKET AP731809
• ø23 mm
[ P1 (2C, ø13 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.

14,30 Kč / 0,56 €

ATECA AP873028
• 85×35×5 mm
[ E1 (ø20 mm)

Kovový přívěšek na klíče s otvírákem na 
láhve a mincí do nákupního košíku. V 
černé dárkové krabičce.

44,40 Kč / 1,74 €

KADILAR AP721057
• 50×28×14 mm
[ P1 (4C, 45×10 mm)

Přívěšek na klíče se světelnou tabulkou 
se 75 znaky. Tabulka svítí s 10 LED světly, 
vč. knoflíkových baterií. 

50,70 Kč / 1,99 €
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KINLEY AP721059
• ø13×55 mm
[ E1 (30×5 mm), 
P2 (2C, 30×5 mm)

Hliníková mini baterka s 1 LED 
světlem a páskem na ruku. Vč. 
knoflíkové baterie.

60,70 Kč / 2,38 €

TAIPEI AP809368
• ø11×75 mm
[ P1 (4C, 30×6 mm)

Plastová mini baterka s kovovým 
vzhledem s bílým LED světlem 
a kovovým přívěškem na klíče. 
Včetně knoflíkové baterie.

14,30 Kč / 0,56 €

BIMOX AP781933
• ø14×85 mm
[ E1 25×5 mm)

Plastová baterka s 1 LED světlem 
a kovovým kroužkem na klíče. 
Vygravírovaná loga na těle baterky 
svítí. Vč. knoflíkových baterií.

29,10 Kč / 1,14 €

INDUSTRIAL AP844022
• 60×25×5 mm
[ P1 (4C, 40×10 mm), 
UV (FC, 45×12 mm)

Plastový přívěšek s LED svítilnou, 
dodávano se 3 bateriemi.

13,80 Kč / 0,54 €
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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.

58,70 Kč / 2,30 €

PICO AP810360
• 50×17 mm
[ E1 (15×4 mm)

Mini hliníková baterka s 3mi LED diodami a karabinkou. 
Dodáváno s baterií.

38,50 Kč / 1,51 €

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.

148,20 Kč / 5,81 €
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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.

162,20 Kč / 6,36 €

TALOS AP791280
• ø45×140 mm 
[ E1 (50×15 mm)

Multifunkční baterka se 13ti ks nářadí. 
Dodáváno bez 3ks AAA/R06 baterií.

170,10 Kč / 6,67 €

REFLECTOR AP892001
• 110×74×40 mm
[ P2 (2C, 60×30mm), E1 (50×50 mm)

Hliníková baterka s 9-ti vysoce svítivými LED 
diodami a třemi AAA bateriemi, v kovové krabičce.

148,20 Kč / 5,81 €

PITSTOP AP800394
• 220×160×27 mm
[ S2 (1C, 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.

280,00 Kč / 10,98 €
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WYOMING AP810701
• 90×25×15 mm
[ P2 (2C, 15×8 mm), E1 (15×8 mm)

Kovový kapesní nůž s 11ti funkcemi a 
plastovou ozdobou.

73,70 Kč / 2,89 €

WOON AP761956
• 91×24×14 mm
[ E1 (25×10 mm)

Kapesní nůž z nerez oceli s 
dřevěnou rukojetí.

137,40 Kč / 5,39 €

GRADE 3M AP731567
• 60×60×30 mm
[ DO3 (FC, ø37 mm)

Plastový metr s aretací, kovovým klipem 
a šňůrkou na ruku, 3m.

46,20 Kč / 1,81 €

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

Plastový metr s aretací, kovovým klipem 
a šňůrkou na ruku, 5m.

63,50 Kč / 2,49 €
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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.

354,70 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.

292,50 Kč / 11,47 €

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.

365,40 Kč / 14,33 €
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BLAUDEN AP791020
• 50×105×17 mm 
[ P2 (2C, 30×5 mm), E1 (30×5 mm)

Kleště z nerezové oceli s 12ti funkcemi, v 
polyesterovém pouzdře.

176,70 Kč / 6,93 €

CLAWS AP810423-10
• 120×35×18 mm
[ E1 (40×15 mm), P2 (2C, 40×15 mm)

Nářadí s 11 funkcemi, nerez ocel/plast.

105,80 Kč / 4,15 €

ROSECA AP781771
• 39×81×10 mm
[ E1 (30×7 mm)

Nářadí z nerez oceli se 13 funkcemi.

85,70 Kč / 3,36 €

GYVER AP809547-21
• 79×56×3 mm
[ T1 (8C, 60×30 mm), E1 (10×10 mm)

Nářadí z nerez oceli ve tvaru kreditní karty 
s 11 funkcemi, v plastovém pouzdře.

22,40 Kč / 0,88 €
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CREASCENT AP718099
[ FP-DG (FC, 70×100 mm)

Aromatická visačka do auta na zakázku s výběrem vlastního 
tvaru a vůně (zelené jablko, tropická, mentol, citron, oceán, 
nové auto, jahoda, broskev, vanilka). Potištěno až 4mi 
barvami na každé straně. Min. mn.: 300 ks.

Individ. Kalkulace
VYTVOŘTE SI VÁŠ DESIGN!

Od 300 ks.
Od 12ti pracovních dní

Vlastní tvar na vyžádání

zelené jablko, tropická, mentol, citron, oceán, 
nové auto, jahoda, broskev, vanilka

VYBERTE SI VAŠI VŮNI!

VYTVOŘTE SI VÁŠ UNIKÁTNÍ 
OSVĚŽOVAČ DO AUTA!

VYBERTE SI VÁŠ TVAR!

Až 4+4 barvy (CMYK)

Prosíme, kontaktujte nás pro další informace a ceny.
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DASHA AP791301
• 170×250×15 mm 
[ T1 (8C, 80×30 mm)

Plastová škrabka na led s rukavicí 
210T polyester.

48,50 Kč / 1,90 €

CREAPARK AP718181
• 95×145 mm
[ FP-DG (FC, 95×145 mm)

Parkovací papírové, polaminované hodiny na 
zakázku. Cena zahrnuje plnobarevný potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 

19,40 Kč / 0,76 €

TRI SCRAP AP800342
• 115×115×109 mm
[ P1 (4C, 30×30 mm), UV (FC, 90×90 mm)

Trojúhelníková plastová škrabka na led.

6,40 Kč / 0,25 €

HATCH AP810331
• 155×100×15 mm [ P1 (4C, 70×15 mm)

Plastová škrabka.

9,20 Kč / 0,36 €
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SEINOX AP781897-21
• 112×95×55 mm
[ DO4 (FC, ø47 mm), P2 (2C, ø40 mm)

Hliníkový stojánek na mobil do 
ventilační mřížky auta.

132,30 Kč / 5,19 €

RIDEKAL AP721045-10
• 94×84×36 mm
[ P2 (4C, 25×10 mm)

Sada pro mobil do auta s USB nabíjecím kabelem 
se 2 porty, max. výstup 2100 mA) a magnetickým 
stojánkem na mobil s uchycením do ventilační 
mřížky, vč. 2 samolepících kovových štítků. V 
dárkové krabičce.

219,00 Kč / 8,59 €

RIDENETIC AP864003
• 65×45×40 mm
[ Netisknutelný

Plastový držák na mobil s magnetem 
s úchytem do větrací mřížky. Vč. 
samolepícího kovového plíšku.

63,20 Kč / 2,48 €

140 keys and tools

on the road



VISIBO AP826000-02
• M, XL
[ T1 (8C, 150×60 mm), S1 (4C, 250×150 mm)

Vysoce viditelná vesta v pouzdru na zip, 
splňující evropskou normu EN ISO 20471 
Class 2.

98,90 Kč / 3,88 €

CARRYLIGHT AP842003-02
• 300×400 mm
[ S1 (4C, 240×100 mm)

Batoh se šňůrkami a 2 reflexními pásky a 
zapínáním na suchý zip.

45,60 Kč / 1,79 €

PIT LANE AP811401
• 45×60 mm
[ P1 (4C, 20×20 mm)

Přívěšek na klíče ve tvaru reflexní 
vesty, s karabinou.

9,20 Kč / 0,36 €

CANDID AP874010
• ø70×105 mm
[ P1 (2C,  ø50 mm)

Kulatý reflexní přívěšek na klíče 
s kovovým řetízkem.

8,20 Kč / 0,32 €

LUMEN AP809306-02
• 320×30 mm
[ S0 (2C, 200×20 mm)

Reflexní pásek, kolem zápěstí se 
omotá klepnutím.

9,70 Kč / 0,38 €

REFLEX AP826002
• 250×500 mm
[ T1 (8C, 90×120 mm)

Polyesterová víceúčelová šála s 
reflexním proužkem.

67,60 Kč / 2,65 €
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Bags and Travel
TAŠKY NA DOKUMENTY A LAPTOPY | BATOHY, SPORTOVNÍ TAŠKY A TAŠKY PŘES RAMENO 

CESTOVNÍ DOPLŇKY | DRŽÁKY NA TAŠKY | PAPÍROVÉ TAŠKY | NÁKUPNÍ TAŠKY
PENĚŽENKY | POUZDRA NA KREDITNÍ KARTY | DEŠTNÍKY



BALDONY AP781713-10
• 380×295×85 mm
[ T2 (8C, 150×80 mm)

Taška na dokumenty s nastavitelným popruhem 
přes rameno, vypolstrované přihrádky na laptop 
a tablet, s výstupem na sluchátka a vestavěným 
USB pro power banku. 600 D polyester.  

297,30 Kč / 11,66 €

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.

153,50 Kč / 6,02 €

AMAZON AP791026
• 370×290×90 mm 
[ T2 (8C, 150×80 mm)

Taška na dokumenty na zip s nastavitelným ramenním popruhem. 
Materiál: 600D polyester.

167,80 Kč / 6,58 €

KULTOR AP781774-00
• 370×290×40 mm
[ T2 (8C, 150×80 mm), 
WP (8C, 150×80 mm)

Taška na dokumenty s přední 
kapsou na zip a hlavní přihrádkou. 
100% bavlna. 

130,60 Kč / 5,12 €
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LORIENT D AP819017
• 420×75×320 mm
[ T2 (8C, 100×40 mm)

Taška na dokumety s kapsami na zip, 
vypolstrovanou částí na laptop a popruhem 
přes rameno. Vyrobeno z dvojitého 420D 
polyesteru. Značkový produkt André 
Philippe.

1 033,00 Kč / 40,51 €

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.

340,90 Kč / 13,37 €

LORIENT B AP819016
• 300×165×450 mm
[ T2 (8C, 120×40 mm)

Batoh s mnoha kapsami na zip, 
vypolstrovanou částí na laptop, 
vyposltrovanými zády a popruhy. Vyrobeno z 
dvojitého 420D polyesteru. Značkový produkt 
André Philippe.

1 135,30 Kč / 44,52 €

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.

246,80 Kč / 9,68 €

LORIENT N AP819018
• 335×20×275 mm
[ T2 (8C, 120×60 mm)

Taška na laptop s kapsami na zip, pro rozměr 
14.1". Vyrobeno z dvojitého 420D polyesteru. 
Značkový produkt André Philippe.

433,00 Kč / 16,98 €

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.

324,60 Kč / 12,73 €
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REIMS B AP819011
• 300×190×400 mm
[ BR (10C, ø90 Mm), T2 (8C, 70×70 mm)

Batoh s mnoha kapsami na zip, 
vypolstrovanou přihrádkou na laptop, zády 
a popruhy. Vyrobeno z dvojité vrstvy 600D 
polyester. Značkový produkt André Philippe.

655,40 Kč / 25,70 €

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.

608,20 Kč / 23,85 €
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BILTRIX AP721027-77
• 300×440×160 mm 
[ T2 (8C, 120×70 mm)

Voděodolný batoh, s ochranou proti krádeži s mnoha 
přihrádkami na zip, vypolstrovaná přihrádka na laptop 
a tablet, vypolstrované zadní a ramenní popruhy. S 
vestavěným připojením USB pro power banky. 1200D Nylon.

1 622,80 Kč / 63,64 €

BRIDEN AP721048-77
• 300×460×180 mm 
[ T2 (8C, 120×70 mm)

Voděodolný batoh s mnoha přihrádkami na zip, vypolstrovaná 
přihrádka na laptop a tablet, vypolstrované zadní a ramenní 
popruhy. S vestavěnou power bankou 8000 mAh, vč. micro USB a 
Typ-C nabíjecími kabely. 600D polyester.

2 637,00 Kč / 103,41 €
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DONOVAN AP781201
• 320×440×180 mm
[ T2 (8C, 120×80 mm)

Batoh s mnoha kapsami na zip, vypolstrovanou 
kapsou na laptop a nastavitelnými popruhy, 
600D polyester. 

397,30 Kč / 15,58 €

ZIRCAN AP781385
• 300×470×200 mm 
[ T2 (8C, 120×70 mm)

Voděodolný nylonový batoh s mnoha 
přihrádkami na zip, vypolstrovanou přihrádkou 
na laptop,  vypolstrovanými zády a popruhy. S 
vestavěným USB připojením pro power banky. 

1 264,50 Kč / 49,59 €

BROOKLYN AP819022
• 315×95×400 mm
[ T2 (8C, 120×50 mm)

Batoh s přihrádkami na zip, vypolstrovanou 
kapsou na laptop, ucha z PU kůže a nastavitelný 
ramenní popruh. 300D polyester.

323,90 Kč / 12,70 €

PILXU AP791589-10
• 360×460×140 mm
[ T2 (8C, 120×70 mm)

Polyesterový a kožený batoh s kapsami na 
zip, s polstrovanou kapsou na notebook a 
nastavitelným ramenním popruhem. Materiál 
1680D. Antonio Miro značkový produkt.

1 422,60 Kč / 55,79 €

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.

593,40 Kč / 23,27 €

VIRTUX AP741423
• 350×530×280 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.

808,10 Kč / 31,69 €
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DISCOVERY AP761069
• 280×380×120 mm
[ T2 (8C, 120×50 mm),  
BR (10C, 60×60 mm), *: WP (8C, 120×50 mm)

Batoh s jednou přední kapsou a vyztuženými zády 
a ramenními popruhy. Polyester 600D.

135,70 Kč / 5,32 €

XEDE AP741229
• 280×380×60 mm
[ T2 (8C, 120×100 mm)

Batoh s přihrádkami na zip, vyztuženou 
kapsou na laptop a popruhem na uchycení k 
rukojeti kufru. 840D polyester.

378,40 Kč / 14,84 €

ALEXIN AP781618
• 340×420 mm
[ S1 (2C, 180×100 mm)

Vak na stahování šňůrkou s metalickým 
povrchem, 210T polyester.

65,80 Kč / 2,58 €

SPOOK AP731653
• 330×417 mm
[ T1 (8C, 200×100 mm), S1 (4C, 120×200 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)

Vak se stahováním šňůrkou, 210T polyester.

26,80 Kč / 1,05 €
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BLADES AP741778
• 345×450 mm
[ T1 (8C, 200×100 mm), S1 (4C, 220×120 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)

Vak na stažení šňůrkou, s kapsou na zip a 
otvorem na sluchátka, 210D polyester.

49,50 Kč / 1,94 €

NOVO AP761063
• 420×240×200 mm
[ T2 (8C, 150×70 mm)

Sportovní taška s nastavitelným ramenním 
popruhem, na zip. Materiál polyester 600D.

185,10 Kč / 7,26 €

MAINSAIL AP805859
• 310×550×310 mm
[ Netisknutelný

Polyesterová sportovní taška/batoh z plachtoviny 
a 600D polyesteru. Kapsy na zip a nastavitelný 
popruh přes rameno.

615,10 Kč / 24,12 €

DONATOX AP721085-77
• 500×300×285 mm
[ T2 (8C, 120×70 mm)

Sportovní taška s přihrádkami na 
zip, s popruhem přes rameno a s 
vestavěným připojením USB pro power 
banky. 600D polyester.

456,70 Kč / 17,91 €
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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.

69,60 Kč / 2,73 €

FACTOR AP873012
• ø45×8 mm
[ P2 (2C, ø25 mm), DO2 (FC, ø33 mm)

Skládací kovový věšáček na tašku. Dodávaný 
v černé dárkové krabičce.

51,80 Kč / 2,03 €

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.

74,20 Kč / 2,91 €

HARGOL AP781314
• 143×220×32 mm
[ P2 (4C, 70×12 mm), UV (FC, 120×12 mm)

Digitální váha na zavazadla s vestavěnou 
2200 mAh USB power bankou. Max. 
nosnost 50 kg. Vč. USB nabíjecího kabelu. 

484,80 Kč / 19,01 €

TERMINAL AP718132
• 1580×50 mm
[ FP-SU (FC, 1700×50 mm)

Polyesterový, nastavitelný pásek na kufr na 
zakázku. Cena zahrnuje sublimační potisk na 
obou stranách, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 50 ks.

135,70 Kč / 5,32 €
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TRIBOX 
AP741480
• ø45×82 mm
[ P2 (2C, 25×15 mm)

Univerzální cestovní 
plastový adaptér s USB 
nabíječkou.

231,80 Kč / 9,09 €

VOYAGER AP882001
• ø48×84 mm
[ P2 (2C, 20×15 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.

170,90 Kč / 6,70 €

GLASGOW 
AP800376
• 97×56×4 mm
[ P1 (4C, 40×35 mm), 
UV (FC, 40×40 mm)

Plastová visačka na 
zavazadla.

8,20 Kč / 0,32 €

LONDON AP718138
• 230×60 mm
[ FP-DG (FC, 230×60 mm)

Visačka na kufr na zakázku, odolná 
vodě a proti roztrhnutí. Cena 
zahrnuje plnobarevný potisk na 
přední straně, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 250 ks.

9,70 Kč / 0,38 €
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MALL AP719611
• 360×410×120 mm
[ S1 (3C, 120×120 mm), T1 (8C, 150×80 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)

Barevná papírová taška s držadly z krouceného papíru, 100 g/m².

26,50 Kč / 1,04 €

STORE AP719612
• 240×310×100 mm
[ S1 (3C, 120×120 mm), T1 (8C, 150×80 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)

Barevná papírová taška s držadly z krouceného papíru.

20,70 Kč / 0,81 €

BOUTIQUE AP718506
• 320×400×120 mm
[ S1 (3C, 120×120 mm), T1 (8C, 150×80 mm), 
*: WP (8C, 150×80 mm)

Taška ze sulfátového papíru s plochými 
držadly, 90 g/m².

13,80 Kč / 0,54 €

MARKET AP718509
• 220×360×110 mm
[ S1 (3C, 120×120 mm), T1 (8C, 150×80 mm), 
*: WP (8C, 150×80 mm)

Taška ze sulfátového papíru s plochými 
držadly, 70 g/m².

9,20 Kč / 0,36 €
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GEISER AP731735
• 357×402 mm
[ S1 (4C, 200×200 mm), 
T1 (8C, 200×200 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)

Bavlněná nákupní taška s 
dlouhými uchy, ze 100% bavlny, 
100 g/m².

40,00 Kč / 1,57 €

LONGISH AP806610-00
• 370×410 mm
[ T0 (8C, 200×200 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.

30,10 Kč / 1,18 €

SILTEX AP721087
• 370×410 mm
[ T0 (8C, 200×200 mm), 
S1 (4C, 200×200 mm), 
WP (8C, 150×80 mm)

Bavlněná nákupní taška s 
dlouhými uchy. 100% bavlna, 
140 g/m².

36,50 Kč / 1,43 €

PONKAL AP721088
• 370×410 mm
[ T0 (8C, 200×200 mm), 
S1 (4C, 200×200 mm), 
WP (8C, 150×80 mm)

Bavlněná nákupní taška s 
dlouhými uchy. 100% bavlna, 
180 g/m².

48,50 Kč / 1,90 €
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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.

15,60 Kč / 0,61 €

CORNI AP791086
• 380×400 mm
[ T2 (8C, 250×150 mm), S1 (3C, 250×200 mm)

Skládací nákupní taška do tvaru ovoce, 190T 
polyester.

41,60 Kč / 1,63 €

SORAK AP741236
• 380×400×80 mm
[ T1 (8C, 250×200 mm), WP (8C, 120×100 mm)

Nákupní taška z netkané textilie s barevným 
olemováním a uchy, 90 g/m².

27,00 Kč / 1,06 €

PERSEY AP741339
• 425×380×70 mm
[ T1 (8C, 250×150 mm), S1 (3C, 250×200 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)

Skládací nákupní taška s plastovou 
karabinkou, 190T polyester.

44,90 Kč / 1,76 €

RECYCLE AP731279
• 375×380×120 mm
[ S1 (2C, 240×240 mm)

Nákupní taška s recyklovaného, biologicky 
odbouratelného plastu, s patentkou, 120 g/m².

41,30 Kč / 1,62 €

WELROP AP781844-00
• 370×415×70 mm
[ WP (8C, 150×80 mm), 
T1 (8C, 200×200 mm), 
S1 (4C, 200×200 mm)

Bavlněná nákupní taška s krátkými uchy.

43,40 Kč / 1,70 €
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FAUDOK AP721019
• 120×85×5 mm
[ T1 (8C, 50×30 mm)

Peněženka na zip z PU kůže s metalickým 
povrchem. 

24,50 Kč / 0,96 €

DABEY AP781997
• 100×90×25 mm
[ P2 (1C, 50×30 mm)

Peněženka na zip z korku s vnitřní 
podšívkou a kovovým kroužkem na 
klíče. 

34,40 Kč / 1,35 €

VATIEN AP781937
• 113×81×12 mm
[ T1 (8C, 70×40 mm)

Polyesterová peněženka na zip na mince a 
karty s RFID ochranou. 

57,60 Kč / 2,26 €
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GENTLEMAN AP873200
• 200×140×30 mm
[ S1 (2C, 160×60 mm), E2 (40×40 mm)

Elegantní peněženka z PU kůže s kovovou 
klíčenkou a kuličkovým perem v dárkové krabičce. 
S modrou náplní.

357,80 Kč / 14,03 €

KUNLAP AP741883
• 85×110×13 mm
[ O1 (30×30 mm)

Kožený obal pro 20 karet. Značkový 
produkt Antonio Miro.

206,00 Kč / 8,08 €

SULLIVAN AP800662
• 67×100×8 mm
[ E1 (40×10 mm), O1 (40×10 mm)

Držák na karty z umělé kůže s kovovou 
sponou na peníze.

92,30 Kč / 3,62 €

MERCUR AP800106
• 20×52×4 mm
[ E1 (40×10 mm)

Klip na peníze s chromovým povrchem, v 
krabičce z černého kartonu.

32,90 Kč / 1,29 €
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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.

259,10 Kč / 10,16 €

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.

224,70 Kč / 8,81 €

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.

255,00 Kč / 10,00 €

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.

273,90 Kč / 10,74 €

PALAIS AP800716-10
• ø995 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Teleskopický deštník, plně automatický, s 
obalem a obchodní značkou André Philippe. 
Material: 190T pongee.

278,70 Kč / 10,93 €
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ELMER AP791148
• ø980 mm 
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Automatický, 8-mi panelový deštník.

316,20 Kč / 12,40 €

NUBILA AP808412
• ø955×580 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm), DO3 (FC, ø19 mm) 

Plně automatický skládací deštník (otevřít/
zavřít), větruodolný s 8 panely. Kovová tyčka, kov/
sklolaminátová konstrukce, plastové držadlo a obal 
do barvy deštníku. 190T pongee.

228,70 Kč / 8,97 €

SUSAN AP761350
• ø950 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Barevný skládací deštník se stříbrnou 
rukojetí, včetně obalu. Polyester 170T.

108,60 Kč / 4,26 €

STANSED AP800706
• ø1060 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Automatický teleskopický deštník, 8 panelů, 
dřevěná rukojeť, včetně pouzdra. Materiál: 
170T polyester.

177,00 Kč / 6,94 €
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TYPHOON AP808409
• ø1050×735 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm), *:WP (8C, 150×80 mm), 
*:SU1 (FC, 200×100 mm)

Automatický, větruodolný deštník s 8 panely, 
držadlem z EVA materiálu, kovovou  tyčí a 
konstrukcí ze skelných vláken, 170T polyester.

121,40 Kč / 4,76 €

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.

130,80 Kč / 5,13 €

HALRUM AP781813
• ø1050 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Automatický, větru odolný deštník s 8 panely, 
pogumovaným ramenním popruhem, kovová 
konstrukce a rukojeť, žebra ze skelných 
vláken. 170T polyester.

185,40 Kč / 7,27 €

CLADOK AP781998
• ø1050 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Automatický větruodolný deštník s 8 panely, 
barevnou kovovou konstrukcí a tyčkou, 
rukojeť z EVA materiálu. 190T pongee.

230,30 Kč / 9,03 €

HAMFREK AP781637
• ø1080 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Oboustranný, manuální deštník s 8 panely a 
páskem přes rameno, 190T pongee.

421,00 Kč / 16,51 €
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LERTEN AP721086
• 1250×1600 mm
[ VS (FC, 80×80 mm)

Dvojitá deka z polar fleece, 200 g/m².

586,80 Kč / 23,01 €

MOUNTAIN AP761799
• 1300×1600 mm
[ T2 (8C, 100×50 mm), BR (10C, 200×150 mm)

Fleece deka s popruhem pro přenášení na suchý zip. 
100% polyester, 200 g/m².

205,80 Kč / 8,07 €

TOMTIT AP718123
• 165×142×120 mm
[ S1 (2C, 60×60 mm), E2 (60×60 mm)

Dřevěná ptačí budka. Dodáváno rozložené.

80,60 Kč / 3,16 €
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FORESTER AP811112
• 110×90×21 mm
[ E1 (50×50 mm)

Nerezová butylka s dřevěným povrchem, 170 ml.

184,40 Kč / 7,23 €

NORGE AP807908
• 58×42×12 mm
[ P2 (1C, 25×30 mm), E2 (28×35 mm)

Kovová mini butylka na karabince, 30 ml.

76,00 Kč / 2,98 €

BASTIC AP741563
• ø70×80 mm
[ C2 (8C, 80×70 mm), E1 (30×70 mm)

Hrnek z nerez oceli s barevnou karabinou, 200 ml. 
V dárkové krabičce.

105,10 Kč / 4,12 €

NAUTILUS AP808011
• ø50×60 mm
[ P2 (2C, ø45 mm), C1 (8C, ø50 mm), 
E1 (ø40 mm)

Skládací pohárek z nerezové oceli v 
pouzdře, 70 ml.

112,50 Kč / 4,41 €

NANSEN AP809300
• ø43×10 mm
[ P2 (2C, ø30 mm), E1 (ø30 mm), 
UV (FC, ø30 mm)

Kovový kompas s kroužkem.

26,50 Kč / 1,04 €
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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.

116,80 Kč / 4,58 €

HOSBAN AP741861
• ø68×243 mm
[ E2 (28×60 mm)

Nerezová termoska s pogumovanou 
úpravou, 500 ml. V papírové krabičce.

275,10 Kč / 10,79 €

ROBUSTA AP804202
• ø65×240 mm
[ P2 (1C, 30×30 mm), 
C3 (8C, 200×158 mm), E2 (30×30 mm)

Nerezová termoska, 500 ml.

196,10 Kč / 7,69 €

HERILOX AP781926
• ø70×260 mm
[ P2 (1C, 30×50 mm), E1 (20×60 mm)

Láhev na vodu z nerez oceli, neizolovaná, 
630ml. S bezpečnostní pojistkou ve víčku. 

200,40 Kč / 7,86 €
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HUSOD AP721067-01
• ø72×248 mm
[ C3 (8C, 130×210 mm), 
WPC (8C, 130×210 mm), P2 (2C, 30×30 mm)

Sportovní láhev z nerez oceli s vestavěnými 
bluetooth sluchátky ve víčku, s funkcí 
handsfree volání. V dárkové krabičce, vč. USB 
nabíjecího kabelu, 580 ml.

1 663,10 Kč / 65,22 €

LOBROK AP781697
• ø70×247 mm
[ P2 (2C, 30×50 mm)

Transparetní sportovní láhev, plast 
bez BPA. V dárkové krabičce, 780 ml.

169,30 Kč / 6,64 €

LEGION AP811111
• ø73×265 mm
[ P2 (1C, 30×70 mm), RS (1C, 220×200 mm)

Hliníková sportovní láhev na pití s matným 
povrchem a karabinkou, 750 ml.

127,00 Kč / 4,98 €

MENTO AP731964
• ø66×175 mm 
[ P2 4C (30×50 mm), C3 (8C, 190×100 mm), 
E1 (20×80 mm)

Sportovní láhev s karabinou, vyrobeno z 
hliníku, 400 ml. V papírové krabičce.

86,20 Kč / 3,38 €

-01

-01T -02 -05 -06 -07

-10

-05

-01

-21

-06

-02

-25

-07

-03

-05 -06 -07 -10

164 leisure and sport

Bluetooth

Hands-free
calls



GRABY AP811113
• ø70×158 mm
[ E2 (30×40 mm)

Nerezový jednostěnný termohrnek s plastovým víčkem na pití a uchem, 350 ml.

115,80 Kč / 4,54 €

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.

172,10 Kč / 6,75 €
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CARSON AP781216
• ø86×180 mm
[ P2 (1C, 30×30 mm), E2 (30×40 mm)

Nerezový termo hrnek z nerez oceli s 
barevnými plastovými částmi a uchem, 450 ml. 
V dárkové krabičce.

147,10 Kč / 5,77 €

POSTER AP811103
• ø85×170 mm
[ DG2 (FC, 251×154 mm)

Plastový dvouvrstvý termohrnek s 
otvorem na pití ve víčku. Logo lze 
umístit mezi stěny hrnku. Baleno v bílé 
papírové krabičce. Objem 450 ml.

84,70 Kč / 3,32 €

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.

67,30 Kč / 2,64 €

LES 2 ALPES AP811109
• 170×120×80 mm
[ P2 (4C, 30×30 mm)

Plastový termo hrnek s dvojitou stěnou, 
šroubovací uzávěr, 450 ml.

75,00 Kč / 2,94 €

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.

107,90 Kč / 4,23 €
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CREACUP MINI AP892007
• ø93×130 mm
[ DO4 (FC, ø61 mm), P1 (1C, 25×20 mm)

Dvoustěnný plastový termo hrnek na zakázku s víčkem na pití a 
silikonovým úchopem, 300 ml. Min. mn.: 50 ks.

100,70 Kč / 3,95 €
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CREACUP AP892006
• ø93×155 mm
[ DO4 (FC, ø61 mm), P1 (1C, 25×20 mm)

Dvoustěnný plastový termo hrnek na zakázku s víčkem na 
pití a se silikonovým úchopem, 400 ml. Min. mn. 50 ks.

115,00 Kč / 4,51 €

Potisk 1 barva na hrnek nebo 
epoxy potisk na víčko.

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

HRNEK HRNEK

VÍČKO ÚCHOP

CREACUP JE NYNÍ K DISPOZICI VE 2 VELIKOSTECH 
– 300 ML A 400 ML.
NAMÍCHEJTE SI BARVY HRNKU, VÍČKA A 
SILIKONOVÉHO PÁSKU PRO VÁŠ UNIKÁTNÍ 
TERMO HRNEK!

Custom

Products

Custom

Products



Vitality and Wellness
KOSMETICKÉ TAŠTIČKY | MANIKÚRY A SADY NA MAKEUP | KAPESNÍ ZRCÁTKA | RUČNÍKY

BONBONY | ANTISTRESOVÉ PRODUKTY | LÉKAŘSKÉ PRODUKTY



SINGLA AP781834-00
• 250×150 mm
[ Netisknutelný

Kosmetická taška na zip z přírodní juty.

41,60 Kč / 1,63 €

CURLY AP718129
• ø95 mm
[ UV (FC, ø95 mm), P0 (4C, 70×20 mm)

Kulatý hřeben z HDF dřevovláknité lepenky.

6,40 Kč / 0,25 €

LUX AP731731
• 170×110×46 mm
[ S0 (3C, 100×60 mm)

Kosmetická PVC taška na zip.

26,30 Kč / 1,03 €

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

Kosmetická taštička na zip, 600D polyester.

29,80 Kč / 1,17 €
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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.

186,40 Kč / 7,31 €

GILL AP809318
• ø60×6 mm
[ P2 (4C, ø45 mm), UV (FC, ø60 mm), 
E2 (ø45 mm)

Hliníkové kapesní zrcátko (klasické a 
zvětšující).

45,90 Kč / 1,80 €

MISSY AP807209
• 120×70 mm 
[ P2 (2C, 40×20 mm)

6-ti dílná manikura v skládacím 
obalu s patentkou.

66,00 Kč / 2,59 €

BILOF AP721008
• 60×60×7 mm
[ UV (FC, 60×60 mm), 
P2 (2C, 50×50 mm), E1 (60×60 mm)

Kovové kapesní čtvercové zrcátko s 
normální a zvětšující stranou.

52,50 Kč / 2,06 €
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GYMNASIO AP741547
• 500×1000 mm
[ BR (10C, 150×80 mm)

Sportovní ručník z mikrovlákna v 
obalu, 185 gr/m².

86,20 Kč / 3,38 €

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.

95,10 Kč / 3,73 €

BENTRY AP819023
• 600×395 mm
[ FP-SU (FC, 600×395 mm)

Rohožka s flanelovým povrchem do koupelny 
se sublimačním potiskem na zakázku. Cena 
zahrnuje sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks.

214,70 Kč / 8,42 €

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.

191,80 Kč / 7,52 €

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.

327,90 Kč / 12,86 €
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CLICK AP896001
• ø45×15 mm
[ UV (FC, ø35 mm)

Kulatá krabička na bonbony s 12 gr 
mentolkami. Otevíraní stisknutím 
kovového vršku.

35,40 Kč / 1,39 €

CARD AP896000
• 75×45×5 mm
[ P1 (4C, 60×30mm), UV (FC, 75×45 mm)

Plastová obdélníková krabička s cca 50 
mentolovými bonbony.

22,40 Kč / 0,88 €

SWEETS AP896002
• 95×62×20 mm
[ P2 (4C, 60×30 mm), UV (FC, 95×62 mm)

Obdélníková kovová krabička s cca 45 gr 
mentolových bonbonů.

63,50 Kč / 2,49 €
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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.

319,00 Kč / 12,51 €

GRUP AP731980
• 100×80×10 mm 
[ P1 (1C, 10×10 mm), VS (FC, 40×40 mm)

Transparentní hřejivý polštářek s barevný 
gelem, opakovaně použitelný.

23,00 Kč / 0,90 €

DEBBLY AP781751
• 110×200×13 mm [ P1 (1C, 40×15 mm)

Opakovaně použitelný tepelný-chladící polštářek, 
plněný barevnými gelovými kuličkami.

33,70 Kč / 1,32 €

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

Antistres ve tvaru prasátka.

40,00 Kč / 1,57 €

EASE AP731619
• 75×75×32 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)

Antistres ve tvaru hvězdy.

22,20 Kč / 0,87 €

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

Antistresový míček. Material PU pěna.

22,70 Kč / 0,89 €
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Textile and Fashion
MANŽETOVÉ KNOFLÍKY | ŠÁLY A KRAVATY | FLEECOVÉ ČEPICE A RUKAVICE | PLÁŠTĚNKY



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.

217,80 Kč / 8,54 €

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.

138,00 Kč / 5,41 €

TWICE AP1408-10
• 1200 mm
[ E2 (40×30 mm), P1 (1C, 40×40 mm)

Pánský kožený pásek značky André Philippe, 
2 vyměnitelné přezky, dárková krabička z 
černého kartonu (205×115 mm).

433,50 Kč / 17,00 €
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VIVONNE AP1228
• 1520×100 mm
[ 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.

485,00 Kč / 19,02 €

RIBBAN AP721014
• 1800×700 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)

Módní dámská šála, viskóza 60 g/m².

90,80 Kč / 3,56 €

COLOURS AP1222
[ T1 (8C, 50×80 mm)

Kravata Premier Line v moderních 
barvách. Materiál polyester. Baleno v 
sáčku s černým poutkem.

159,10 Kč / 6,24 €

ELGUIX AP781232
• 500×500 mm
[ T1 (8C, 130×50 mm)

Dámský šátek, viskóza/polyester.

35,70 Kč / 1,40 €
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MONTI AP761337
[ 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.

53,60 Kč / 2,10 €

ANUT AP791509
• 910×120 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm), BR (10C, 130×80 mm)

Unisex fleece šála, 180 g/m².

26,80 Kč / 1,05 €

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.

75,70 Kč / 2,97 €

LUOMO AP731745
• 1600×210 mm
[ S1 (2C, 80×80 mm), BR (10C, 100×80 mm)

Pánská šála z bavlny a viskóza v černé dárkové 
krabičce. Obrandované logem Alexluca.

317,50 Kč / 12,45 €
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CHERIN AP741272
• 250×500 mm
[ T1 (8C, 120×100 mm), *: WP (8C, 120×100 mm), 
*: SU1 (FC, 170×170 mm)

Polyesterový víceúčelový šátek.

41,30 Kč / 1,62 €

SLURRY AP718159-01
• 250×500 mm
[ FP-SU (FC, 250×500 mm)

Polyesterový víceúčelový šátek s vlastní 
grafikou na jedné straně. Cena zahrnuje 
sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks.

87,20 Kč / 3,42 €

PONKAR AP721012
• 250×280 mm
[ T1 (8C, 120×100 mm)

Víceúčelový teplý nákrčník a čepice. 
Polyester/spandex (280 g/m²) s polar 
fleecovou podšívkou.  

57,60 Kč / 2,26 €
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STORM AP731644
• ø63 mm 
[ P1 (4C, ø20 mm)

Pláštěnka v přívěšku na klíče ve tvaru koule.

32,10 Kč / 1,26 €

BAIKOF AP781636
• 210×230 mm
[ BR (10C, 100×50 mm)

Akrylová zimní čepice s bílými pruhy a 
bambulí do barvy.

87,50 Kč / 3,43 €

HYDRUS AP791500
• 900×700 mm
[ Netisknutelný

Pláštěnka na zip s kapucí, v jedné 
velikosti. Materiál: EVA.

174,40 Kč / 6,84 €

JIVE AP731389
• 180×210 mm
[ BR (10C, 80×35 mm)

Zimní čepice, unisex, materiál akryl.

50,50 Kč / 1,98 €

MOLTER AP791501
• S-XXL
[ T2 (8C, 250×200 mm), BR (10C, 200×150 mm)

Softshellová bunda na zip, 94% polyester / 6% elastan 
se 3 kapsami. Prodyšná a voděodolná, 300 g/m².

918,30 Kč / 36,01 €

HOLSEN AP781916
[ T1 (8C, 40×15 mm), BR (10C, 50×50 mm)

Akryl zimní čepice se štítkem.

71,10 Kč / 2,79 €
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Grafika na produktech v tomto katalogu je pouze ukázkou možností potisku a není 
určena k prodeji. Z tohoto důvodu jsou produkty prodávány bez potisku nebo s 
grafikou dodanou zákazníkem.

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

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

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH.

André Philippe Antonio Miro AlexlucaOrizons

Made

in EU

Custom

Products

Produkty na zakázku, které jsou kompletně 
vyrobené na míru nebo poskytují vysokou 
míru personalizace.

Produkty jsou kompletovány v Evropě.

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.

Made in Europe

BE CREATIVE Custom

BE CREATIVE Print

Assembled in Europe

UV

DG

BR

SU

VF

RS

CP

E

P

C

WP

S

DO

O

WPC FP

VS

T UV LED tisk

Vložený digitální tisk.

Výšivka

Sublimace

Vision Film tisk

Rotační sítotisk

Tampontisk na 
keramiku

Gravír

Tampon tisk

Výpal a XP potisk

Transfer tisk na 
bílém podkladu

Sítotisk

Epoxidová pryskyřice

Ražba

Transfer tisk na 
bílou keramiku

Cena zahrnuje potisk 
označenou technologií 
a nezahrnuje cenu 
přípravy.

Vinylová samolepka

Transfer

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

RADOAP791219
• 202×40 mm
[ P1 (1C, 40×10 mm)



A PRODUCTION s.r.o.
Vitošská 3413/7
143 00  Praha 4  Modřany
+420 603 540 731
info@aproduction.cz
www.aproduction.cz

Sledujte naše novinky a dění na sociálních sítích.

www.facebook.com/aproduction.cz

Na webových stránkách www.aproduction.cz 
můžete nalézt i jiné katalogy reklamních předmětů, 

reklamního textilu, kalendářů a diářů ke stažení 
ve formátů PDF nebo navštivte náš eshop.

plus.google.com/+AProductionsroPraha


	CHRISTMAS AND HOLIDAY
	TECHNOLOGY AND MOBILE
	WRITING
	OFFICE AND BUSINESS
	HOME AND KITCHEN
	KIDS AND TOYS
	KEYS AND TOOLS
	BAGS AND TRAVEL
	LEISURE AND SPORT
	VITALITY AND WELLNESS
	TEXTILE AND FASHION
	OTHER INFORMATION



