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AGRIGENTO
USB 

USB, ktorého obal môže byť 
vyrobený z dreva alebo bambusu. 
Drevo je možné mať vo svetlom 
alebo tmavšom odtieni. Môžete 
si vybrať z pamätí 1—64 GB 
a z rýchlostí 2.0 alebo 3.0.   
Je veľmi vhodné na gravír.  
Minimálne množstvo
na objednanie v ks: 50 
Dodanie 2—3 týždne.
Cena na vyžiadanie.

EKO 01



EK
O



EKO6

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

KOZMETICKÉ DOPLNKY

LUBINA
Balzam na pery v kartónovom obale. 
Dermatologicky testované, SPF15.
F0603200PD2 — čierna
F0603201PD2 — modrá
F0603202PD2 — biela
F0603203PD2 — zelená
F0603204PD2 — hnedá 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 10 mm 
Rozmery: Ø 2 × 7 cm 
Kartónové množstvo v ks: 1000

LUBINA
1,31 €

KARTET
F5503000MA2
Skladací vejár z papiera s drevenou 
rukoväťou. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač B 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 8 mm 
Rozmery: 42 × 3 × 22,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 240

KARTET
1,71 €



EKO 7 

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

EK
O

SLNEČNÉ OKULIARE

RUSTINA
4,26 €

FOREST
0,20 €

INES
10,90 €

RUSTINA
Slnečné okuliare, UV 400. Rám okuliarov 

je vyrobený z pšeničnej slamy a plastu, 
nožičky sú z bambusu. 

Dodávané v kartónovej krabičke. 
F1500800RX2 — čierna
F1500801RX2 — modrá
F1500802RX2 — zelená 

Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C — 1 farba 

Maximálna veľkosť potlače: 25 × 7 mm 
Rozmery: 14,4 × 4,7 × 3,2 cm 

Kartónové množstvo v ks: 10

FOREST
Čistiaca handrička z mikrovlákna a RPET 
materiálu. Je vhodná na čistenie displeja, 
TV, herného počítača, tabletu, mobilného 

telefónu alebo okuliarov.
F1700600PD2 — čierna

F1700601PD2 — biela 
Odporúčaná technológia potlače: dodávateľ 

Maximálna veľkosť potlače: 40 × 30 mm 
Rozmery: 13 × 13 cm 

Kartónové množstvo v ks: 2500

INES
F4302000RX2

Štýlová chladiaca taška s priestorom až 
na šesť plechoviek ponúka dostatok miesta 

na nápoje a potraviny. Vrátane predného 
vrecka a ramenného popruhu. Je vyrobená 

z recyklovaného PET (RPET) materiálu. 
Ochranný vzor®. 

Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač K, DTR 

Maximálna veľkosť potlače: 70 × 60 mm 
Rozmery: 22 × 15 × 16 cm 

Kartónové množstvo v ks: 10



500 ml

EKO8

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

RAFIK
Fľaša na pitie vyrobená z recyklovaných 
PET fliaš (RPET) s objemom 500 ml.
F4907200PD2 — transparentná
F4907201PD2 — tyrkysová
F4907202PD2 — červená
F4907203PD2 — sivá
F4907204PD2 — oranžová
F4907205PD2 — kráľovská modrá
F4907206PD2 — zelená 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 25 mm 
Rozmery: Ø 6 × 20,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 60

WAVRINO
H2403100PK2
Sada 50 kusov papierových slamiek 
v kartónovej krabičke. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač B na krabičku 
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 15 mm 
Rozmery: 20 × 5,5 × 3,3 cm  
Kartónové množstvo v ks: 200

POMARA
H5500100RB2
Praktické veľké sťahovacie vrecko 
na ovocie a zeleninu z polyesteru.  
Je možné ho prať. 
Odporúčaná technológia potlače: 
sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 60 × 40 mm 
Rozmery: 37 × 37 cm 
Kartónové množstvo v ks: 200

POMARA   
0,84 €

WAVRINO
1,57 €

RAFIK
3,24 €

DESIATOVÉ DOPLNKY



EKO 9 

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

EK
O

KANCELÁRSKE DOPLNKY

BURADAJ
od 1,50 €

IDIOFA
2,33 €

IDIOFA
B0404900MA2

Písacia sada, ktorá sa skladá z guľôčkového 
pera, ceruzky, pravítka, strúhadla a gumy 

v ekologickom  bavlnenom puzdre na zips. 
Odporúčaná technológia potlače:  

sieťotlač K, tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 20 mm  

Rozmery: 18,3 × 7,8 × 1,6 cm 
Kartónové množstvo v ks: 200

BURADAJ
Šnúrka na krk vyrobená z kukurice! Šnúrka je 
dostupná v šírke 15 mm, 20 mm alebo 25 mm 

s jedno alebo obojstrannou sieťotlačou.
Môže byť len s karabínkou alebo aj s trojzubcom 

z plastu, či pšeničnej slamy a plastu, prípadne 
ďalšími doplnkami.

Termín dodania je cca 3 týždne.
Uvedená cena je orientačná za jeden kus.

Pre presné nacenenie, podľa vašej požiadavky, 
kontaktujte prosím obchodného zástupcu.

Napríklad:
Šnúrka z kukurice, šírka 20 mm, s karabínkou 

a trojzubcom z pšeničnej slamy a plastu, 
jednostranná a jednofarebná sublimačná tlač.

počet cena

250 ks 2,04 €

500 ks 1,69 €

1000 ks 1,50 €



EKO10

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

DIABAL
Tlačítkové guľôčkové pero vyrobené 
z papieru s PLA doplnkami, obsahuje 
modrú náplň. 
B0115900PD2 — čierna 
B0115901PD2 — modrá
B0115902PD2 — červená
B0115903PD2 — oranžová
B0115904PD2 — zelená
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač A
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 7 mm
Rozmery: Ø 1 × 14 cm
Kartónové množstvo v ks: 1000 DIABAL

0,24 €

TIBANO
B0116000PD2
Papierové guľôčkové pero s doplnkami 
vyrobenými z kávových šupiek (40%) 
a z plastu (60%), obsahuje modrú náplň.  
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač A 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 7 mm 
Rozmery: Ø 1 × 13,9 cm 
Kartónové množstvo v ks: 1000

TIBANO
0,24 €

EKOLOGICKÉ PERÁ 



EKO 11 

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

EK
O

USB FLASH DISKY, POWERBANKY

AGRIGENTO
USB, ktorého obal môže byť vyrobený z dreva 

alebo bambusu. Drevo je možné mať vo svetlom 
alebo tmavšom odtieni. Môžete si vybrať z pamätí 

1—64 GB a z rýchlostí 2.0 alebo 3.0.   
Je veľmi vhodné na gravír.  

Minimálne množstvo na objednanie v ks: 50 
Dodanie 2—3 týždne.
Cena na vyžiadanie.

AGRIGENTO

LEONFA
B1108400MA2

Powerbanka s bambusovým povrchom s kapacitou 
8 000 mAh. Obsahuje nabíjací kábel. 

Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C 

Maximálna veľkosť potlače: 40 × 30 mm 
Rozmery: 13,8 × 6,9 × 1,4 cm 

Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Poznámka: dodávané bez dekorácie 

Kartónové množstvo v ks: 50

LEONFA
23,55 €



EKO12

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

BLOKY

KARBONIO
Poznámkový blok A5 z recyklovanej kože, 
80 linajkovaných recyklovaných listov, 
gramáž 75 g/m2.
B4006600RX2 — antracitová
B4006601RX2 — hnedá 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 80 × 50 mm 
Rozmery: 20,8 × 13,5 × 1,1 cm 
Kartónové množstvo v ks: 50

KARBONIO
4,82 €

POTENIO
B3500900RX2
Ekologický set poznámkového bloku  
s bambusovým obalom, 180 strán  
z recyklovaného papiera, gramáž 70g/m2 
a bambusového guľôčkové pero s čiernou náplňou. 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 40 mm 
Rozmery: 18,8 × 13 × 1,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 20

POTENIO
10,92 €

MAROFA
Doska na dokumenty A4 z recyklovaného 
plastu ponúka priestor na uschovanie vizitiek, 
poznámok a listov, obsahuje štyri sloty na karty, 
dve pútka na perá a poznámkový blok A4, 
20 recyklovaných strán s gramážou 70 g/m2.
B5603800RX2 — čierna
B5603801RX2 — sivá 
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač C, sieťotlač G 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 30 mm 
Rozmery: 31 × 23,5 × 1,2 cm 
Poznámka: dodávané bez dekorácie 
Kartónové množstvo v ks: 20

MAROFA
14,61 €



EKO 13 

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

EK
O

BATOHY, TAŠKY

MAJAK
B3501900PD2

Ekologický netkaný sťahovací batoh 
vyrobený z rastlinného materiálu PLA. Je 

netoxický a uhlíkovo neutrálny. 
Odporúčaná technológia potlače:  

sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 150 mm 

Rozmery: 33,5 × 42 cm 
Kartónové množstvo v ks: 200

MAJAK
1,33 €

LENVARA
H5102800RB2

Sieťovka s dlhými držadlami a so štítkom 
na potlač. Materiál 100% bavlna. 

Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 10 mm 

Rozmery: 40 × 35 cm 
Kartónové množstvo v ks: 100

LENVARA
3,42 €



EKO14

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

DÁŽDNIKY

TERUEL
Automatický dáždnik s ôsmimi panelmi 
z recyklovaného materiálu. Dáždnik má kovovú 
a sklolaminátovú konštrukciu a plastovú rukoväť. 
Materiál 170T RPET polyester. 
F0104700PK2 — čierna
F0104701PK2 — zelená
F0104702PK2 — červená
F0104703PK2 — námornícka modrá
F0104704PK2 — kráľovská modrá
Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač H, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 100 mm 
Rozmery: 106 × 89 cm 
Kartónové množstvo v ks: 24

TERUEL
6,41 €

GETAFO
Automatický dáždnik so systémom  
OPEN/CLOSE a z recyklovaného materiálu   
RPET 190T pongee. Dáždnik má dvojdielny 
kovový rám a sklolaminátové rebrá.
F0102200RX2 — námornícka modrá
F0102201RX2 — čierna
F0102202RX2 — kráľovská modrá
F0102203RX2 — zelená
Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač H, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 100 mm 
Rozmery: Ø 96 × 28 cm 
Kartónové množstvo v ks: 36

GETAFO
14,54 €



EKO 15 

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

EK
O

ŠPORTOVÉ TRIČKÁ

tmavomodrý melír (DMH)

tmavosivý melír (GYH)

modrý melír (BLH)

tmavosivý melír (GYH)

STEDMAN RECYCLED 
SPORTS-T MOVE MEN 
Pánske tričko s krátkym rukávom z ekologicky 
funkčnej tkaniny. Tričko je vyrobené z recyklovaných 
plastových fliaš (štyri na tričko). Je rýchloschnúce, 
priedušné a dobre odvádza vlhkosť. Golier 
je z textilného materiálu, bočné švy. Materiál 
100% ACTIVE-DRY° polyester (50% recyklovaný). 
Veľkosti: S–M–L–XL–XXL
7,17 €

24 125 ST8830

STEDMAN RECYCLED  
SPORTS-T REFLECT WOMEN  
Super mäkké dámske tričko s krátkym rukávom. Reflexné 
pásiky na prednej a zadnej strane umožňujú viditeľnosť aj 
za zhoršených svetelných podmienok. Je rýchloschnúce, 
priedušné a dobre odvádza vlhkosť. Samonosný golier, 
kontrastné ploché švy. Materiál 90% ACTIVE-DRY°, 
polyester (50% recyklovaný) a 10% bavlna.
Veľkosti: S–M–L–XL
13,16 €

24 190 ST8940



EKO16

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

MIKINY

čierna (BLO)

antracitový melír (ANH)

čierna (BLO)

antracitový melír (ANH)

STEDMAN RECYCLED 
SCUBA JACKET MEN 
Ekologická funkčná pánska mikina moderného štýlu,
ktorá je určená na športové aj bežné nosenie. Mikina 
je vyrobená z recyklovaných plastových fliaš (osem 
na bundu). Kapucňa s dvojfarebnou sťahovacou 
šnúrkou. Dierky mikiny sú lemované kovovými očkami 
(bez niklu). Dve bočné vrecká so skrytými zipsami. 
Hlavný zips s kovovým jazdcom (bez niklu). Mikina 
má ozdobné ploché švy, švy na krku sú podšité, strih 
s bočnými švami. V boku mikiny sú našité trhacie štítky. 
Materiál čierny 94% polyester (24% recyklovaný), 
6% elastan, antracitový 81% polyester 
(28% recyklovaný), 13% viskóza a 6% elastan.
Veľkosti: S–M–L–XL–XXL 
40,65 €

10 300 ST5840

STEDMAN RECYCLED 
SCUBA JACKET WOMEN 
Ekologická funkčná dámska mikina moderného 
štýlu, ktorá je určená na športové aj bežné nosenie. 
Mikina je vyrobená z recyklovaných plastových fliaš 
(osem na bundu). Má kovové očká na sťahovaciu 
šnúrku (bez niklu), kapucňu s elastickým viazaním 
a dvojfarebnú sťahovaciu šnúrku, dve bočné vrecká  
so skrytými zipsami. Hlavný zips s kovovým bežcom 
(bez niklu), ozdobné ploché švy, samolepky, manžety 
na krku a bočné švy. V boku mikiny sú našité trhacie  
štítky. Materiál čierny 94% polyester (24% recyklovaný), 
6% elastan, antracitový 81% polyester 
(28% recyklovaný), 13% viskóza a 6% elastan.
Veľkosti: S–M–L–XL
40,65 €

10 300 ST5940



EKO 17 

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

EK
O

MIKINY

oceľovosivá (GRS)

tyrkysová (TUQ)

jasná ružová (SPK)

tyrkysová (TUQ)

STEDMAN RECYCLED FLEECE 
JACKET HERO MEN 
Športová pánska mikina v modernom štýle na outdoorové 
aktivity. Ekologická, funkčná tkanina, vyrobená z recyklovaných 
plastových fliaš (šestnásť na bundu). Hrubý pleteninový vzhľad 
s vnútorným česaným polyesterom. Čierne náprsné vrecko na 
zips, vhodné na tlač. Dve bočné vrecká s kontrastne farebnými 
zipsami, ozdobné ploché švy. Kontrastné elastické lemovanie 
na kapucni, rukávoch a spodnom leme. Spodné švy na krku 
sú podšité. V bočnom šve je všitý odtrhávací štítok.
Materiál 100% polyester (60% recyklovaný).
Veľkosti: S–M–L–XL–XXL
33,46 €

10 210 ST5860

STEDMAN RECYCLED FLEECE 
JACKET HERO WOMEN
Športová dámska mikina v modernom štýle na outdoorové 
aktivity. Ekologická, funkčná  tkanina, vyrobená z recyklovaných 
plastových fliaš (šestnásť na bundu). Hrubý pleteninový 
vzhľad s vnútorným česaným polyesterom. Dve bočné vrecká 
s kontrastne farebnými zipsami, ozdobné ploché švy. Kontrastné 
elastické lemovanie na kapucni, rukávoch a spodnom leme. 
Spodné švy na krku sú podšité. V bočnom šve je všitý odtrhávací 
štítok. Materiál 100% polyester (60% recyklovaný).
Veľkosti: S–M–L–XL 
33,46 €

10 210 ST5960



VOĽNÝ ČAS 02

INDAUR 
SKLENENÁ FĽAŠA  

S KORKOVÝM RUKÁVOM

Sklenená fľaša na vodu vyrobená 
z borosilikátového skla s korkovým 
rukávom, ktorý chráni fľašu pri páde 
a ekologickým viečkom z bambusu. 
Vďaka vlastnostiam borosilikátového 
skla, ktoré lepšie odoláva teplotám, 
môžete do fľaše naliať studené aj 
teplé nápoje. Fľaša je vyrobená 
v krásnom elegantnom dizajne, ktorý 
vás bude lákať napiť sa a využiť ju 
môžete napríklad na cestu do práce. 
Objem 550 ml. 
Dodávané v darčekovej krabičke  
Vanilla Season. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír na viečko 
Maximálna veľkosť potlače:  
obal 30 × 30 mm; viečko 25 × 25 mm 
Rozmery: Ø 6,8 × 24,4 cm;  
balenie 7,5 × 25,1 × 7,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 30
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VOĽNÝ ČAS 20

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

KOZMETICKÉ TAŠKY

GETAFA
Kozmetická taška so sťahovacou šnúrkou, 
ktorá obsahuje tri vnútorné priehradky, štyri 
pútka na upevnenie fľaštičiek a puzdro na 
zips na prípadné doplnky. Tašku možno 
jednoducho vyhrnúť, aby bol jej obsah 
prehľadnejší. Materiál nylón.
F0701900RB2 — námornícka modrá
F0701901RB2 — svetlomodrá
F0701903RB2 — ružová 
Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 40 mm 
Rozmery: Ø 16 × 24 cm 
Poznámka: dodávané bez dekorácie 
Kartónové množstvo v ks: 50

KOMBRA
Priehľadná toaletná taška so sieťovaným 
povrchom a čiernym zipsom, EVA materiál.
F0702100PD2 — svetlomodrá
F0702101PD2 — biela
F0702102PD2 — ružová
F0702103PD2 — svetlozelená 
Odporúčaná technológia potlače: 
sieťotlač G — 1 farba 
Maximálna veľkosť potlače: 60 × 40 mm 
Rozmery: 14 × 19 × 7 cm 
Poznámka: dodávané bez dekorácie 
Kartónové množstvo v ks: 150

GETAFA

KOMBRA

4,75 €

2,33 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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KOZMETICKÉ TAŠKY

 MILEY
Kozmetická taška so zipsom a s rozmermi 25 × 14 cm.  

V cene je zahrnutá sublimačná potlač. 
Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie možnosti  

tvarov tašiek.  
Termín dodania je 2–3 týždne.    

MILEY
od 3,25 €

Počet Cena

11—50 ks 3,69 €

51—100 ks 3,47 €

101—300 ks 3,35 €

301—500 ks 3,25 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

CESTOVNÉ POTREBY

TAREM
F5502900MA2
Cestovný vankúš za krk s plyšovým 
povrchom a pamäťovou penou, ktorý sa 
dokonale prispôsobí každému tvaru hlavy 
a zaistí uvoľnenie počas akejkoľvek cesty. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 10 × 10 mm 
Rozmery: 27,5 × 22 × 9,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 25

VASKO
Cestovný vankúš z polyesteru, vyplnený 
polystyrénovými guličkami. 
V cene je zahrnutá celoplošná potlač CMYK. 
Na vyžiadanie je možnosť kombinácie 
polyester/zamat, polyester/fleece, prípadne 
pridanie háčika. 
Termín dodania je 2–3 týždne.

VASKO
od 14,90 €

TAREM
12,65 €

Počet Cena

50—100 ks 15,82 €

101—300 ks 15,26 €

301—500 ks 14,90 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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KOZMETICKÉ DOPLNKY

GAPARO
F0903400PD2

Obojstranné kompaktné zrkadlo s korkovou 
povrchovou úpravou. 

Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C 

Maximálna veľkosť potlače: 30 × 30 mm 
Rozmery: Ø 6,2 × 1,6 cm 

Kartónové množstvo v ks: 200

FRONTERA
F0603100PD2

Kúpeľňová súprava obsahujúca špongiu, pemzu 
a  žinku v jutovej taške s okienkom z PEVA materiálu. 

Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 30 mm 

Rozmery: 22,7 × 15 cm 
Kartónové množstvo v ks: 100

LUBINA
Balzam na pery v kartónovom obale. 

Dermatologicky testované, SPF15.
F0603200PD2 — čierna
F0603201PD2 — modrá
F0603202PD2 — biela

F0603203PD2 — zelená
F0603204PD2 — hnedá 

Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C 

Maximálna veľkosť potlače: 40 × 10 mm 
Rozmery: Ø 2 × 7 cm 

Kartónové množstvo v ks: 1000

LUBINA

FRONTERA

GAPARO

1,31 €

5,44 €

3,00 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

ŽUPANY

KALEBA
Kvalitný, veľmi pohodlný župan s kapucňou
a s luxusným lemovaním.
F1001830NE2 — S/M, tmavosivá 
F1001831NE2 — L/XL, tmavosivá 
F1001832NE2 — XXL/XXXL, tmavosivá 
F1001833NE2 — S/M, čierna 
F1001834NE2 — L/XL, čierna 
F1001835NE2 — XXL/XXXL, čierna 
F1001836NE2 — S/M, červená 
F1001837NE2 — L/XL, červená 
F1001838NE2 — XXL/XXXL, červená 
F1001839NE2 — S/M, ružová 
F1001840NE2 — L/XL, ružová 
F1001841NE2 — XXL/XXXL, ružová 
F1001842NE2 — S/M, námornícka modrá 
F1001843NE2 — L/XL, námornícka modrá 
F1001844NE2 — XXL/XXXL, námornícka modrá 
F1001845NE2 — S/M, tyrkysová 
F1001846NE2 — L/XL, tyrkysová 
F1001847NE2 — XXL/XXXL, tyrkysová 
F1001848NE2 — S/M, biela 
F1001849NE2 — L/XL, biela 
F1001850NE2 — XXL/XXXL, biela 
F1000851NE2 — S/M, modrosivá 
F1001852NE2 — L/XL, modrosivá 
F1001853NE2 — XXL/XXXL, modrosivá
F1001854NE2 — S/M, svetloružová 
F1001855NE2 — L/XL, svetloružová 
F1001856NE2 — XXL/XXXL, svetloružová 
F1001857NE2 — S/M, tmavofialová 
F1001858NE2 — L/XL, tmavofialová 
F1001859NE2 — XXL/XXXL, tmavofialová 
F1001860NE2 — S/M, svetlohnedá 
F1001861NE2 — L/XL, svetlohnedá 
F1001862NE2 — XXL/XXXL, svetlohnedá 
Je vyrobený zo 100% bavlny s vysokou
absorpciou. Gramáž 420 g/m2. 
Odporúčaná technológia potlače: výšivka
Kartónové množstvo v ks: 8

KALEBA
24,99 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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UTERÁKY A OSUŠKY 

BALEROJ
Bavlnený uterák s celoplošnou potlačou podľa 
vášho dizajnu. Zloženie uteráka je 60% bavlna 
a 40% polyester, čo má svoje výhody v kvalite 

potlače a v rýchlejšom schnutí. Je vhodný na 
pláž aj k bazénu, kedy farebná potlač naozaj  

vynikne. Máte možnosť výberu z niekoľkých 
rozmerov a tvarov. Na svojej popularite narastá 

vďaka nevšednému tvaru — okrúhly uterák 
s priemerom 150 cm, 360 g/m2. Alebo  

si môžete vybrať z klasických obdĺžnikových 
rozmerov 50 × 100 cm, či 70 × 140 cm, 

gramáž 360 g/m2. Ak túžite po niečom naozaj 
nevšednom, tak práve pre vás máme ponuku 

potlače microfibre uteráka 205 g/m2,  
100% polyester, ktorý môže mať kompletne 
vlastný tvar podľa vášho priania a dizajnu, 

s maximálnym rozmerom 150 cm. 
Cena je na vyžiadanie podľa grafického 

spracovania.   

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

SLNEČNÉ OKULIARE

RUSTINA
Slnečné okuliare, UV 400. Rám okuliarov 
je vyrobený z pšeničnej slamy a plastu, 
nožičky sú z bambusu. 
Dodávané v kartónovej krabičke. 
F1500800RX2 — čierna
F1500801RX2 — modrá
F1500802RX2 — zelená 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C — 1 farba 
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 7 mm 
Rozmery: 14,4 × 4,7 × 3,2 cm 
Kartónové množstvo v ks: 10

LURDY
Bezrámové módne slnečné okuliare s tónovanými 
sklami a s nožičkami z kvalitného plastu, UV 400.
F1501000RB2 — čierna
F1501001RB2 — modrá
F1501002RB2 — zelená
F1501003RB2 — oranžová
F1501004RB2 — ružová 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač B — 1 farba 
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 7 mm 
Veľkosť: univerzálna 
Kartónové množstvo v ks: 300

RUSTINA

LURDY

4,26 €

1,18 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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SLNEČNÉ OKULIARE

MALAGO
Bezrámové módne slnečné okuliare 

s tónovanými sklami a s nožičkami 
z kvalitného plastu, UV 400.

F1500900RB2 — fialová
F1500901RB2 — modrá
F1500902RB2 — zelená

F1500903RB2 — oranžová
F1500904RB2 — ružová 

Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač B — 1 farba 

Maximálna veľkosť potlače: 25 × 7 mm 
Veľkosť: univerzálna 

Kartónové množstvo v ks: 300

TANGERO
Slnečné okuliare s konštrukciou 

z bambusového vlákna, UV 400.
F1501400PK2 — čierna
F1501401PK2 — zelená
F1501402PK2 — modrá 

F1501403PK2 — červená
F1501404PK2 — béžová 

Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač B — 1 farba 

Maximálna veľkosť potlače: 25 × 7 mm 
Rozmery: 14,8 × 14,5 × 4,8 cm 
Kartónové množstvo v ks: 2500

MALAGO

TANGERO

1,18 €

0,77 €

KARTET
F5503000MA2

Skladací vejár z papiera s drevenou 
rukoväťou. 

Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač B 

Maximálna veľkosť potlače: 30 × 8 mm 
Rozmery: 42 × 3 × 22,5 cm 

Kartónové množstvo v ks: 240

KARTET
1,71 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

HANDRIČKY NA ČISTENIE OKULIAROV

SENOVIL
Handrička na okuliare z mikrovlákna 
185g/m2 s ozubenými okrajmi. V cene je 
zahrnutá potlač CMYK na jednu stranu. 
Balené individuálne vo vrecku so 
samolepiacou chlopňou. 
Možnosť obojstrannej potlače. 
Cena na vyžiadanie. 
Dodanie 1–2 týždne.

SENOVIL
od 0,78 €

FOREST
Čistiaca handrička z mikrovlákna a RPET materiálu. 
Je vhodná na čistenie displeja, TV, herného počítača, 
tabletu, mobilného telefónu alebo okuliarov.
F1700600PD2 — čierna
F1700601PD2 — biela 
Odporúčaná technológia potlače: dodávateľ 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 30 mm 
Rozmery: 13 × 13 cm 
Kartónové množstvo v ks: 2500

FOREST
0,20 €

Počet Cena

50—100 ks 0,86 €

101—300 ks 0,83 €

301—500 ks 0,81 €

501—2000 ks 0,78 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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BUSKO
Ľahké plážové lehátko s pevným kovovým 

rámom a plátnom zo 600D polyesteru. 
V zloženom stave je kompaktný, skladný 

a vďaka ramenným popruhom aj ľahko 
prenosný. V rozloženom stave poskytuje 

pohodlné miesto na relaxáciu. Na zadnej 
strane obsahuje vrecko na zips na uloženie 

slnečných okuliarov, telefónu alebo 
opaľovacieho krému.

F4400800RX2 — sivá
F4400801RX2 — modrá 

Odporúčaná technológia potlače: 
sieťotlač K, DTR 

Maximálna veľkosť potlače: 60 × 40 mm 
Rozmery: 197 × 53 × 0,7 cm 
Kartónové množstvo v ks: 10

GRIMENT
Pohodlné kreslo na vonkajšie posedenie

je vyrobené z elastických lán a má robustný
oceľový rám so sklopnými nohami. 

F4701000RB2 — modrá
F4701001RB2 — červená 

Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 60 × 60 mm 

Rozmery: 83,5 × 70 × 80 cm 
Kartónové množstvo v ks: 6

BUSKO

GRIMENT

24,31 €

48,95 €

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

CESTOVNÉ POTREBY

ZESETO
Plstený polstrovaný podsedák v guľatom 
prevedení, materiál polyester.
F5502600RB2 — čierna
F5502601RB2 — sivá
F5502602RB2 — modrá
F5502603RB2 — červená
F5502604RB2 — zelená
F5502605RB2 — oranžová
F5502606RB2 — fialová 
Odporúčaná technológia potlače: 
sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 60 × 60 mm 
Rozmery: Ø 35 cm 
Kartónové množstvo v ks: 40

ZESETO
1,82 €

PALINGES 
Vodeodolný vak na cennosti s plastovou 
karabínou. V prednej priehľadnej časti je 
vrecko na mobilný telefón, cez ktoré je možné 
telefón aj ovládať. Materiál 210T polyester.
F7702000PK2 — biela
F7702001PK2 — žltá
F7702002PK2 — červená
F7702003PK2 — modrá 
Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 60 × 60 mm 
Rozmery: 29,5 × 12 × 1 cm 
Kartónové množstvo v ks: 200

ARPA
Vodeodolná ľadvinka vyrobená 
z transparentného PVC. Má tenký povrch, 
vďaka ktorému môžete ovládať mobilný 
telefón.
F7801600PD2 — modrá
F7801601PD2 — biela
F7801602PD2 — sivá 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač B 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 40 mm 
Rozmery: 21 × 16 cm 
Kartónové množstvo v ks: 150

PALINGES

ARPA

3,84 €

4,33 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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CESTOVNÉ POTREBY

NOVARA
Skladacia kempingová stolička 

s chladiacim priestorom a popruhmi 
na jednoduché prenášanie.  

Maximálna nosnosť je 85 kg. 
F4801300PD2 — čierna
F4801301PD2 — modrá 

Odporúčaná technológia potlače: 
sieťotlač K, DTR 

Maximálna veľkosť potlače: 80 × 50 mm 
Rozmery: 35 × 27,5 × 58 cm 
Kartónové množstvo v ks: 10

NOVARA
17,65 €

ROBIO
Polyesterový chladiaci batoh s vnútornou PEVA 

podšívkou. Batoh obsahuje bočné vrecko na fľašu 
a nastaviteľné ramenné popruhy.

F4304400PK2 — čierna
F4304401PK2 — modrá 

Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 70 × 60 mm 

Rozmery: 41 × 29 × 16 cm 
Kartónové množstvo v ks: 30

ROBIO
7,38 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

CHLADIACE TAŠKY

ZIGY
Chladiaca taška cez rameno s vnútornou 
PEVA podšívkou. Taška má zapínanie na zips, 
nastaviteľný ramenný popruh a možno v nej 
chladiť až šesť plechoviek. 
Materiál 600D polycanvas.
F4304600PK2 — sivá
F4304601PK2 — červená
F4304602PK2 — svetlomodrá
F4304603PK2 — zelená 
Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 70 × 60 mm 
Rozmery: 20 × 24 × 20 cm 
Kartónové množstvo v ks: 20

INES
F4302000RX2
Štýlová chladiaca taška s priestorom až na šesť 
plechoviek ponúka dostatok miesta na nápoje 
a potraviny. Vrátane predného vrecka a ramenného 
popruhu. Je vyrobená z recyklovaného PET (RPET) 
materiálu. Ochranný vzor®. 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 70 × 60 mm 
Rozmery: 22 × 15 × 16 cm 
Kartónové množstvo v ks: 10

ZIGY

INES

5,73 €

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

PEORIA
Chladiaca taška z pongee 75D materiálu 

s vnútornou PEVA podšívkou. Obsahuje predné 
vrecko na zips.

F4304300PK2 — biela
F4304301PK2 — námornícka modrá

F4304302PK2 — žltá
F4304303PK2 — svetlomodrá

F4304304PK2 — zelená 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR 

Maximálna veľkosť potlače: 70 × 50 mm 
Rozmery: 33 × 30 × 16 cm 

Kartónové množstvo v ks: 25

BRANSON
Piknikový chladiaci batoh s podšívkou z hliníkovej 

fólie, ktorý obsahuje plastové príbory a taniere 
pre dve osoby. Materiál 600D polycanvas. 

F4600700PK2 — sivá
F4600701PK2 — námornícka modrá

F4600702PK2 — červená 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR 

Maximálna veľkosť potlače: 50 × 40 mm 
Rozmery: 35 × 26 × 15 cm 
Kartónové množstvo v ks: 4

PEORIA

BRANSON

7,52 €

22,21 €



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

SKLENENÉ FĽAŠE

TANGARA
Farebná sklenená fľaša na pitie s kovovým 
uzáverom, objem 500 ml. Vnútorná strana 
fľaše neobsahuje BPA.
F4903500MA2 — modrá
F4903501MA2 — červená
F4903502MA2 — zelená
F4903503MA2 — oranžová
F4903504MA2 — ružová
F4903505MA2 — transparentná 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 25 mm 
Rozmery: Ø 6,1 × 21,9 cm  
Kartónové množstvo v ks: 50

INDAUR
F4900300AJ3
Sklenená fľaša na vodu vyrobená 
z borosilikátového skla s korkovým rukávom, 
ktorý chráni fľašu pri páde a ekologickým 
viečkom z bambusu. Vďaka vlastnostiam 
borosilikátového skla, ktoré lepšie odoláva 
teplotám, môžete do fľaše naliať studené 
aj teplé nápoje. Fľaša je vyrobená v krásnom 
elegantnom dizajne, ktorý vás bude lákať 
napiť sa a využiť ju môžete napríklad na cestu 
do práce. Objem 550 ml. 
Dodávané v darčekovej krabičke Vanilla Season. 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F, gravír na viečko 
Maximálna veľkosť potlače: obal 30 × 30 mm; 
viečko 25 × 25 mm 
Rozmery: Ø 6,8 × 24,4 cm;  
balenie 7,5 × 25,1 × 7,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 30

TANGARA

INDAUR

2,00 €

10,40 €

500 ml



500 ml

470 ml
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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ŠPORTOVÉ FĽAŠE

RIPUANA
Farebná sklenená fľaša na pitie s plastovým 

viečkom a plastovým pútkom na jednoduché  
nosenie alebo uchytenie, objem 470 ml.

F4906100PD2 — čierna
F4906101PD2 — červená

F4906102PD2 — biela
F4906103PD2 — oranžová
F4906104PD2 — tyrkysová

F4906105PD2 — kráľovská modrá
F4906106PD2 — svetlozelená 

Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F 

Maximálna veľkosť potlače: 30 × 25 mm 
Rozmery: Ø 6 × 25 cm 

Kartónové množstvo v ks: 40

RIPUANA
3,22 €

RAFIK
Fľaša na pitie vyrobená z recyklovaných PET 

fliaš (RPET) s objemom 500 ml.
F4907200PD2 — transparentná

F4907201PD2 — tyrkysová
F4907202PD2 — červená

F4907203PD2 — sivá
F4907204PD2 — oranžová

F4907205PD2 — kráľovská modrá
F4907206PD2 — zelená 

Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C 

Maximálna veľkosť potlače: 30 × 25 mm 
Rozmery: Ø 6 × 20,5 cm 

Kartónové množstvo v ks: 60

RAFIK
3,24 €



VOĽNÝ ČAS 36

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

ŠPORTOVÉ FĽAŠE

DURANGO
Športová plastová fľaša, ktorú si môžete zložiť 
podľa vašej predstavy a potreby. Vyberiete si 
typ viečka a jeho farbu. K tomu si priradíte tvar, 
veľkosť a farbu fľaše. Brandovanie je pomocou 
rotačnej sieťotlače až pre štyri farby. 
Vzhľadom k veľkému výberu možností sú ceny 
na vyžiadanie.

DURANGO



750 ml

800 ml

600 ml
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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ŠPORTOVÉ FĽAŠE

SASKATON
F4903700MA2

Biela hliníková fľaša na pitie s objemom 600 ml. 
Odporúčaná technológia potlače:  

gravír, tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 40 mm 

Rozmery: Ø 6,3 × 23,4 cm 
Kartónové množstvo v ks: 50

NAVOJO
Nepriepustná tritanová fľaša s objemom 800 ml 

a s uzamykateľným viečkom, ktoré možno  
pohodlne otvárať jednou rukou jednoduchým 

stlačením, vrátane pútka. Neobsahuje BPA.
F4907100RX2 — transparentná

F4907101RX2 — čierna
F4907102RX2 — modrá
F4907103RX2 — zelená 

Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C 

Maximálna veľkosť potlače: 30 × 25 mm 
Rozmery: Ø 7,8 × 24,8 cm 

Kartónové množstvo v ks: 12NAVOJO
9,28 €

SASKATON
4,53 €

ESPAÑOLA
F4904000MA2

Dvojstenná termoska z nerezovej ocele 
s objemom 750 ml. 

Odporúčaná technológia potlače:  
gravír, tampónová tlač F 

Maximálna veľkosť potlače: 30 × 40 mm 
Rozmery: Ø 7,2 × 22,5 cm 

Kartónové množstvo v ks: 30

ESPAÑOLA
15,25 €



250 ml

450 ml

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

TERMOSKY

TAMPIKO 
Malá vrecková dvojstenná termoska
z nerezovej ocele s plastovým skrutkovacím
viečkom a objemom 250 ml. 
F5102300RB2 — sivá
F5102301RB2 — biela
F5102302RB2 — tyrkysová
F5102303RB2 — ružová 
Odporúčaná technológia potlače: 
gravír, tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 40 mm 
Rozmery: Ø 4,5 × 21 cm 
Kartónové množstvo v ks: 30

FAGASTA
F4904100MA2
Dvojstenná termoska s LED displejom 
na viečku, ktorý dotykom zobrazuje teplotu 
nápoja. Objem 450 ml.  
Odporúčaná technológia potlače:  
gravír, tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 40 mm 
Rozmery: Ø 6,3 × 23,3 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok.
Poznámka: batéria 1 × CR2450 je 
súčasťou balenia 
Kartónové množstvo v ks: 50

MENDOZA
F4903900MA2
Malá vrecková termoska z nerezovej ocele 
s objemom 310 ml. 
Odporúčaná technológia potlače:  
gravír, tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 40 mm 
Rozmery: Ø 4,8 × 25 cm 
Kartónové množstvo v ks: 20

TAMPIKO

FAGASTA

MENDOZA

6,13 €

15,83 €

7,93 €



500 ml

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

TANAR
Dvojstenná nerezová termoska v jednoduchom 

dizajne s objemom 500 ml. Udrží nápoje 
až 5 hodín horúce a až 15 hodín studené. 

Má univerzálny priemer, ktorý je vhodný do 
väčšiny stojanov na hrnčeky a fľaše.

F4908700RX2 — čierna
F4908701RX2 — strieborná

F4908702RX2 — biela
F4908703RX2 — červená

F4908704RX2 — modrá 
Odporúčaná technológia potlače:  

gravír, tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 40 mm 

Rozmery: Ø 6,7 × 25,8 cm 
Kartónové množstvo v ks: 25

PERERA
Dvojstenná nerezová termoska  

s čajovým infúzerom s objemom 425 ml.
F4906800PD2 — čierna
F4906801PD2 — modrá

F4906802PD2 — červená
F4906803PD2 — biela

F4906804PD2 — oranžová
F4906805PD2 — tyrkysová
F4906806PD2 — strieborná

F4906807PD2 — zlatá 
Odporúčaná technológia potlače:  

gravír, tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 40 mm 

Rozmery: Ø 6 × 22,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 50

TANAR
9,70 €

PERERA
10,99 €



400 ml 600 ml

1000 
ml
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

SCHWARZWOLF 

DOMINIKA
F4900500AJ3
Multifunkčná fľaša na nápoje 4v1 značky 
Schwarzwolf. Fľaša sa skladá z nerezového 
termohrnčeka s plastovým viečkom, ktoré je možné 
vymeniť za plastový nadstavec a vytvoriť z hrnčeka 
športovú fľašu. Vložením sitka vytvoríte fľašu alebo 
termohrnček s infuzérom.  
Dodávané v darčekovej krabičke Schwarzwolf.  
Materiál nerezová oceľ a plast. 
Objem: termohrnček — 400 ml;  
fľaša s infuzérom — 600 ml 
Odporúčaná technológia potlače:  
gravír, tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 50 mm 
Rozmery: základná čierna časť — Ø 7,2 × 17,3 cm;  
s maximálnou nastaviteľnou časťou — Ø 7,2 × 31,3 cm 
Kartónové množstvo v ks: 24

RANGES
F4900400AJ3
Dvojstenná nerezová vákuová termoska značky 
Schwarzwolf s objemom jeden liter, ktorá udrží 
váš nápoj dlho teplý. Má elegantný dizajn.  
Dodávané v darčekovej krabičke Schwarzwolf. 
Materiál nerezová oceľ. 
Odporúčaná technológia potlače:  
gravír, tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 50 mm 
Rozmery: Ø 8,5 × 30 cm 
Kartónové množstvo v ks: 24

DOMINIKA

RANGES

14,20 €

13,90 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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SCHWARZWOLF

ALVERNIA
F5600500AJ3

Skladacia pikniková deka značky Schwarzwolf. 
Túto outdoorovú deku môžete využiť počas vašich 

výletov do prírody alebo si na nej jednoducho 
prestriete jedlo na piknik. Deka má praktické 

popruhy, vďaka ktorým ju možno jednoducho 
zložiť a prenášať. 

Materiál 230D vodotesné mikrovlákno,   
210D vodotesný polyester,  

výplň – 150g/m duté vlákno polyesteru. 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR 

Maximálna veľkosť potlače: 80 × 50 mm 
Rozmery: 170 × 140 cm 

Kartónové množstvo v ks: 25

SANFORD
H6800200AJ3

Praktický a ekologický dobíjací zapaľovač značky 
Schwarzwolf, ktorý bude vaším spoločníkom počas 

výletov do prírody. Nevytvára plameň, ale elektrický 
výboj. Nabíja sa cez mikro USB port pripojením k PC 

alebo k inému kompatibilnému zdroju s výstupným 
napätím DV 5V±0,5V a výstupným prúdom pod 

3000 mA. Kapacita lítium batérie je 220 mAh. Doba 
nabíjania zapaľovača je jedna až dve hodiny a na 
jedno nabitie vydrží priemerne jeden týždeň alebo 

100–200 použití. Dobíjací kábel je súčasťou balenia. 
Dodávané v darčekovej krabičke Schwarzwolf.  

Materiál zliatina zinku. 
Odporúčaná technológia potlače:  

gravír, tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 9 × 30 mm 

Rozmery: 4,7 × 6,7 × 1,6 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 

Kartónové množstvo v ks: 10

ALVERNIA

SANFORD

16,90 €

15,80 €



320 ml

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

TERMOHRNČEKY

SAGWAN
Dvojstenný cestovný termohrnček 
z nerezovej ocele vo vnútri aj vonku, 
s objemom 380 ml. Má plastové viečko 
s bezpečným skrutkovacím uzáverom, 
tlačidlo OPEN/CLOSE a integrovaný 
nápojový otvor na pitie, gumové dno 
a pútko na zápästie.
F5102400RB2 — čierna
F5102401RB2 — biela
F5102402RB2 — sivá
F5102403RB2 — oranžová 
Odporúčaná technológia potlače:  
gravír, tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 30 mm 
Rozmery: Ø 7 × 19,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 28

SAGWAN
6,48 €

AKLAVIK
Dvojstenný nerezový termohrnček 
s čiernym viečkom s objemom 320 ml. 
Nápojový otvor sa uzatvára posuvným 
ventilom. Materiál nerezová oceľ, plast.
F5102000PK2 — čierna
F5102001PK2 — modrá 
F5102002PK2 — červená 
F5102003PK2 — strieborná 
Odporúčaná technológia potlače:  
gravír, tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 30 mm 
Rozmery: 7,5 × 13 cm 
Kartónové množstvo v ks: 24

AKLAVIK
3,91 €



360 ml

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

LIARD
Nerezový termohrnček značky Schwarzwolf 

v bielej alebo čiernej farbe s objemom 360 ml.  
Ak si radi vychutnáte studené, či horúce nápoje, 

bude vám tento termohrnček vynikajúcim 
pomocníkom počas cesty do práce. 

Dodávané v darčekovej krabičke Schwarzwolf. 
Materiál nerezová oceľ a plast.

F5100100AJ3 — biela
F5100101AJ3 — čierna

Odporúčaná technológia potlače:  
gravír, tampónová tlač F 

Maximálna veľkosť potlače: 30 × 50 mm 
Rozmery: Ø 8,8 × 16,4 cm 

Kartónové množstvo v ks: 24

LIARD
9,90 €

MADONIE
F5000200AJ3

Ploskačka s objemom 237 ml značky  
Schwarzwolf v jednoduchom čiernom dizajne 

z nerezovej ocele, so štyrma štamprlíkmi 
v čiernom puzdre a lievikom. 

Dodávané v darčekovej krabičke Schwarzwolf.  
Materiál nerezová oceľ. 

Odporúčaná technológia potlače:  
gravír, tampónová tlač F 

Maximálna veľkosť potlače: 50 × 50 mm 
Rozmery: ploskačka 14,6 × 9,5 × 2,2 cm 

Kartónové množstvo v ks: 100

MADONIE
16,90 €



220 ml

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

TERMOHRNČEKY

MAKORIS
Vychutnávajte si prirodzenú chuť vášho nápoja 
bez nepríjemných pachutí kovu. Nepriepustný 
termohrnček s objemom 220 ml má vnútro 
z keramiky a vďaka vákuovej izolácii si udrží
horúci nápoj na 5 hodín a studený až na 15 hodín.
Ochranný vzor®.
F5104600RX2 — čierna 
F5104601RX2 — modrá
F5104602RX2 — sivá  
Odporúčaná technológia potlače:  
gravír, tampónová tlač F  
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 30 mm 
Rozmery: Ø 7,5 × 12,2 cm 
Kartónové množstvo v ks: 50

PAROL
Dvojstenný termohrnček s objemom
300 ml, s vnútrom z plastu a štýlovým
korkovým podstavcom. Horúci nápoj
si udrží na 3 hodiny a studený až 
na 6 hodín. 
F5104300RX2 — čierna
F5104301RX2 — strieborná
F5104302RX2 — modrá 
Odporúčaná technológia potlače:  
gravír, tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 30 mm 
Rozmery: Ø 6,8 × 13,2 cm 
Kartónové množstvo v ks: 48

MAKORIS

PAROL

17,38 €

9,70 €



380 ml

280 ml
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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EKOLOGICKÉ HRNČEKY 

ORURO
Ekologický hrnček na kávu s objemom 280 ml 

je vyrobený z rastlinných materiálov (PLA) 
so silikónovým úchopom zabraňujúcim  

popáleniu. Je vhodný pod väčšinu  
kávovarov. Bezpečný až do 100 °C  

a 100% bez melamínu.
H1100600RX2 — čierna

H1100601RX2 — sivá
H1100602RX2 — červená

H1100603RX2 — kráľovská modrá
H1100604RX2 — svetlozelená 

Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C  

Maximálna veľkosť potlače: 30 × 10 mm 
Rozmery: Ø 8,6 × 8,6 cm  

Kartónové množstvo v ks: 48

TANDIL
Ekologický hrnček na kávu s objemom 

380 ml je vyrobený z rastlinných materiálov  
(PLA) a so silikónovým úchopom 

zabraňujúcim popáleniu. Je vhodný pod 
väčšinu kávovarov. Bezpečný až do 

100 °C a 100% bez melamínu.
H1100500RX2 — čierna

H1100501RX2 — sivá
H1100502RX2 — červená

H1100503RX2 — kráľovská modrá
H1100504RX2 — svetlozelená 

Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C 

Maximálna veľkosť potlače: 30 × 10 mm 
Rozmery: Ø 8,6 × 11,5 cm  

Kartónové množstvo v ks: 48

ORURO

TANDIL

6,04 €

7,90 €



250 ml 300 ml 350 ml
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

HRNČEKY

RUFIN
Plastové hrnčeky so skrutkovacím viečkom 
a s celoplošnou tlačou je nový trend, ktorý 
nahrádza klasické papierové jednorazové 
tégliky. Celoplošná plnofarebná potlač je  
vhodná na dizajny a logá, ktoré štandardné 
technológie nedokážu tlačiť. Máte možnosť 
výberu z dvanástich farebných viečok, 
s objemom 250 ml, 300 ml alebo 350 ml, 
niekoľko farebných variácií viečok a tiel
hrnčekov so silikónovým úchopom alebo uškom. 
Hrnčeky sú individuálne balené v sáčku. 
Dodanie cca 14 dní.

Ukážková cena je na biely hrnček s farebným 
skrutkovacím viečkom a s celoplošnou potlačou 
bez silikónového úchopu, 250 ml. RUFIN

od 5,99 €Počet Cena
50 ks 10,26 €

100 ks 8,04 €

250 ks 6,73 €

500 ks 5,99 €



300 ml

680 ml

175 ml

300 ml300 ml

680 ml680 ml

175 ml175 ml
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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HRNČEKY A PLOSKAČKY

PELOTAS
H2300300RX2

Nepriepustná termo nádoba s objemom 300 ml, 
ktorá udrží vaše potraviny horúce na 5 hodín

a studené až na 15 hodín. Silikónová protišmyková 
spodná časť. Materiál nerezová oceľ 304 SS 

vo vnútri a 201 SS vonku. 
Odporúčaná technológia potlače:  

gravír, tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 30 mm 

Rozmery: Ø 8,5 × 12,7 cm   
Kartónové množstvo v ks: 24

LUBEFU
Ľahký smaltový extra veľký retro hrnček 

s objemom 680 ml, ktorý je vhodný 
na každodenné použitie a ideálny 

na kempingovanie, či piknik. Jednostenná 
konštrukcia. Je ručne vyrábaný, vďaka čomu 

môže mať drobné nedokonalosti, ktoré mu 
však dodávajú jeho typický retro charakter.

H0500200RX2 — čierna
H0500201RX2 — biela  

Odporúčaná technológia potlače: výpal 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 30 mm  

Rozmery: Ø 9,2 × 13 cm  
Kartónové množstvo v ks: 24

PARESI
Nerezová vrecková ploskačka s objemom

175 ml a so skrutkovacím uzáverom.
Dodávané v bielej darčekovej krabičke. 

F5000500PB2 — čierna 
F5000501PB2 — kráľovská modrá

Odporúčaná technológia potlače: gravír,
tampónová tlač F

Maximálna veľkosť potlače: 40 × 40 mm
Rozmery: Ø 9,5 × 11 × 2,5 cm
Kartónové množstvo v ks: 100 

PELOTAS

LUBEFU

PARESI

10,92 €

7,26 €

5,55 €



DABAHAN
HRNČEK

Keramický hrnček s odnímateľným 
korkovým dnom na magnet 
a plastovým viečkom. Korkové dno 
hrnčeka slúži ako podšálka a zároveň 
mu dodáva neobyčajný vzhľad. 
Vďaka plastovému viečku vaša ranná 
káva tak skoro nevychladne. Hrnček  
je vhodný na sublimačnú potlač.
Objem 400 ml. 
Balené v darčekovej krabičke  
Vanilla Season. 
Odporúčaná technológia potlače: 
sublimácia 
Maximálna veľkosť potlače:  
200 × 50 mm 
Rozmery: Ø 8,8 × 11 cm;  
balenie 12,1 × 12,1 × 9,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 36

DOMÁCNOSŤ 03
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500 ml

350 ml

DOMÁCNOSŤ 50

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

SKLENENÉ POHÁRE

BUGABO
H0200800MA2
Dvojstenný pohár na kávu, čaj alebo dezert  
s objemom 500 ml a s bambusovým viečkom. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm 
Rozmery: Ø 8,7 × 15 cm 
Kartónové množstvo v ks: 50

DYLAN
H0200900MA2 
Dvojstenná sklenená šálka na kávu alebo čaj  
s objemom 350 ml a s bambusovým viečkom. 
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm 
Rozmery: Ø 9,1 × 11 cm 
Kartónové množstvo v ks: 50

BUGABO

DYLAN

8,95 €

9,88 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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SUBLIMAČNÉ HRNČEKY

DABAHAN
H0100700AJ3

Keramický hrnček s odnímateľným korkovým 
dnom na magnet a plastovým viečkom. Korkové 

dno hrnčeka slúži ako podšálka a zároveň mu 
dodáva neobyčajný vzhľad. Vďaka plastovému 
viečku vaša ranná káva tak skoro nevychladne. 

Hrnček je vhodný na sublimačnú potlač.  
Objem 400 ml. 

Balené v darčekovej krabičke Vanilla Season. 
Odporúčaná technológia potlače: sublimácia 

Maximálna veľkosť potlače: 200 × 50 mm 
Rozmery: Ø 8,8 × 11 cm;  

balenie 12,1 × 12,1 × 9,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 36

PORVO
H0104100MA2

Keramický sublimačný retro hrnček 
s objemom 300 ml a s čiernym okrajom. 

Odporúčaná technológia potlače: 
sublimácia 

Maximálna veľkosť potlače: 180 × 50 mm 
Rozmery: Ø 9,9 × 9,5 cm 

Kartónové množstvo v ks: 36

DABAHAN

PORVO

8,60 €

2,58 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

ČAJE 

LAMBADA
H6140100MT1 
Wellness variácie čajov Tipson. 
Obsahuje aromatizovanú a porciovanú zmes 
bylinných čajov (60 × 1,3 g). 
Odporúčaná technológia potlače: komplimentka 
Rozmery: 23,5 × 5,3 × 19 cm 
Kartónové množstvo v ks: 6

MAGALAS
H6140200MT1 
Porciovaná zmes čierneho a zeleného čaju  
BASILUR Leaf of Ceylon Assorted, 40 sáčkov   
(30 × 2 g a 10 × 1,5 g). 
Odporúčaná technológia potlače: komplimentka 
Rozmery: 16,9 × 5,3 × 18,2 cm 
Kartónové množstvo v ks: 12

TIGLO
Výber zo šiestich druhov zeleného alebo čierneho 
čaju Tarlton v dizajnovej plechovke v tvare čajovej 
kanvice, 100 g.  
H6140300MT1 — zelený sypaný čaj s kúskami 
ovocia (Tea Pot Cardinal Soursop Green Tea)  
H6140301MT1 — zelený sypaný čaj (Tea Pot 
Green Emerald Green Tea) 
H6140302MT1 — zelený sypaný čaj s kúskami 
ovocia (Tea Pot Jasmine Teardrops Green Tea) 
H6140303MT1 — čierny sypaný čaj (Tea Pot 
Supreme Fantasy Black Tea) 
H6140304MT1 — čierny sypaný čaj s kúskami 
ovocia (Tea Pot Princess Grey Black Tea) 
H6140305MT1 — čierny sypaný čaj s kúskami 
ovocia (Tea Pot Royal Strawberry Black Tea) 
Odporúčaná technológia potlače: komplimentka 
Rozmery: 17 × 14,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 12

LAMBADA

MAGALAS

TIGLO

10,31 €

8,40 €

7,40 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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KÁVY

TURKU
Ponúkame vám balíček praženej kávy (100 g) 

z chránenej dielne so svojou vlastnou etiketou. Môžete 
si vybrať z troch druhov káv. V cene je započítaná 

čiernobiela etiketa. Rozmer etikety je 5 × 9 cm. Ďalšie 
možnosti brandingu sú na vyžiadanie.

Minimálne množstvo na objednanie je 100 balíčkov.
Termín dodania je 1—2 týždne.

1. Espresso zmes GoldBlend
Vyvážená zmes šiestich kávových odrôd 

(82% arabica / 18% robusta) na prípravu 
espressa s modernou, hladkou chuťou, 

striedmou kyslosťou a bohatou crémou. 
Stupeň praženia "city".     

2. Colombia Supremo EP Huila Pitalito
Jednodruhová arabica s miernou aciditou. Supremo 

sa vyznačuje strednou intenzitou "tela" a ľahko 
zvýšenou ovocnosťou, niekedy s nádychom citrusov. 

Prívlastok Supremo označuje v kolumbijskom 
slovníku kávu najvyššej kvality s najväčšími zrnami.     

3. India Monsooned Malabar AAA
Jednodruhová arabika s nulovou aciditou. 

Plantážna káva z oblasti Malabar je unikátna 
vďaka špecifickému spracovaniu. Káva je 

vystavená vetru a dažďu na dobu  
12—16 týždňov, čím stráca svoju kyslosť a získava 

vyzretú chuť. Zrno má svetlozlatistú farbu.     

TURKU
Espresso zmes GoldBlend – 3,99 €
Colombia Supremo EP Huila Pitalito – 3,99 €
India Monsooned Malabar AAA – 4,49 €



350 ml

300 ml

1800 ml
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

HRNČEKY

MEDVIK
H1200400MA2
Tritanový džbán na vodu s infúzerom 
a jednoducho uzatvárateľným otvorom. 
Objem 1,8 litra. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 30 mm 
Rozmery: Ø 11,5 × 31,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 20

CHAMELEON
Biely keramický hrnček s hladkým lesklým 
povrchom, 300 ml. 
Cena obsahuje sublimačnú potlač. 
Minimálne množstvo na objednanie v ks: 100 
Odporúčaná technológia potlače: sublimácia 
Maximálna veľkosť potlače: 160 × 80 mm 
Rozmery: Ø 8 × 9,5 cm
Poznámka: cena platná pri minimálnom 
množstve 100 kusov
Kartónové množstvo v ks: 36 

SANTISO 
H0500100AT1 
Plecháčik na sublimačnú potlač so strieborným
okrajom, 350 ml.  
Odporúčaná technológia potlače: sublimácia 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 120 mm 
Rozmery: Ø 8,5 × 8 cm 
Poznámka: cena je vrátane plnofarebnej potlače 
Kartónové množstvo v ks: 48

MEDVIK
12,01 €

SANTISO
6,66 €

CHAMELEON
1,89 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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SLAMKY

WAVRINO
H2403100PK2

Sada 50 kusov papierových slamiek 
v kartónovej krabičke. 

Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač B na krabičku 

Maximálna veľkosť potlače: 20 × 15 mm 
Rozmery: 20 × 5,5 × 3,3 cm  

Kartónové množstvo v ks: 200

SUKURA
Sada papierových slamiek v ekologickom balení. 

Obsahuje desať kusov slamiek, ktoré sú ideálne 
do kokteilov a hrejivých nápojov.

H2403500MA2 — čierna
H2403501MA2 — kráľovská modrá

H2403502MA2 — červená
Odporúčaná technológia potlače:  

tampónová tlač B na krabičku 
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 15 mm 

Rozmery: 20 × 3,4 × 1,8 cm 
Kartónové množstvo v ks: 600

KAMIK
Nerezová teleskopická slamka  

s kefkou na čistenie, v plastovom puzdre. 
H2403700PD2 — čierna

H2403701PD2 — červená
H2403702PD2 — biela

H2403703PD2 — oranžová
H2403704PD2 — modrá
H2403705PD2 — zelená 

Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C  

Maximálna veľkosť potlače: 60 × 7 mm 
Rozmery: Ø 1 × 16 cm 

Kartónové množstvo v ks: 500

WAVRINO
1,57 €

SUKURA
0,36 €

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

OTVÁRAČE

TROMSO
Ponúkame vám možnosť celoplošnej potlače 
otvárača na fľaše. Môžete si vybrať zo štyroch 
štandardných tvarov, ktoré ponúkajú veľký 
priestor na potlač. Sú vyrobené z GPPS plastu, 
ktorý je veľmi vhodný na potlač. Pokiaľ by vám 
ponúkané tvary nevyhovovali, máme možnosť 
výroby otváračov s vlastným tvarom. 
Kalkulácia je na vyžiadanie, individuálne, 
podľa daného projektu. 
Termín dodania je 3 týždne. 

TROMSO
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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SADY NA VÍNO

MOLDENA
H7200900MA2

Vývrtka na víno, ktorej špičku stačí zatlačiť 
do korku a pevne podržať, potom 7—8 krát 

napumpovať do fľaše vzduch a korok vyjde von. 
Odporúčaná technológia potlače:  

tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 10 mm 

Rozmery: Ø 4,6 × 19,3 cm 
Kartónové množstvo v ks: 100

YANARIA
H7200300AJ3 

Sada na víno, ktorá obsahuje dve sklenené 
zátky na víno v dvoch veľkostiach a kvalitnú 

dvojpákovú kovovú vývrtku. Zátky sú vhodné 
takmer do všetkých štandardných fliaš 

s priemerom otvoru 17,5 a 18,5 mm. 
Balené v darčekovej krabičke Vanilla Season. 

Odporúčaná technológia potlače: gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 7 mm 
Rozmery: vývrtka 12,7 × 2,3 × 1,2 cm;  

zátky Ø 2,9 × 3,1 cm;  
balenie 16,2 × 8,1 × 3,6 cm 
Kartonové množstvo v ks: 16    

MARIOKA
Sada štyroch korkových podtácok  

Vanilla Season v korkovom stojane. 
Balené v darčekovej krabičke Vanilla Season. 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač G 

Maximálna veľkosť potlače: Ø 90 mm 
Rozmery: podtácka Ø 10 × 0,5 cm;  

stojan Ø 11 × 2,8 cm; balenie 11 × 11 × 3 cm

MOLDENA
9,21 €

YANARIA
7,65 €

MARIOKA
5,56 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

SVIETIACE DOPLNKY

OLERE
H4000500RB2
Svetelná dekoračná reťaz s 10 LED bielymi
svetielkami, dlhá cca 102 cm (vrátane "korku"), 
ideálne na osvetlenie fľaše zvnútra. 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 6 mm 
Rozmery: Ø 2,2 × 102 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok.
Poznámka: dodávané vrátane 3 × LR44 
gombíkových batérií 
Kartónové množstvo v ks: 500

LUNES
B1408700PD2
Plastový 5.0 Bluetooth reproduktor v tvare 
Mesiaca na drevenom podstavci. Má dve 
intenzity svetla (teplé a studené LED svetlo). 
Obsahuje nabíjaciu 2000 mAh batériu a USB 
kábel. Výstup 3W. Doba hrania je cca 5 hodín. 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C, gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 10 mm 
Rozmery: 13,5 × 13,5 × 14 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Kartónové množstvo v ks: 20

NAGES
H4400200RB2
Zvlhčovač vzduchu so svetlom a s troma rôznymi 
režimami: nepretržitý, prerušovaný, trojhodinový 
časovač a s dvoma svetelnými režimami: meniace 
sa svetlo a vypnutie meniaceho sa svetla. Pracuje 
na princípe toho, že sa voda alebo aróma 
pomocou ultrazvuku mení na hmlu. Celková 
kapacita je 160 ml, max. kapacita 100 ml, 
automatické vypnutie po vyčerpaní hladiny 
vody a spotreba energie je 5V/1A. USB kábel je 
súčasťou balenia (dĺžka cca 100 cm). 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm 
Rozmery: Ø 9,9 × 13,5 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Kartónové množstvo v ks: 24

OLERE
1,09 €

LUNES
32,08 €

NAGES
12,23 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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KUCHYNSKÉ DOPLNKY 

BADALA
H2201400MA2

Sada bieleho a čierneho mlynčeka 
z keramiky na soľ a korenie. 

Materiál drevo, hliník a keramika.  
Odporúčaná technológia potlače: 

tampónová tlač C, F, gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 10 mm 

Rozmery: 11 × 5,4 × 15,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 25

PIERRE CARDIN 
ELECTRIC

H6800100IP3 
Značkový dobíjací elektrický zapaľovač Pierre 

Cardin vo farbe gunmetal. Zapaľovač má hladký, 
nadčasový dizajn. Dobíja sa cez USB kábel, ktorý 
je súčasťou balenia. Obsahuje batériu s kapacitou 

220mAh a dĺžka nabíjania je 1—2 hodiny. 
Balené v luxusnej krabičke Pierre Cardin, 

dodávané s certifikátom pravosti. 
Odporúčaná technológia potlače: gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 35 × 15 mm 
Rozmery: zapaľovač 3,5 × 7,1 × 1,2 cm;  

balenie 12 × 8,7 × 2,7 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 

Kartónové množstvo v ks: 10     

BADALA

PIERRE CARDIN 
ELECTRIC

21,33 €

17,40 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

VANILLA SEASON

MAIZURU
H6800100AJ3
Praktický a ekologický zapaľovač, ktorý určite 
oceníte v každej domácnosti. Nevytvára plameň, 
ale elektrický výboj. Dobíja sa cez micro USB port 
na zapaľovači, pripojením k PC alebo k inému 
kompatibilnému zdroju s výstupným napätím 
DV 5V±0,5V a výstupným prúdom pod 3000 mA. 
Kapacita lítium batérie je 220 mAh. Doba 
nabíjania zapaľovača je 1,5 až 2 hodiny a vydrží 
priemerne 100—200 použití. 
Balené v darčekovej krabičke Vanilla Season. 
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač 
A na krabičku, UV tlač 
Maximálna veľkosť potlače: 12 × 12 mm 
Rozmery: zapaľovač 3 × 20,8 × 1,8 cm;  
balenie 26,1 × 7 × 2,4 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Kartónové množstvo v ks: 10

TAKAOKA
H2500100AJ3
Praktická sada servírovacej dosky z dreva 
akácie a dvoch keramických misiek na omáčky, 
ktoré sa budú určite hodiť aj do vašej kuchyne. 
Na veľkej doske možno naservírovať rôzne 
druhy syrov, salám aj pečiva, ktoré potom môžete 
doplniť omáčkou, či jemne nakrájanou zeleninou 
v miskách. 
Balené v darčekovej krabičke Vanilla Season. 
Odporúčaná technológia potlače: gravír na dosku 
Maximálna veľkosť potlače: 80 × 20 mm 
Rozmery: doska 50 × 14,4 × 1,7 cm;  
miska 6,2 × 6,2 × 2,4 cm;  
balenie 21,1 × 55 × 3,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 10

TAKAOKA

MAIZURU
14,90 €

15,60 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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KUCHYNSKÉ DOPLNKY

PELIER
H2200800PD2 

Štvordielny set nádob na dochucovadlá 
(kečup, horčica, soľ a korenie) na drevenom 

držiaku v podobe piknikového stola.  
Materiál plast. Kapacita 100 a 150 ml.  

Odporúčaná technológia potlače: gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 60 × 20 mm 

Rozmery: 18,5 × 16 × 10,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 20

PELIER
7,66 €

TABLEORA
H2201500PB2

Keramická sada stolového príslušenstva 
na ochucovadlá na bambusovej  

podtácke — ocot, olej, korenie a soľ. 
Odporúčaná technológia potlače: 

tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 10 mm 

Rozmery: 4,8 × 15 × 16,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 12

TABLEORA
19,96 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

KUCHYNSKÉ DOPLNKY

RIKOTA
H3400600RB2 
Servírovacia BBQ sada, ktorá obsahuje päť 
kusov náradia: drevenú dosku, nerezovú brúsku, 
rezbársky nôž, vidličku na mäso a steakový nôž 
s drevenou rukoväťou. 
Balené v praktickom nylónovom obale na zips. 
Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač K, DTR, gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 80 × 30 mm 
Rozmery: 35,2 × 23,3 × 4,2 cm 
Kartónové množstvo v ks: 10

VENDA
H2405600RB2
Krájač na pizzu z nerezovej ocele s plastovou 
rukoväťou. Týmto krájačom pizzu jednoducho aj 
naservírujete. Možno ho použiť taktiež na koláč. 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 10 mm 
Rozmery: 28,7 × 11 × 1 cm 
Kartónové množstvo v ks: 80

KATRIN
Kuchynské uteráky sú skvelým pomocníkom 
na utieranie rúk pri varení. Používaním uteráka 
zabránite kontaminácii riadu a navyše sú savejšie 
ako bežné utierky. Materiál 100% bavlna.
T4200600NE2 — biela
T4200601NE2 — tmavohnedá
T4200602NE2 — červená
T4200603NE2 — tmavosivá
T4200604NE2 — námornícka modrá
T4200605NE2 — kráľovská modrá
T4200606NE2 — svetlozelená
T4200607NE2 — čierna 
Odporúčaná technológia potlače: výšivka 
Rozmery: 50 × 50 cm 
Kartónové množstvo v ks: 125

KATRIN   

RIKOTA
17,83 €

VENDA
3,17 €

2,45 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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VRECKÁ NA POTRAVINY 

BARNETO
Ekologické, uzatvárateľné, nepriepustné 

a opakovane použiteľné vrecko na skladovanie 
potravín v malej alebo veľkej variante. Je odolné 

voči chladu (-10 °C) aj teplu (50 °C).
Materiál plast, neobsahuje BPA. 

H2403900PD2 — veľký
H2403800PD2 — malý 

Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač E 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm 

Rozmery: veľký — 24 × 18 cm; malý — 19 × 14,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: veľký — 500; malý — 1000

POMARA
H5500100RB2

Praktické veľké sťahovacie vrecko 
na ovocie a zeleninu z polyesteru.  

Je možné ho prať. 
Odporúčaná technológia potlače: 

sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 60 × 40 mm 

Rozmery: 37 × 37 cm 
Kartónové množstvo v ks: 200

BRUMBAL
H5500100MA2

Praktické a ekologické sťahovacie vrecko na 
ovocie a zeleninu z recyklovaného PET materiálu, 

ktoré možno v prípade potreby aj vyprať. 
Obsahuje štítok na umiestnenie samolepky. 

Odporúčaná technológia potlače: samolepka 
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 10 mm 

Rozmery: 27,5 × 0,1 × 32 cm 
Kartónové množstvo v ks: 400

BARNETO

POMARA   

veľký – 0,56 €
malý – 0,47 €

0,84 €

BRUMBAL   
0,93 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

VRECKÁ NA POTRAVINY 

SOLSON
Výroba vreciek na potraviny na mieru.   
Najnovším trendom v oblasti minimalizácie plastových 
odpadov sú opakovateľne použiteľné vrecká na ovocie,  
zeleninu, suché plody a podobne. 
Na výrobu týchto vrecúšok sa používa buď 100% bavlna 
(140g/m²) alebo RPET materiál vyrobený z recyklovaného 
PET materiálu. Jedna strana vrecka je vždy sieťovaná, druhá 
môže byť tiež sieťovaná alebo plná, ktorú je možné 
celoplošne potlačiť. Ak sú obe strany sieťované, vaše logo
sa tlačí na bočný štítok. 
V prípade RPET materiálu je možné si zvoliť vlastnú farbu 
sťahovacej šnúrky. Naviac môže byť každý kus zabalený
do ruličky, stiahnutý papierovým rukávom, s tlačou na mieru.  
 
Príklad 1 
Na mieru vyrobené vrecko na zeleninu a ovocie, jedna 
strana je bavlnená a celoplošne potlačená, druhá strana je 
sieťovaná, rozmer 40 × 30 cm, potlač na bočnom štítku, tlač 
čiernou farbou na kraftovom papierovom rukáve.
Orientačná cena: 

SOLSON   
od 1,69 €

Príklad 2 
Na mieru vyrobené vrecko na zeleninu a ovocie, 
jedna strana biela sieťka, druhá strana je 
celoplošne potlačená, materiál RPET,  
rozmer 35 × 30 cm. 
Orientačná cena:

Pre presnú kalkuláciu, podľa vášho výberu materiálu, 
rozmeru, tlače a balenia, prosím kontaktujte 
obchodného zástupcu. 

počet cena
250 ks 3,15 €

500 ks 2,33 €

1000 ks 1,95 €

2500 ks 1,69 €

počet cena
250 ks 3,40 €

500 ks 2,35 €

1000 ks 2,02 €

2500 ks 1,78 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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KUCHYNSKÉ DOPLNKY

MANSES
H2003000PB2

Dóza na maslo, ktorá ho udrží dlho čerstvé 
a v ideálnej konzistencii na natieranie. 

Materiál keramika.
Odporúčaná technológia potlače:

tampónová tlač F
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 10 mm 

Rozmery: 16,8 × 13 × 8,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 16

FRITA
H2404200PB2

Nápaditá keramická miska na hranolky 
so zavesenou malou miskou na dresing 

alebo kečup. 
Odporúčaná technológia potlače: 

tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 15 mm 

Rozmery: 15,5 × 10,5 × 11,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 25

MANSES
8,86 €

FRITA
10,55 €



NIGATA
PRACOVNÁ LAMPA

Pracovná baterka s dvoma svetlami  
(pracovné a bodové svetlo), 
rukoväťou na jednoduché prenášanie 
a nožičkami na lepšiu stabilitu. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače:  
30 × 10 mm 
Rozmery: 13,1 × 10 × 3,6 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Poznámka: batérie nie sú súčasťou 
balenia 
Kartónové množstvo v ks: 80

NÁRADIE 04
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

NÁRADIE

NIGATA
F2305200RB2 
Pracovná baterka s dvoma svetlami (pracovné 
a bodové svetlo), rukoväťou na jednoduché 
prenášanie a nožičkami na lepšiu stabilitu. 
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 10 mm 
Rozmery: 13,1 × 10 × 3,6 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Poznámka: batérie nie sú súčasťou balenia 
Kartónové množstvo v ks: 80

HERMOSILO
F2307600RX2
Multifunkčná pracovná baterka s 1W LED diódou 
a dodatočným COB svetlom. COB disponuje 
nastaviteľným kĺbom umožňujúcim ideálne 
osvetlenie pracovného priestoru. Baterka obsahuje 
magnet na zadnom konci na upevnenie na kovové 
plochy a vysúvací teleskop s magnetom na zber 
drobných kovových predmetov. LED svetlo má 
80 lumenov a svietivosť na vzdialenosť až 50 m. 
COB svetlo má 230 lumenov. 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 10 mm 
Rozmery: 21,5 × 6 × 3 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Poznámka: dodávané vrátane batérií 
Kartónové množstvo v ks: 10

NIGATA
2,20 €

HERMOSILO
16,61 €

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

DELGADA
F2301000AJ3

Dobíjacia kovová outdoorová baterka so šnúrkou 
na zápästie značky Schwarzwolf. Baterka 

obsahuje T6 diódu a vďaka výsuvnej hlavici je 
možné regulovať zaostrenie a prepínanie svetla. 

Má päť režimov svietenia: slabé, stredné, silné, 
blikajúce svetlo a SOS režim svietenia. Dobíjacia 

batéria s kapacitou 2200 mAh a mikro USB 
kábel sú súčasťou balenia.  

Svietivosť: 270 lumenov
Balené v darčekovej krabičke Schwarzwolf. 

Odporúčaná technológia potlače: gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 5 mm 

Rozmery: baterka 14,7 × 3,5 cm;  
dĺžka pri vysunutí 16,5 cm; dĺžka šnúrky 21 cm 

Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Kartónové množstvo v ks: 50

DELGADA
14,40 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

NÁRADIE

TULURO
F2306800PK2
Plastové pracovné magnetické svetlo 
s COB diódou. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 10 mm 
Rozmery: 4,9 × 4,3 × 16,5 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Poznámka: dodávané vrátane batérií 
Kartónové množstvo v ks: 60

TULURO
3,54 €

LAHANA
F2306900PK2
Veľká, masívna, hliníková baterka s COB diódou 
a zaostrovacou funkciou. 
Odporúčaná technológia potlače: gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 7 mm 
Rozmery: 5,5 × 5,5 × 24,2 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Poznámka: dodávané vrátane batérií 
Kartónové množstvo v ks: 24

LAHANA
38,42 €

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

ná
ra

di
e

NÁRADIE
NÁRADIE

SALTION
Veľká sada skrutkovačov, ktorá obsahuje 

skrutkovač a 24 rôznych bitov. 
Dodávané v praktickej plastovej krabičke 

s tlačidlom OPEN/CLOSE. 
F2402400RB2 — čierna

F2402401RB2 — biela
Odporúčaná technológia potlače:  

tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 20 mm 

Rozmery: 16,5 × 6,8 × 1,8 cm 
Kartónové množstvo v ks: 50

MAWYEN
Sada hliníkovej baterky a skrutkovača v tvare 

pera s vymeniteľnými bitmi. 
Dodávané v čiernej darčekovej krabičke. 

F2100600PK2 — čierna
F2100601PK2 — červená

F2100602PK2 — modrá
F2100603PK2 — strieborná

Odporúčaná technológia potlače: gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 8 mm 

Rozmery: 7 × 13,5 × 3,2 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Poznámka: dodávané vrátane batérií 

Kartónové množstvo v ks: 100

IBARAKI
Vreckový skrutkovač v tvare pera so štyrmi 

bitmi, vodováhou a pravítkom.
F2402700PK2 — čierna

F2402701PK2 — červená
F2402702PK2 — modrá

F2402703PK2 — strieborná
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Maximálna veľkosť potlače: 35 × 4 mm

Rozmery: 1,2 × 1,2 × 11,6 cm
Kartónove množstvo v ks: 200

SALTION
5,64 €

MAWYEN
4,46 €

IBARAKI
1,67 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

NÁRADIE

KUMAN
F2402600PK2
Osemdielna sada náradia. Obsahuje: 
zvinovací meter (3 m), veľký krížový 
skrutkovač, štyri malé skrutkovače, rezací 
nôž a vodováhu. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 25 mm 
Rozmery: 28 × 19 × 4,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 12

RANGUN
F2000700PK2
Úzka rezačka vyrobená z nerezovej ocele. 
Odporúčaná technológia potlače: gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 7 mm 
Rozmery: 12,8 × 1,1 × 0,9 cm 
Kartónové množstvo v ks: 500

ROMAK
Rezačka na otváranie zásielok a balíkov 
s integrovanou čepeľou. Materiál plast 
a nerezová oceľ. 
F2000600PK2 — čierna
F2000601PK2 — biela
F2000602PK2 — červená
F2000603PK2 — modrá 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač B 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 30 mm 
Rozmery: 13,6 × 3,5 × 0,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 1000

KUMAN
16,52 €

RANGUN
0,30 €

ROMAK
0,57 €

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

NAGAON
F7701200RB2

Obal na kľúče od auta s RFID ochranou
proti nežiaducemu skenovaniu, ktorý obsahuje

krúžok na kľúče. Materiál polyuretán/kov.  
Odporúčaná technológia potlače:  

tampónová tlač B 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm 

Rozmery: 9,5 × 7 × 0,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 500

LEVERA
Hliníková vrecková COB baterka s magnetom

a sponou na pripnutie.
F2307500PB2 — čierna

F2307501PB2 — červená
F2307502PB2 — modrá

F2307503PB2 — strieborná
Odporúčaná technológia potlače:  

tampónová tlač F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 10 mm

Rozmery: Ø 1,6 × 10,5 cm
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok.

Poznámka: dodávané vrátane 5 LR44 batérií
Kartónové množstvo v ks: 400

NAGAON
2,82 €

LEVERA
3,77 €

MAULIPA
Škrabka na ľad so zabudovaným osvetlením 

(3 LED), nožom na bezpečnostné pásy 
a núdzovým kladivkom. Má širokú a robustnú 

plastovú rukoväť.
F3002000RB2 — biela

F3002001RB2 — čierna
F3002002RB2 — modrá

F3002003RB2 — červená 
Odporúčaná technológia potlače:  

tampónová tlač E 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 20 mm 

Rozmery: 25,7 × 9,7 × 1,9 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Poznámka: dodávané vrátane batérie 

Kartónové množstvo v ks: 100

MAULIPA
3,73 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

NÁRADIE
ŠKRABKY

SUPRABO
Plastová škrabka na ľad.  
Materiál rukoväte EVA.
F2800500PK2 — čierna
F2800501PK2 — sivá
F2800502PK2 — červená
F2800503PK2 — modrá 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač E 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 15 mm 
Rozmery: 33 × 11,5 × 3,3 cm 
Kartónové množstvo v ks: 72

FREDY
F3004200PK2
Plastový stojan na mobilný telefón, ktorý 
sa prispôsobí veľkosti a polohe telefónu. 
Dodávané v darčekovej krabičke. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 10 mm 
Rozmery: 10,6 × 5 × 3,4 cm
Poznámka: dodávané bez dekorácie
Kartónové množstvo v ks: 100

FREDY
1,65 €

SUPRABO
1,82 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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NÁRADIE
AUTODOPLNKY

SAGAR
Praktický moderný držiak s funkciou bezdrôtového 
nabíjania bude užitočným pomocníkom v každom 

aute. Gravitačný držiak do auta sa po vložení 
mobilu automaticky uzavrie. Vďaka funkcii 

rýchleho bezdrôtového nabíjania 10W bude váš 
mobilný telefón nabíjaný ľahko a rýchlo aj počas 

krátkej jazdy. Držiak je napájaný z USB adaptéru 
v aute a môžete ho upevniť do ventilačnej mriežky 
alebo upevniť 3M samolepkou priamo na palubnú 

dosku. Originálny vzhľad držiaku vylepšíte 
svietiacim LED logom alebo tiež celoplošnou 
farebnou CMYK potlačou. Farebné doplnky 

držiaku možno ladiť do vlastnej Pantone farby.
Minimálne množstvo na objednanie v ks: 50

Termín dodania je 2—4 týždne.
Cena na vyžiadanie.

MOGMAO
Duálny USB autoadaptér do autozapaľovača.

Luxusné prevedenie, masívne kovové 
telo s otváracím krytom, ktoré je vhodné 

na plnofarebný logoprint. Nabíja iPod a iPhone, 
Smartphone, iPad, iPad2 alebo tablet a podobne. 

Má dva USB výstupy 2,1A + 1A na nabíjanie  
dvoch zariadení súčasne. 

Minimálne množstvo na objednanie v ks: 50  
Termín dodania je 2—4 týždne.

Cena na vyžiadanie.

MALIGAR
Tento QC 3.0 rýchlonabíjací duálny USB 

autoadaptér umožňuje nabíjať dve zariadenia 
súčasne z jednej zásuvky. Jeden z výstupov 

podporuje aj rýchlonabíjaciu technológiu 
a váš telefón tak bude nabitý behom chvíľky. 

Autoadaptér je tiež vybavený praktickým LED 
displejom. Po odpojení zariadenia displej 

zobrazuje napätie a po pripojení nabíjaných 
zariadení ukazuje aktuálny prúd nabíjania. 

Možnosť z výberu farieb čierna a doplnková 
farba strieborná, červená, modrá a zlatá. 

Minimálne množstvo na objednanie v ks: 50 
Termín dodania je 2—4 týždne. 

Cena na vyžiadanie.

SAGAR

MOGMAO

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

NÁRADIE
RAFLEXNÉ DOPLNKY

NATANO
Reflexný zvinovací pásik na ruku vrátane 
plnofarebnej tlače pod vrchnou retroreflexnou 
fóliou. Vďaka reflexnej fólii sú farby mliečne. 
Strieborná vrchná fólia spĺňa normu EN13356. 
Cena vrátane plnofarebnej tlače. 
Minimálne množstvo na objednanie v ks: 500 
Rozmery: 30 × 4 cm 
Kartónové množstvo v ks: 1000

NATANO
1,12 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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NÁRADIE
VICTORINOX

TOURIST
F1901100EF1

Vreckový nôž značky VICTORINOX 
s dvanástimi funkciami. 

Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C, gravír na čepeľ 

Maximálna veľkosť potlače: 40 × 10 mm 
Rozmery: 8,4 × 2,6 × 1,4 cm 
Kartónové množstvo v ks: 10

RALLY
F1904100EF1

Vreckový nôž značky VICTORINOX 
s deviatimi funkciami. 

Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C, gravír na čepeľ 

Maximálna veľkosť potlače: 30 × 7 mm 
Rozmery: 5,8 × 1,9 × 0,9 cm 
Kartónové množstvo v ks: 10

CLASSIC SD WOOD
F1904200EF1

Vreckový nôž VICTORINOX so siedmimi 
funkciami. Telo noža je vyrobené z dreva a jeho 

prirodzená kresba sa na nožoch líši. 
Odporúčaná technológia potlače: gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 7 mm 

Rozmery: 5,8 × 1,9 × 0,9 cm 
Kartónové množstvo v ks: 10

TOURIST
24,99 €

RALLY
14,65 €

CLASSIC SD WOOD
34,29 €



VLÁČIK 
ELEKTRICKÁ HRAČKA V KUFRÍKU

Sada elektrického vláčika, ktorá 
obsahuje: jednu elektrickú lokomotívu, 
tri rôzne vagóny, šesť priamych 
koľajníc, šesť zakrivených koľajníc, 
jeden úložný box a manuál. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C, kartička, 
samolepka 
Maximálna veľkosť potlače:  
40 × 20 mm 
Rozmery: 15,5 × 3,5 × 12,5 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Poznámka: batéria 1 x AA nie je 
súčasťou balenia 
Kartónové množstvo v ks: 48

ROZDÁVAČKY 05
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

BOTOSAN
Prívesok na kľúče s vreckovou baterkou. 
Materiál plast, hliník.
F6012100PK2 — čierna
F6012101PK2 — strieborná
F6012102PK2 — modrá 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 8 mm 
Rozmery: 7,8 × 2 × 1,6 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Poznámka: dodávané vrátane batérií 
Kartónové množstvo v ks: 500

TURDA
Hliníková kľúčenka s otváračom fliaš 
a piatimi malými karabínkami na kľúče.
F6011500PK2 — čierna
F6011501PK2 — modrá
F6011502PK2 — červená
F6011503PK2 — strieborná 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 15 mm 
Rozmery: 12,8 × 3 × 0,8 cm 
Kartónové množstvo v ks: 500

BOTOSAN
1,90 €

TURDA
1,53 €

PRÍVESKY NA KĽÚČE
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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SAGETA
F6007400MA2

Kľúčenka s plastovým skladacím metrom. 
Odporúčaná technológia potlače:  

tampónová tlač C, UV tlač 
Maximálna veľkosť potlače: 45 × 20 mm 

Rozmery: 6,4 × 2,4 × 1,3 cm 
Kartónové množstvo v ks: 400

KARBARA
F6007600MA2

Kovová kľúčenka s integrovaným žetónom 
do nákupného košíka a s otváračom fliaš. 
Odporúčaná technológia potlače: gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 10 mm 

Rozmery: 6 × 2,3 × 0,2 cm 
Kartónové množstvo v ks: 500

KUSADA
Kovový žetón do nákupného košíka 

(veľkosť 1€) s karabínkou a krúžkom na kľúče. 
Kov s imitáciou smaltu na prednej strane.

F6010800PD2 — čierna
F6010801PD2 — červená

F6010802PD2 — biela
F6010803PD2 — oranžová

F6010804PD2 — modrá
F6010805PD2 — svetlozelená

Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C, gravír

Maximálna veľkosť potlače: 15 × 15 mm
Rozmery: 2,3 × 8 cm

Kartónové množstvo v ks: 500

SAGETA
1,24 €

KARBARA
0,93 €

KUSADA
0,58 €

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

NIKOSIO
Šnúrka na kľúče s karabínkou. Uvedená cena je za 
jeden kus vrátane obojstrannej sublimačnej potlače.
Uvedené ceny sú len orientačné.
Dĺžka šnúrky je po zošití 155 mm.
Termín dodania je 2–3 týždne.

FIROPOLO
Prívesok na kľúče so žetónom do nákupného košíka, 
ktorý je vyrobený na mieru.
Uvedené ceny sú len orientačné.

Napríklad:
Kovový žetón (veľkosť 1 €) s karabínkou, z jednej strany 
žetónu je plnofarebná tlač a povrch je lakovaný.
Každý kus je balený vo vrecku.
Termín dodania je 4–5 týždňov.

Pre presné nacenenie, podľa vašej požiadavky, 
kontaktujte prosím obchodného zástupcu.

NIKOSIO
od 0,39 €

FIROPOLO
od 0,73 €

PRÍVESKY NA KĽÚČE

počet cena

250 ks 1,78 €

500 ks 1,15 €

1000 ks 0,96 €

2500 ks 0,73 €

počet 15 mm 20 mm 25 mm 

200 ks 0,56 € 0,62 € 0,70 €

300 ks 0,53 € 0,58 € 0,67 €

500 ks 0,49 € 0,55 € 0,63 €

1000 ks 0,42 € 0,48 € 0,55 €

3000 ks 0,39 € 0,44 € 0,52 €
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SATÉNOVÉ ŠNÚRKY 
S OBOJSTRANNOU 

SUBLIMAČNOU 
POTLAČOU 

Šnúrky na krk so sublimačnou potlačou vám 
vyrobíme na mieru. Uvedená cena je za jeden kus 

vrátane plnofarebnej obojstrannej potlače.
Uvedené ceny sú len orientačné. 

Zvyčajná dodacia doba je 2–3 týždne (záleží 
na objednanom množstve a na type šnúrky).

BURADAJ
Šnúrka na krk vyrobená z kukurice! Šnúrka je 
dostupná v šírke 15 mm, 20 mm alebo 25 mm 

s jedno alebo obojstrannou sieťotlačou.
Môže byť len s karabínkou alebo aj s trojzubcom 

z plastu, či pšeničnej slamy a plastu, prípadne 
ďalšími doplnkami.

Termín dodania je cca 3 týždne.
Uvedená cena je orientačná za jeden kus.

Pre presné nacenenie, podľa vašej požiadavky, 
kontaktujte prosím obchodného zástupcu.

SYRTA
Šnúrka z RPET recyklovaného plastu s kovovou 

karabínkou a bezpečnostnou poistkou.  
Šírka 20 mm.

F6101900PD2 — čierna 
F6101901PD2 — tmavomodrá 

F6101902PD2 — červená 
F6101903PD2 — biela 

F6101904PD2 — kráľovská modrá  
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K 

Maximálna veľkosť potlače: 280 × 15 mm 
Rozmery: 2 × 90 cm 

Kartónové množstvo v ks: 800

Napríklad:
Šnúrka z kukurice, šírka 20 mm, s karabínkou a trojzubcom z pšeničnej 

slamy a plastu, jednostranná a jednofarebná sublimačná tlač.

BURADAJ
od 1,50 €

SYRTA
0,75 €

PRÍPLATKY

SATÉNOVÉ ŠNÚRKY 
S OBOJSTRANNOU 
SUBLIMAČNOU POTLAČOU 
od 0,49 €

ŠNÚRKY NA KRK

počet cena

250 ks 2,04 €

500 ks 1,69 €

1000 ks 1,50 €

príplatky

vzorka 40 €

jednoduché pútko na mobil 0,06 €/ks

bezpečnostná spona za krkom 0,27 €/ks

typ 15 mm 20 mm

počet
len 

karabínka
karabínka +

trojzubec
len 

karabínka
karabínka +

trojzubec

100 ks 0,81 € 1,08 € 0,86 € 1,13 €

300 ks 0,61 € 0,86 € 0,68 € 0,94 €

500 ks 0,58 € 0,82 € 0,66 € 0,91 €

1000 ks 0,52 € 0,74 € 0,60 € 0,83 €

3000 ks 0,50 € 0,72 € 0,57 € 0,80 €

5000 ks 0,49 € 0,70 € 0,57 € 0,80 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

PAPIEROVÉ KRABIČKY 
S NÁPLŇOU
Papierová krabička s okienkom a s potlačou na mieru. 
Náplň krabičiek (50 g) podľa výberu: mandle 
v čokoláde, čoko šošovičky, mliečne čokoládky
s pravou vanilkou a extra horké čokoládky (70%). 
Uvedená cena je za jeden kus vrátane plnofarebnej 
potlače krabičky.
Uvedené ceny sú len orientačné. 
Rozmer krabičky: 11,2 × 6,5 × 3,5 cm 
Minimálne množstvo na objednanie v ks: 50

PAPIEROVÉ KRABIČKY 
S NÁPLŇOU
od 2,17 €

CUKRÍKY

počet/typ 50 ks 500 ks 1000 ks

mandle v čokoláde 2,63 € 2,33 € 2,21 €

čoko šošovičky 2,58 € 2,33 € 2,21 €

mliečne čokoládky 2,54 € 2,29 € 2,17 €

horké čokoládky 2,54 € 2,29 € 2,17 €
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DUWAMI
F6601300MA2 

Kartónový domček s otváracími dvierkami, 
ktorý možno ľahko poskladať a vyfarbiť. 

Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač B 

Maximálna veľkosť potlače: 40 × 30 mm 
Rozmery: 16 × 16 × 18 cm 

Poznámka: farby, nožnice a lepidlo nie sú 
súčasťou balenia 

Kartónové množstvo v ks: 30

VLÁČIK
F6609700RB2

Sada elektrického vláčika, ktorá obsahuje: jednu 
elektrickú lokomotívu, tri rôzne vagóny, šesť 

priamych koľajníc, šesť zakrivených koľajníc, 
jeden úložný box a manuál. 

Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C, kartička, samolepka 

Maximálna veľkosť potlače: 40 × 20 mm 
Rozmery: 15,5 × 3,5 × 12,5 cm 

Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Poznámka: batéria 1 x AA nie je súčasťou balenia  

Kartónové množstvo v ks: 48

DUWAMI
2,69 €

VLÁČIK
5,39 €

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

BEKY
F6609600RB2
Plyšový zajačik s mäkkou srsťou a papierovým 
štítkom v tvare srdiečka, ktorý je vhodný na potlač.  
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač B 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 15 mm 
Rozmery: cca 12,5 × 19 cm 
Kartónové množstvo v ks: 100

ANTONY
F6609400RB2
Plyšová panda s mäkkou srsťou a papierovým 
štítkom v tvare srdiečka, ktorý je vhodný na potlač. 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač B 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 15 mm 
Rozmery: cca 14 × 20 cm 
Kartónové množstvo v ks: 100

DOGBEE
Frisbee pre psy. Materiál lano z bavlny 
a 420D látka Oxford.
F5700200PD2 — čierna
F5700201PD2 — modrá
F5700202PD2 — červená
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač G 
Maximálna veľkosť potlače: 60 × 60 mm 
Rozmery: Ø 18,5 × 1,4 cm 
Kartónové množstvo v ks: 200

ANTONY
3,66 €

BEKY
3,17 €

DOGBEE
2,18 €

PLYŠOVÉ HRAČKY
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PANANO
B0603300RB2

Sada omaľovánok (30 listov) so šiestimi 
pastelkami, gumou a strúhadlom 

v lepenkovej taštičke. 
Odporúčaná technológia potlače:  

tampónová tlač B 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 30 mm 

Rozmery: 14,5 × 14,5 × 1,8 cm 
Kartónové množstvo v ks: 200

NÁKRES 12
Súprava dvanástich drevených pasteliek v kartónovej 

krabičke s vlastným plnofarebným dizajnom.
Minimálne množstvo na objednanie v ks: 500 

Rozmery: 9 × 8,6 × 1 cm
Kartónové množstvo v ks: 400

NÁKRES 6
Súprava šiestich drevených pasteliek v kartónovej 

krabičke s vlastným plnofarebným dizajnom.
Minimálne množstvo na objednanie v ks: 500

Rozmery: 4,5 × 9 × 0,9 cm
Kartónové množstvo v ks: 960

kreslící potřeby

NÁKRES 6
od 0,73 €

NÁKRES 12
od 1,00 €

PANANO
1,58 €

POTREBY NA KRESLENIE

500 ks 1000 ks 2000 ks 5000 ks

0,78 € 0,76 € 0,73 € 0,73 €

500 ks 1000 ks 2000 ks 5000 ks

1,07 € 1,05 € 1,00 € 1,00 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

TOBIO
B0603200RB2
Sada piatich omaľovánok a štyroch 
zastrúhaných pasteliek v plastovej tube. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač B 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 8 mm 
Rozmery: Ø 2,8 × 15 cm 
Kartónové množstvo v ks: 400

RESORTA
H5105400PK2
Netkaná (80 gr/m²) detská nákupná taška 
s omaľovánkou a štyrmi voskovkami. 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K 
Maximálna veľkosť potlače: 250 × 150 mm 
Rozmery: 34 × 10,5 × 29 cm 
Kartónové množstvo v ks: 200

TALKON
F3504100PK2
Netkaný (80 gr/m²) detský sťahovací batôžtek 
s omaľovánkou a štyrmi fixkami. 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K 
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 150 mm 
Rozmery: 29,5 × 26 × 0,2 cm 
Kartónové množstvo v ks: 200

TOBIO
0,84 €

RESORTA
0,97 €

TALKON
0,87 €

POTREBY NA KRESLENIE
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BLESKIT
Sada hracích kariet (58 kusov) spolu s návodom. Karty majú priemer 8 cm, 

vrátane krabičky. Cena zahŕňa plnofarebnú obojstrannú potlač kariet aj krabičky. 
Karty sú vyrobené z matného kriedového papiera 350g a sú obojstranne lakované. 

Minimálne množstvo na objednanie v ks: 100 
Termín dodania je 2–3 týždne.

BLESKIT
od 4,35 €

PEXESO
od 0,40 €

REKLAMNÉ
KANASTOVÉ KARTY
od 0,34 €

PEXESO
Formát archy pexesa je 297 × 420 mm, materiál lesklá krieda 300 g. Počet 

párov pexesa záleží na zadaní vašej grafiky. Potlač je obojstranná, plnofarebná  
s možnosťou lesklej, či matnej laminácie.

Minimálne množstvo na objednanie v ks: 100
Termín dodania je 2–3 týždne.

REKLAMNÉ  
KANASTOVÉ KARTY

Súprava obsahuje dve sady hracích kariet po 54 kusov a dve 
prázdne karty. Predná strana sú dvojhlavé hracie karty a zadná 

strana je potlačená podľa vášho dizajnu. Karty sú vyrobené z 350 g 
kriedového papiera, sú obojstranne lakované a dodávané v krabičke  

s potlačou podľa vášho dizajnu.
Minimálne množstvo na objednanie v ks: 100

Termín dodania je 2–3 týždne.

KARTY

počet 100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

cena 11,32 € 8,55 € 6,97 € 6,04 € 5,55 € 4,77 € 4,35 €

počet 100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

cena 1,38 € 1,27 € 1,22 € 0,98 € 0,82 € 0,51 € 0,40 €

kusy
potlač kariet

2/0
potlač kariet

4/0
potlač 

krabičiek 2/0
potlač 

krabičiek 4/0

100 ks 13,25 € � 18,02 € 1,22 € 1,70 €

200 ks 8,02 € 10,37 € 0,97 € 1,47 €

300 ks 6,18 € 7,74 € 0,86 € 1,34 €

400 ks 5,50 € 6,68 € 0,75 € 1,22 €

500 ks 4,76 € 5,68 € 0,61 € 0,97 €

1000 ks 3,94 € 4,19 € 0,50 € 0,75 €

2000 ks 3,76 € 4,12 € 0,48 € 0,59 €

5000 ks 2,83 € 2,97 € 0,29 € 0,34 €



Ekologické guľôčkové pero vyrobené 
z pšeničnej slamy, ktoré obsahuje 
modrý atrament Dokumental® s TC 
guľôčkou na veľmi príjemné písanie,  
priemerne 1 200 metrov textu. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač A 
Maximálna veľkosť potlače:  
30 × 7 mm 
Rozmery: Ø 1,1 × 13,9 cm 
Kartónové množstvo v ks: 100

PÍSACIE POTREBY 06

HARBEL
EKOLOGICKÉ GUĽÔČKOVÉ PERO
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

EKOLOGICKÉ PERÁ

IDIOFA
B0404900MA2
Písacia sada, ktorá sa skladá z guľôčkového pera, 
ceruzky, pravítka, strúhadla a gumy v ekologickom  
bavlnenom puzdre na zips. 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, 
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 20 mm  
Rozmery: 18,3 × 7,8 × 1,6 cm 
Kartónové množstvo v ks: 200

BERBO
Bambusové guľôčkové pero s kovovými 
doplnkami a čiernou náplňou.
B0101900RX2 — strieborná
B0101901RX2 — čierna
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač B 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 7 mm
Rozmery: Ø 1,1 × 13,5 cm
Kartónové množstvo v ks: 500 

IDIOFA
2,33 €

BERBO
0,78 €

AGADEMA
B0119300MA2
Guľôčkové pero v dizajne kukuričného klasu
je vyrobené z recyklovaného plastu
a obsahuje modrú náplň. 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 7 mm 
Rozmery: Ø 1,1 × 11,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 1000

AGADEMA
0,29 €
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EKOLOGICKÉ PERÁ

USAKO
B6002400PB2

Puzdro na pero, ktoré je vyrobené 
v kombinácii korku a papiera. 

Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač A 

Maximálna veľkosť potlače: 40 × 15 mm 
Rozmery: 16 × 4 cm 

Kartónové množstvo v ks: 1000

BETANY
B0119100MA2

Guľôčkové pero vyrobené z pšeničnej 
slamy s plastom, so striebornými doplnkami 

a modrou náplňou. 
Odporúčaná technológia potlače:  

tampónová tlač A 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 7 mm 

Rozmery: Ø 1 × 13,8 cm 
Kartónové množstvo v ks: 500

PALINGO
Guľôčkové pero vyrobené z bambusu 

a pšeničnej slamy. Obsahuje kvalitný nemecký 
atrament Dokumental® v modrej farbe. Náplň 
píše veľmi hladko a vydrží písať až 1200 m.

B0108200RX2 — čierna 
B0108201RX2 — biela 

B0108202RX2 — svetlomodrá 
B0108203RX2 — svetlozelená

Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A

Maximálna veľkosť potlače: 40 × 7 mm
Rozmery: Ø 1,1 × 14,1 cm

Kartónové množstvo v ks: 1000 

USAKO
0,29 €

BETANY
0,34 €

PALINGO
0,56 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

EKOLOGICKÉ PERÁ

HARBEL
Ekologické gulôčkové pero vyrobené 
z pšeničnej slamy, ktoré obsahuje modrý 
atrament Dokumental® s TC guľôčkou na veľmi  
príjemné písanie, priemerne 1 200 metrov textu.
B0108100RX2 — čierna
B0108101RX2 — biela
B0108102RX2 — svetlomodrá
B0108103RX2 — svetlozelená 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 7 mm 
Rozmery: Ø 1,1 × 13,9 cm 
Kartónové množstvo v ks: 100

HARBEL
0,42 €

LUBANGO
Guľôčkové pero z recyklovaného plastu RPET. 
Telo je biele, transparentné a doplnky sú farebné. 
Obsahuje modrú náplň.
B0116200PD2 — čierna
B0116201PD2 — modrá
B0116202PD2 — červená
B0116203PD2 — zelená
B0116204PD2 — oranžová
B0116205PD2 — transparentná
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 7 mm 
Rozmery: 14,3 × 1,1 × 1,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 1000

LUBANGO
0,53 €
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DREVENÉ PERÁ

TEGIDA
B0119600MA2

Drevené guľôčkové pero s čiernym plastovým 
vrchnákom a čiernou náplňou. 

Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A 

Maximálna veľkosť potlače: 40 × 5 mm 
Rozmery: Ø 0,7 × 15,1 cm 

Kartónové množstvo v ks: 2000

TASARA
B3501800PD2

Darčeková sada v krabičke, ktorá obsahuje 
drevené guľôčkové pero s modrou náplňou 

a drevený prívesok na kľúče. 
Odporúčaná technológia potlače:  

tampónová tlač B na krabičku,  
tampónová tlač C na pero a kľúčenku 

Maximálna veľkosť potlače: 40 × 6 mm 
Rozmery: 18,1 × 8 × 2 cm 

Kartónové množstvo v ks: 100

TEGIDA
0,41 €

TASARA
7,66 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

EKOLOGICKÉ PERÁ

JENAGO
Pero z recyklovaného papiera s farebnými 
plastovými doplnkami a modrou náplňou.
B0116100MA2 — modrá 
B0116101MA2 — červená 
B0116102MA2 — zelená 
B0116103MA2 — biela 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 7 mm 
Rozmery: Ø 1 × 14,3 cm 
Kartónové množstvo v ks: 1000

DIABAL
Tlačítkové guľôčkové pero vyrobené 
z papieru s PLA doplnkami, obsahuje 
modrú náplň. 
B0115900PD2 — čierna 
B0115901PD2 — modrá
B0115902PD2 — červená
B0115903PD2 — oranžová
B0115904PD2 — zelená
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač A
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 7 mm
Rozmery: Ø 1 × 14 cm
Kartónové množstvo v ks: 1000

JENAGO
0,16 €

DIABAL
0,24 €
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PAPIEROVÉ PERÁ

MATURO
Guľôčkové pero s telom z papiera a plastovými 

farebnými doplnkami, obsahuje modrú náplň.
B0134100PB2 — čierna

B0134101PB2 — červená
B0134102PB2 — zelená

B0134103PB2 — oranžová
B0134104PB2 — žltá

B0134105PB2 — modrá
B0134106PB2 — biela

B0134107PB2 — tmavozelená 
Odporúčaná technológia potlače:  

tampónová tlač A 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 7 mm 

Rozmery: Ø 1,1 × 14,7 cm 
Kartónové množstvo v ks: 100

TIBANO
B0116000PD2

Papierové guľôčkové pero s doplnkami 
vyrobenými z kávových šupiek (40%) 

a z plastu (60%), obsahuje modrú náplň.  
Odporúčaná technológia potlače: 

tampónová tlač A 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 7 mm 

Rozmery: Ø 1 × 13,9 cm 
Kartónové množstvo v ks: 1000

ZERUO
B0107000PD2

Guľôčkové pero z papiera s plastovými 
doplnkami a modrou náplňou. 

Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač A 

Maximálna veľkosť potlače: 50 × 7 mm 
Rozmery: Ø 1 × 14 cm 

Kartónové množstvo v ks: 1000

MATURO
0,24 €

TIBANO
0,24 €

ZERUO
0,24 €
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PLASTOVÉ PERÁ

BENGUELO
Guľôčkové pero v metalickom prevedení 
s dizajnovým klipom. Obsahuje modrý nemecký 
atrament Dokumental® až na 1200 metrov textu 
a TC guľôčku na mimoriadne príjemné písanie. 
B0107300RX2 — čierna
B0107301RX2 — sivá
B0107302RX2 — biela
B0107303RX2 — modrá
B0107304RX2 — antracitová 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 5 mm 
Rozmery: Ø 1,1 × 14,9 cm 
Kartónové množstvo v ks: 50

KIKWITO
Guľôčkové pero s metalickým klipom 
a dizajnovým vzorom. Obsahuje nemeckú 
náplň s modrým atramentom Dokumental® 
na písanie až 1 200 metrov textu  
a TC guľôčku na príjemné písanie.
B0107700RX2 — čierna
B0107701RX2 — sivá
B0107702RX2 — biela
B0107703RX2 — modrá 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač A 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 5 mm 
Rozmery: Ø 1 × 14,6 cm 
Kartónové množstvo v ks: 50

BENGUELO
0,60 €

KIKWITO
0,56 €
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KOVOVÉ PERÁ

ANDULO
B0106100RB2

Kovové guľôčkové pero s otočným 
mechanizmom, matným povrchom a lesklými 

doplnkami. Obsahuje modrú náplň a je 
dodávané v darčekovej krabičke. 

Odporúčaná technológia potlače: gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 5 mm 

Rozmery: 13,4 cm 
Kartónové množstvo v ks: 200

SIKARO
Kvalitná mikroceruzka značky Rotring 

s pogumovanou rukoväťou a tuhou 0,5 mm 
z materiálu Hi-Polymer, ktorá zaisťuje vysokú 

prispôsobivosť a odolnosť. Pod krytkou tlačidla je 
zabudovaná guma. 

Dodávané v darčekovej kazete s jednou 
náhradnou náplňou.

B0500200PB2 — biela
B0500201PB2 — čierna 

Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C 

Maximálna veľkosť potlače: 40 × 6 mm 
Rozmery: Ø 0,9 × 13,8 cm 

Kartónové množstvo v ks: 1200

MISOMBA
Kvalitné kovové guľôčkové pero značky Rotring  

s úzkym hrotom, ktoré je využiteľné na rôzne 
skicovanie, písanie a kreslenie. Obsahuje modrú 

náplň a je dodávané v darčekovej kazete 
s náhradnou náplňou.

B0115100PB2 — strieborná
B0115101PB2 — čierna 

Odporúčaná technológia potlače: gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 6 mm 

Rozmery: Ø 0,9 × 14,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 400

ANDULO
2,38 €

SIKARO
5,44 €

MISOMBA
41,07 €
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PIERRE CARDIN 

PIERRE CARDIN 
LUBERON
B0102500IP3
Luxusné guľôčkové pero Pierre Cardin s otočným 
mechanizmom. Pero má kovové telo v matnom 
celočiernom prevedení s lesklým klipom. 
Obsahuje kvalitnú modrú náplň s hrotom 1 mm. 
Balené v luxusnom puzdre Pierre Cardin, 
dodávané s certifikátom pravosti. 
Odporúčaná technológia potlače: gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 5 mm  
na telo pera 
Rozmery: guľôčkové pero 1,1 × 13,5 cm; 
balenie 5,5 × 15,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 60

PIERRE CARDIN
TRIOMPHE 
B0102400IP3
Luxusné guľôčkové pero Pierre Cardin s otočným 
mechanizmom. Pero má kovové telo v matnom 
celočiernom prevedení s lesklým klipom. 
Obsahuje kvalitnú modrú náplň s hrotom 1 mm. 
Balené v luxusnom puzdre Pierre Cardin, 
dodávané s certifikátom pravosti. 
Odporúčaná technológia potlače: gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 5 mm
na telo pera 
Rozmery: guľôčkové pero 1,1 × 13,5 cm;  
balenie 5,5 × 15,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 60

PIERRE CARDIN 
LUBERON
6,20 €

PIERRE CARDIN 
TRIOMPHE
5,80 €
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PIERRE CARDIN

PIERRE CARDIN 
VENDOME
5,80 €

PIERRE CARDIN 
FESTIVAL
13 €

PIERRE CARDIN 
VENDOME

B0102300IP3
Luxusné kovové guľôčkové pero Pierre Cardin 

so stylusom a otočným mechanizmom. Telo pera 
je vyrobené v celočiernom elegantnom dizajne 
s jemnými červenými prúžkami. Pero obsahuje 

kvalitnú modrú náplň s hrotom 1 mm. 
Balené v luxusnom puzdre Pierre Cardin, 

dodávané s certifikátom pravosti. 
Odporúčaná technológia potlače: gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 5 mm  

na telo pera
Rozmery: guľôčkové pero 1 × 14,2 cm;  

balenie 5,5 × 15,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 60

PIERRE CARDIN 
FESTIVAL

B0102200IP3
Luxusné kovové guľôčkové pero Pierre Cardin  

s otočným mechanizmom, ktorého telo je po 
celej dĺžke povrchu zdobené elegantným 

rytím. Obsahuje kvalitnú náplň v modrej farbe 
s hrotom 1 mm spolu s náhradnou  

čiernou náplňou. 
Balené v luxusnej krabičke Pierre Cardin, 

dodávané s certifikátom pravosti. 
Odporúčaná technológia potlače: gravír 

Maximálna veľkosť potlače:
30 × 2 mm na klip

Rozmery: guľôčkové pero 1,1 × 13,9 cm; 
balenie 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 20



ANDRIS
BEZDRÔTOVÉ SLÚCHADLÁ

Bezdrôtové polstrované a nastaviteľné 
slúchadlá s integrovaným ovládaním 
prevádzkových funkcií na pravom 
slúchadle. Slúchadlá majú funkciu  
hands-free, dosah cca 10 m a kapacitu 
batérie 200 mAh, doba prevádzky 
je cca päť až šesť hodín. Dodávané 
vrátane nabíjacieho USB kábla a kábla 
s 3,5 jack konektorom, oba s dĺžkou 
cca 50 cm. 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm 
Rozmery: 19 × 15,5 × 7,5 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Kartónové množstvo v ks: 20

KANCELÁRIA 07
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

PIERRE CARDIN 
ELECTRIC SET
B3501300IP3
Luxusná sada elektrického dobíjacieho zapaľovača 
a kovového guľôčkového pera ESPACE značky Pierre 
Cardin. Pero i zapaľovač sú vyrobené v elegantnej 
farbe gunmetal. Zapaľovač má hladký, nadčasový 
dizajn. Dobíja sa cez USB kábel, ktorý je súčasťou 
balenia. Obsahuje batériu s kapacitou 220 mAh, 
dĺžka nabíjania 1–2 hodiny. Gulôčkové pero má 
otočný mechanizmus, je zdobené šachovnicovým 
rytím po celej dĺžke svojho povrchu a obsahuje 
kvalitnú náplň v modrej farbe s hrotom 1 mm. 
Balené v luxusnej krabičke Pierre Cardin, dodávané 
s certifikátom pravosti. 
Odporúčaná technológia potlače: gravír 
Maximálna veľkosť potlače: zapaľovač 35 × 15 mm; 
guľôčkové pero 30 × 3 mm 
Rozmery: zapaľovač 3,5 × 7,1 × 1,2 cm; gulôčkové 
pero 1 × 13,7 cm; balenie 21, 4 × 13,4 × 3,5 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Kartónové množstvo v ks: 10

PIERRE CARDIN 
REPORTER SET
Značková sada luxusného dvojfarebného poznámkového 
bloku A5 Pierre Cardin REPORTER a elegantného 
guľôčkového pera Pierre Cardin CELEBRATION v piatich 
módnych farbách. Poznámkový blok obsahuje 160 strán 
s bodkovanými linajkami s gramážou 80 g a textilnú 
záložku s kovovým príveskom s logom Pierre Cardin. 
Na zadnej strane bloku je vyrazené logo Pierre Cardin. 
Gulôčkové pero má hliníkové telo s gumennou povrchovou 
úpravou, ktorá je veľmi príjemná na dotyk, stylus a čierne 
detaily. Obsahuje kvalitnú modrú náplň s hrotom 0,7 mm. 
Sada je balená v darčekovom obale Pierre Cardin, 
dodávané s certifikátom pravosti.
B3501200IP3 — sivá/čierna 
B3501201IP3 — červená/čierna 
B3501202IP3 — modrá/čierna 
B3501203IP3 — zelená/čierna 
B3501204IP3 — oranžová/čierna
Odporúčaná technológia potlače:  
blok — tampónová tlač C;  
guľôčkové pero — gravír, UV tlač 
Maximálna veľkosť potlače: blok 50 × 40 mm;  
guľôčkové pero 40 × 6 mm 
Rozmery: blok 14,7 × 20,8 × 1,3 cm;  
guľôčkové pero 1 × 14 cm;  
balenie 20,8 × 16,2 × 1,4 cm 
Kartónové množstvo v ks: 5

PIERRE CARDIN 
ELECTRIC SET

PIERRE CARDIN 
REPORTER SET
11,99 €

38,60 €

PIERRE CARDIN



 KANCELÁRIA 105 

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

ka
nc

el
ár

ia

KARBONIO
Poznámkový blok A5 z recyklovanej kože, 

80 linajkovaných recyklovaných listov, 
gramáž 75 g/m2.

B4006600RX2 — antracitová
B4006601RX2 — hnedá 

Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C 

Maximálna veľkosť potlače: 80 × 50 mm 
Rozmery: 20,8 × 13,5 × 1,1 cm 

Kartónové množstvo v ks: 50

TEFALO A5
B4005000MA2

Zápisník A5 s pevnými doskami 
s pláteným poťahom, záložkou, 

gumičkou na uzavretie a pútkom na pero, 
160 štvorčekovaných strán. 

Odporúčaná technológia potlače: 
sieťotlač G, K, UV tlač 

Maximálna veľkosť potlače: 80 × 50 mm 
Rozmery: 14,2 × 1,5 × 21,2 cm 

Kartónové množstvo v ks: 50

TEFALO A6
B4005100MA2

Zápisník A6 s pevnými doskami 
s pláteným poťahom, záložkou, 

gumičkou na uzavretie a pútkom na pero, 
160 štvorčekovaných strán. 

Odporúčaná technológia potlače: 
sieťotlač G, K, UV tlač 

Maximálna veľkosť potlače: 80 × 50 mm 
Rozmery: 9 × 1,5 × 14,2 cm 

Kartónové množstvo v ks: 100

TEFALO A5

TEFALO A6

KARBONIO
4,82 €

2,91 €

1,55 €

BLOKY
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POTENIO
B3500900RX2
Ekologický set poznámkového bloku  
s bambusovým obalom, 180 strán  
z recyklovaného papiera, gramáž 70g/m2 
a bambusového guľôčkové pero s čiernou náplňou. 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 40 mm 
Rozmery: 18,8 × 13 × 1,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 20

POZULI
B3501000RX2
Elegantná sada poznámkového bloku 
a guľôčkového pera z kolekcie Swiss Peak. 
Poznámkový blok obsahuje 160 linajkovaných 
strán s gramážou 80g/m2, obal je z PU a má  
klopu s logom Swiss Peak na štítku. Pero má 
strieborné doplnky a obsahuje nemecký atrament 
až na 1 200 m textu.  
Balené v luxusnej darčekovej krabičke. 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 40 mm 
Rozmery: 21 × 14 × 1,8 cm 
Kartónové množstvo v ks: 25

POTENIO

POZULI

10,92 €

15,83 €

BLOKY
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ENZO
Poznámkový blok A5 s doskami z PU 

s integrovaným USB s kapacitou 16 GB, 
so záložkou, 96 linajkovaných strán.

B4003900PK2 — čierna
B4003901PK2 — biela

B4003902PK2 — modrá
B4003903PK2 — červená 

Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C, UV tlač 

Maximálna veľkosť potlače: 80 × 50 mm 
Rozmery: 21 × 14 × 1,3 cm 

Cena nezahŕňa recyklačný a autorský poplatok. 
Kartónové množstvo v ks: 50

BARTAMUR
Poznámkový blok A5 s tvrdými PU 

doskami, 96 linajkovaných strán, farebná 
záložka a farebná gumička na uzavretie. 
Po vylasérovaní loga do bloku bude mať 

vaše logo rovnakú farbu ako gumička.
B4003800PK2 — biela

B4003801PK2 — žltá
B4003802PK2 — oranžová

B4003803PK2 — červená
B4003804PK2 — svetlomodrá
B4003805PK2 — svetlozelená

B4003806PK2 — modrá 
Odporúčaná technológia potlače: 

tampónová tlač C, UV tlač 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 40 mm 

Rozmery: 14 × 21 × 1,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 50

ENZO

BARTAMUR

14,39 €

2,37 €

BLOKY
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BELVEDER
Poznámkový blok v krúžkovej väzbe a plastovom 
prebale, 60 linajkovaných strán a päť farieb 
značkovačov (25 kusov z každej farby). 
B4004400PK2 — čierna
B4004401PK2 — biela
B4004402PK2 — modrá
B4004403PK2 — červená 
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 40 mm 
Rozmery: 21 × 14,5 × 1,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 80

RIPOLANA
B4100400RB2
Sada školských potrieb v kartónovom obale. 
Sada obsahuje pero s papierovým telom, čiernymi 
doplnkami a modrou náplňou, pravítko (15 cm), 
drevené strúhadlo, gumu, dve drevené ceruzky, 
linajkovaný blok, päť rôznych farebných značkovačov, 
sada väčších značkovačov a vrecko na vizitky. 
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 40 mm 
Rozmery: 20,5 × 15 × 2,2 cm 
Kartónové množstvo v ks: 50

BELVEDER
1,85 €

RIPOLANA
3,55 €

BLOKY
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BORALINA
B4502800PK2

Sada lepiacich lístkov na odkazy a piatich
farieb značkovačov v krúžkovej väzbe

a kartónovom obale.
Odporúčaná technológia potlače:

tampónová tlač C
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 30 mm

Rozmery: 10,7 × 8,2 × 1,2 cm
Kartónové množstvo v ks: 200

TROPA
B4501500RB2

Sada lepiacich lístkov v kartónovom obale. Sada 
obsahuje jeden väčší bloček samolepiacich lístkov 

a štyri menšie rôznofarebné značkovače. 
Odporúčaná technológia potlače:  

tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm 

Rozmery: 11 × 7 × 0,3 cm 
Kartónové množstvo v ks: 800

SOVERATA
Sada značkovacích lepiacich lístkov na 
poznámky v kartónovom obale v tvare 

trojuholníka. Obsahuje štyri farby 
značkovacích lístkov po 22 kusov.

B4502900PK2 — čierna
B4502901PK2 — biela

B4502902PK2 — modrá
B4502903PK2 — červená

B4502904PK2 — hnedá 
Odporúčaná technológia potlače: 

tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 30 mm 

Rozmery: 9 × 10 × 0,3 cm 
Kartónové množstvo v ks: 1000

BORALINA
0,91 €

TROPA
0,29 €

SOVERATA
0,47 €

NOTE-ITY
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ELEKTROSTATICKÝ 
NOTE-IT V PREBALE
Elektrostatický note-it vo formáte 100 × 68 mm. 
Obsahuje 100 listov. Je možné zvoliť si žltú, ružovú,  
oranžovú alebo zelenú farbu listu. V cene je plnofarebná potlač 
prebalu, ktorý je vyrobený z 250 g pohľadnicového papiera.
Balené po päť kusov do fólie. 
Minimálne množstvo na objednanie v ks: 100 
Poznámka: za príplatok možnosť potlače listu, balenie
po jednom kuse, lesklé, matné alebo soft touch lamino prebal  

ELEKTROSTATICKÝ 
NOTE-IT V PREBALE 
SO ZNAČKOVAČMI 
Note-it vo formáte 100 × 68 mm, ktorý obsahuje sto 
elektrostatických listov a päť farieb klasických značkovačov.
Farby listov môžu byť žltá, ružová, oranžová alebo zelená.
V cene je plnofarebná potlač prebalu, ktorý je vyrobený z 250 g 
pohľadnicového papiera.
Celkový formát je 151 × 75 mm. 
Balené po päť kusov do fólie.
Poznámka: za príplatok možnosť potlače listu, balenie
po jednom kuse, lesklé, matné alebo soft touch lamino prebal

ELEKTROSTATICKÝ NOTE-IT 
V TVRDÝCH DOSKÁCH
Elektrostatický note-it vo formáte 100 × 68 mm, ktorý obsahuje sto 
elektrostatických listov, ktoré môžete mať vo farbách žltá, ružová,  
oranžová alebo zelená. V cene je plnofarebná potlač prebalu, ktorý je 
vyrobený z kašírovanej 2 mm lepenky.
Balené po päť kusov do fólie.
Poznámka: za príplatok možnosť potlače listu, balenie
po jednom kuse, lesklé, matné alebo soft touch lamino prebal 

ELEKTROSTATICKÝ NOTE-IT 
V PREBALE
od 2,17 €

ELEKTROSTATICKÝ NOTE-IT 
V PREBALE SO ZNAČKOVAČMI
od 2,67 €

ELEKTROSTATICKÝ NOTE-IT
V TVRDÝCH DOSKÁCH
od 2,99 €                         

ELEKTROSTATICKÉ NOTE-ITY

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

2,38 € 2,33 € 2,31 € 2,29 € 2,26 € 2,24 € 2,17 €

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

3,06 € 3,01 € 2,94 € 2,88 € 2,81 € 2,76 € 2,67 €

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

3,46 € 3,37 € 3,26 € 3,17 € 3,10 € 3,03 € 2,99 €
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NOTE-IT V MÄKKOM 
PREBALE

Note-it obsahuje 100 listov a je možné si zvoliť biely, žltý, modrý, 
zelený alebo ružový papier. V cene je zahrnutá plnofarebná potlač 

prebalu a tlač jednou alebo dvoma farbami na listy.
Možnosť výberu z formátov 51 × 75 mm, 68 × 75 mm  

alebo 102 × 75 mm. 

NOTE-IT SO ZNAČKOVAČOM 
V MÄKKOM PREBALE

V cene je zahrnutá plnofarebná potlač prebalu vrátane lesklého
lamina, ďalej tlač jednej alebo dvoch farieb na listy.

Je možné si vybrať z dvoch variant: 
a) note-it 51 × 75 mm 

Obsahuje 50 listov note-it 51 × 75 mm, 5 × 25 klasické plastové neónové 
značkovače, prebal z 230 g pohľadnicového kartónu. 

NOTE-IT SO ZNAČKOVAČOM 
V TVRDÝCH DOSKÁCH

Obsahuje 50-listový note-it 102 × 75 mm, 25-listový note-it
51 × 75 mm a 5 × 25 listové plastové neónové značkovače. V cene
je zahrnutá plnofarebná tlač na tvrdé dosky vrátane lesklého lamina,

ďalej tlač jednou alebo dvoma farbami rovnakého motívu na oba note-ity. 

b) note-it 102 × 75 mm 
Obsahuje 50 listov note-it 51 × 75 mm a 50 listov 102 × 75 mm (cena zahŕňa 

potlač oboch note-itov), 5 × 25 listové plastové neónové značkovače, 
prebal z 230 g pohľadnicového kartónu. 

Rozmer: 51 × 75 mm 

Rozmer: 68 × 75 mm

Rozmer: 102 × 75 mm

NOTE-IT V MÄKKOM PREBALE
od 0,75 €

NOTE-IT SO ZNAČKOVAČOM 
V MÄKKOM PREBALE
od 1,54 €

NOTE-IT SO ZNAČKOVAČOM 
V TVRDÝCH DOSKÁCH
od 2,54 €

NOTE-ITY

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

2,26 € 1,83 € 1,52 € 1,29 € 1,11 € 0,82 € 0,75 €

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

2,33 € 1,95 € 1,61 € 1,40 € 1,15 € 0,91 € 0,77 €

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

2,45 € 2,02 € 1,70 € 1,49 € 1,34 € 1,09 € 0,88 €

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 1500 ks 2000 ks

3,15 € 2,40 € 2,24 € 2,20 € 2,08 € 1,72 € 1,61 € 1,56 €

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 1500 ks 2000 ks

2,49 € 1,92 € 1,74 € 1,70 € 1,68 € 1,61 € 1,56 € 1,54 €

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

4,35 € 3,60 € 3,46 € 3,31 € 3,06 € 2,72 € 2,54 €
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50 listov

50 listov

50 listov

100 listov

100 listov

100 listov

NOTE-IT 51 × 75 MM
Samolepiaci bloček NOTE–IT.

NOTE-IT 68 × 75 MM
Samolepiaci bloček NOTE–IT. 

NOTE-IT 102 × 75 MM 
Samolepiaci bloček NOTE–IT. 

Lepiaca časť na kratšej strane, možnosť zmeny za príplatok.

Lepiaca časť na kratšej strane, možnosť zmeny za príplatok.

Lepiaca časť na kratšej strane, možnosť zmeny za príplatok.

NOTE-ITY

NOTE-IT 102 × 75 MM
od 0,45 €

NOTE-IT 68 × 75 MM
od 0,38 €

NOTE-IT 51 × 75 MM
od 0,34 €    

množstvo 100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks 5000 ks

1 farba 1,65 € 1,29 € 1,02 € 0,79 € 0,57 € 0,43 € 0,38 € 0,34 €

2 farby 1,77 € 1,34 € 1,02 € 0,82 € 0,66 € 0,45 € 0,38 € 0,34 €

množstvo 100  ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks 5000 ks

1 farba 1,74 € 1,40 € 1,11 € 0,88 € 0,66 € 0,52 € 0,43 € 0,38 €

2 farby 1,86 € 1,47 € 1,11 € 0,91 € 0,70 € 0,54 € 0,43 € 0,38 €

množstvo 100  ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks 5000 ks

1 farba 1,83 € 1,49 € 1,20 € 0,97 € 0,88 € 0,70 € 0,54 € 0,45 €

2 farby 1,95 € 1,54 € 1,20 € 1,00 € 0,91 € 0,72 € 0,54 € 0,45 €

množstvo 100  ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks 5000 ks

1 farba 2,38 € 1,52 € 1,15 € 0,97 € 0,72 € 0,68 € 0,66 € 0,59 €

2 farby 2,49 € 1,59 € 1,18 € 1,00 € 0,75 € 0,70 € 0,66 € 0,59 €

množstvo 100  ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks 5000 ks

1 farba 2,60 € 1,63 € 1,25 € 1,06 € 0,95 € 0,79 € 0,68 € 0,66 €

2 farby 2,69 € 1,68 € 1,27 € 1,09 € 1,00 € 0,82 € 0,68 € 0,66 €

množstvo 100  ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks 5000 ks

1 farba 2,74 € 1,72 € 1,34 € 1,15 € 1,15 € 1,02 € 0,91 € 0,82 €

2 farby 2,85 € 1,77 € 1,36 € 1,18 € 1,18 € 1,04 € 0,91 € 0,82 €
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NOTE-IT NA PALETKE
Samolepiaci note-it na drevenej paletke vo formáte  

102 × 72 mm, ktorý obsahuje 500 listov v bielej, modrej, 
žltej, zelenej alebo ružovej farbe listu. V cene je zahrnutá 

potlač listov jednou alebo dvoma farbami a balením  
po jednom kuse do fólie.

Poznámka: za príplatok je možná tampónová tlač na bočnú 
stranu 1–4 farbami

ROZKLADACIA KOCKA 
SO ZNAČKOVAČMI

Kocka je vyrobená z obojstrannej kašírovanej lepenky.
Formát kocky je 83 × 75 × 75 mm.

Kocka obsahuje lepenú kocku 75 × 65 mm so 400 listami
(80g ofset), note-it 75 × 45 mm s 50 listami v bielej, modrej, žltej,  

zelenej alebo ružovej farbe listu, plastové značkovače v piatich 
neónových farbách a papierovú priehradku na perá

Cena zahŕňa potlač obalu kocky.
Balené po jednom kuse do fólie. 

Minimálne množstvo na objednanie v ks: 200 
Poznámka: za príplatok je možnosť balenia po jednom kuse, lesklé, 

matné alebo soft touch lamino prebal. Možnosť taktiež potlače 
note-itov jednou alebo dvoma farbami.

PAPIEROVÁ KOCKA 
NA PALETKE

Formát kocky je 8 × 12 × 5 cm a obsahuje 500 listov, materiál 80 g ofset.
Balené po jednom kuse do fólie. 

Poznámka: za príplatok je možnosť potlače bočných strán alebo 
vyvŕtanie otvoru na pero

Minimálny množstvo na objednanie v ks: 50 
Voliteľné doplnky: tampónová tlač na bočnú stranu, vŕtaný otvor na pero 

NOTE-IT NA PALETKE
od 5,32 €

ROZKLADACIA KOCKA 
SO ZNAČKOVAČMI
od 5,84 €

PAPIEROVÁ KOCKA 
NA PALETKE
od 4,37 €

PAPIEROVÉ KOCKY

NOTE-IT 51 × 75 MM
100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

6,57 € 6,11 € 6,00 € 5,89 € 5,55 € 5,43 € 5,32 €

množstvo 100 ks  200  ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

1+0/2+0 9,62 € 7,93 € 7,36 € 6,79 € 6,57 € 6,05 € 5,84 €

3+0/4+0 11,73 € 9,06 € 8,20 € 7,47 € 7,11 € 6,41 € 6,09 €

množstvo 100 ks  200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks 5000 ks

1+0/2+0 5,75 € 5,05 € 4,80 € 4,73 € 4,71 € 4,55 € 4,46 € 4,37 €

3+0/4+0 7,47 € 6,05 € 5,62 € 5,41 € 5,28 € 4,94 € 4,78 € 4,69 €



KANCELÁRIA 114

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

450 listov
Papierové kocka 9 × 9 × 4,5 cm; 450 listov.

Papierová kocka, 200 listov, čistý formát 10 × 14 cm, balené po jednom kuse do fólie.  

Papierová kocka v plastovej krabičke, 900 voľných listov, veľkosť 9 × 9 cm,
balené po jednom kuse do fólie. Cena vrátane plnofarebného papierika vloženého po obvode. 

900 listov
Papierová kocka 9 × 9 × 9 cm; 900 listov.

PAPIEROVÉ KOCKY

3D PAPIEROVÉ KOCKY

PAPIEROVÁ KOCKA V PLASTOVOM 
BOXE — TYP 1

PAPIEROVÁ KOCKA 
V PLASTOVOM BOXE — TYP 1
od 4,78 €

PAPIEROVÉ KOCKY
od 2,17 €

3D PAPIEROVÉ KOCKY
od 2,83 €

PAPIEROVÉ KOCKY

množstvo 100  ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks 5000 ks 

1+0 3,35 € 2,69 € 2,51 € 2,45 € 2,35 € 2,24 € 2,20 € 2,17 €

2+0 3,51 € 2,81 € 2,58 € 2,54 € 2,45 € 2,29 € 2,24 € 2,22 €

3+0 4,62 € 3,42 € 3,01 € 2,97 € 2,74 € 2,51 € 2,38 € 2,35 €

4+0 4,80 € 3,62 € 3,17 € 3,12 € 2,83 € 2,56 € 2,45 € 2,40 €

množstvo 100 ks   200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 1500 ks 2000 ks

1+0 4,73 € 4,23 € 3,99 € 3,87 € 3,80 € 3,67 € 3,60 € 3,58 €

2+0 4,89 € 4,33 € 4,08 € 3,99 € 3,87 € 3,71 € 3,67 € 3,62 €

3+0 6,11 € 5,05 € 4,66 € 4,39 € 4,26 € 4,03 € 3,94 € 3,92 €

4+0 6,57 € 5,28 € 4,80 € 4,57 € 4,39 € 4,08 € 3,99 € 3,96 €

množstvo 50 ks 100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

0+0 5,07 € 5,07 € 5,07 € 5,07 € 5,07 € 4,96 € 4,96 € 4,78 €

1+0 7,70 € 6,59 € 6,07 € 5,82 € 5,71 € 5,50 € 5,46 € 5,14 €

2+0 8,08 € 6,73 € 6,18 € 5,91 € 5,82 € 5,57 € 5,50 € 5,21 €

3+0 10,08 € 7,97 € 6,91 € 6,52 € 6,25 € 5,98 € 5,75 € 5,46 €

4+0 10,82 € 8,40 € 7,13 € 6,66 € 6,39 € 6,14 € 5,80 € 5,50 €

množstvo 100  ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 1500 ks 2000 ks 

1+0 6,00 € 3,67 € 3,37 € 3,24 € 3,12 € 2,94 € 2,88 € 2,83 €

2+0 6,57 € 4,89 € 4,26 € 3,89 € 3,76 € 3,40 € 3,26 € 3,19 €
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PAPIEROVÁ KOCKA 
V PAPIEROVEJ KRABIČKE

Papierová kocka obsahuje 450 listov 80g offset papieru  
s rozmerom 9 × 9 × 4,5 cm. 

V cene je zahrnutá plnobarvená tlač krabičky.  
Je možnosť tlače 1—2 farbami na listy a tlače na bočnú stranu  

1 až 4 farbami.

PAPIEROVÁ DOSKA 
S VÝSEKOM NA VIZITKU

Doska formátu A4 je vyrobená z 300 g kriedového papieru, hrúbka chrbta 5 mm.
Poznámka: odporúčame ochranu tlače pred oderom lakovaním alebo laminovaním, 

lesklé lamino 0,22 €/ks, matné lamino 0,29 €/ks alebo soft touch lamino 0,34 €/ks 
Minimálne množstvo na objednanie v ks: 100 

PODLOŽKA 
NA PÍSANIE A4

Podložka s kovovým klipom je vyrobená z 2 mm obojstranne 
kašírovanej lepenky vo formáte 225 × 330 mm.

Možnosť lesklého, matného alebo soft touch lamina.
Poznámka: za príplatok možnosť potlače bočnej strany  

alebo vyvŕtanie otvoru na pero

PAPIEROVÁ DOSKA  
S VÝSEKOM NA VIZITKU
od 0,50 €

PAPIEROVÁ KOCKA  
V PAPIEROVEJ KRABIČKE
od 3,42 €

3D PAPIEROVÉ KOCKY

KANCELÁRSKE DOPLNKY

PODLOŽKA NA PÍSANIE A4
od 2,15 €

množstvo 1+0 a 2+0 3+0 a 4+0

100 ks 5,59 € 6,91 €

200 ks 4,85 € 5,66 €

300 ks 4,46 € 5,05 €

400 ks 4,19 € 4,76 €

500 ks 3,92 € 4,30 €

600 ks 3,83 € 4,19 €

700 ks 3,71 € 4,05 €

800 ks 3,62 € 3,94 €

900 ks 3,58 € 3,85 €

1000 ks 3,53 € 3,80 €

1500 ks 3,51 € 3,69 €

2000 ks 3,42 € 3,62 €

množstvo 2+2 4+4

100 ks 3,28 € 4,26 €

200 ks 2,67 € 3,03 €

300 ks 2,45 € 2,67 €

400 ks 2,33 € 2,56 €

500 ks 2,31 € 2,45 €

600 ks 2,26 € 2,35 €

700 ks 2,20 € 2,31 €

800 ks 2,17 € 2,24 €

900 ks 2,15 € 2,20 €

množstvo 100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

1+0 2,08 € 1,25 € 0,97 € 0,82 € 0,72 € 0,59 € 0,50 €

2+0 2,26 € 1,34 € 1,02 € 0,86 € 0,77 € 0,61 € 0,52 €

3+0 2,76 € 1,61 € 1,04 € 1,02 € 0,88 € 0,66 € 0,54 €

4+0 3,03 € 1,70 € 1,11 € 1,06 € 0,93 € 0,68 € 0,57 €

4+4 4,60 € 2,49 € 1,81 € 1,47 € 1,27 € 0,84 € 0,66 €
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BLOK A5 S PLASTOVÝM PREBALOM 
A GUMIČKOU NA PERO
Formát bloku je 14,8 × 21 cm.
Predný prebal bloku je vyrobený z antireflexného plastu a obálka z 250 g natieraného
papiera. Blok obsahuje 70 vnútorných listov z 80g ofsetového papieru, spodný kartón
z 2 mm bielosivej lepenky a gumičku na pero. 
Cena zahŕňa plnofarebnú potlač obálky. Cenník je na potlač vnútorných listov.
Balené po desať kusov do fólie.
Väzba: vario-špirála v bielej, čiernej, striebornej, zlatej, modrej alebo červenej farbe
Poznámka: za príplatok možnosť vkladania reklamných strán, dierovania na euro šanóny,
gumičkový zámok alebo performáciu 

BLOK A5
Papierový blok formátu A5, 50 listov, rozmer 14,8 × 21 cm.

BLOK A4
Papierový blok formátu A4, 50 listov, rozmer 21 × 29,7 cm.

Možnosť výberu bloku medzi lepenou alebo špirálovou väzbou. 
Možnosť dierovania (rozmer dier je zhodný s mechanikou v šanónoch): 0,05 €/dierka.

Možnosť výberu bloku medzi lepenou alebo špirálovou väzbou. 
Možnosť dierovania (rozmer dier je zhodný s mechanikou v šanónoch): 0,05 €/dierka.

BLOK A5 S PLASTOVÝM PREBALOM 
A GUMIČKOU NA PERO
od 3,85 €

BLOK A5
od 0,82 €

BLOK A4
od 1,31 €

BLOKY

množstvo 50 ks   100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks

1+0 2,88 € 2,06 € 1,36 € 1,11 € 1,02 € 0,93 € 0,82 €

2+0 3,37 € 2,22 € 1,43 € 1,15 € 1,06 € 0,95 € 0,84 €

3+0 5,25 € 3,56 € 2,22 € 1,63 € 1,43 € 1,31 € 1,06 €

4+0 5,75 € 3,65 € 2,24 € 1,74 € 1,54 € 1,38 € 1,09 €

množstvo 100 ks   200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

1+0 4,66 € 4,26 € 4,08 € 4,03 € 3,99 € 3,94 € 3,85 €

2+0 4,82 € 4,35 € 4,17 € 4,08 € 4,03 € 3,96 € 3,87 €

3+0 5,53 € 4,76 € 4,48 € 4,30 € 4,23 € 4,08 € 4,01 €

4+0 5,73 € 4,82 € 4,60 € 4,44 € 4,30 € 4,14 € 4,03 €

množstvo 50 ks   100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks

1+0 3,26 € 2,49 € 1,81 € 1,59 € 1,54 € 1,43 € 1,31 €

2+0 3,76 € 2,72 € 1,90 € 1,65 € 1,56 € 1,45 € 1,34 €

3+0 5,75 € 4,10 € 2,72 € 2,26 € 2,06 € 1,90 € 1,63 €

4+0 6,25 € 4,23 € 2,88 € 2,38 € 2,15 € 2,02 € 1,68 €
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BLOK DIAMOND
Urobte všedný blok nevšedným. Do vášho dizajnu môžete zakomponovať prvky 

s metalickou lesklou fóliou, ktoré blok ozvláštnia a každého zaujmú. 
Blok môže byť vo formáte A4, A5, A6 s počtom listov 25, 50 alebo 100. 
Listy sú z 80 g offset papiera, obálka je z 250 g papiera s jednostrannou 

matnou lamináciou.

BLOK A4 + PREBAL
Papierový blok formátu A4, 50 listov, rozmer 21 × 29,7 cm.  

BLOK A5 + PREBAL
Papierový blok formátu A5, 50 listov, rozmer 14,8 × 21 cm.

Možnosť výberu bloku medzi lepenou alebo špirálovou väzbou. 
Možnosť dierovania (rozmer dier je zhodný s mechanikou v šanónoch): 0,05 €/dierka.

Možnosť výberu bloku medzi lepenou alebo špirálovou väzbou. 
Možnosť dierovania (rozmer dier je zhodný s mechanikou v šanónoch): 0,05 €/dierka.

Uvedené ceny sú pre BLOK A5, 50 listov, fólia len z prednej strany. 
Ceny pre ďalšie možnosti sú na vyžiadanie. 

BLOK A4 + PREBAL 
od 1,92 €

BLOK A5 + PREBAL 
od 1,31 €

BLOKY

BLOK DIAMOND
od 1,41 €

množstvo 50 ks   100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks

1+0 3,87 € 2,81 € 2,04 € 1,74 € 1,61 € 1,52 € 1,31 €

2+0 4,37 € 2,97 € 2,11 € 1,79 € 1,65 € 1,54 € 1,34 €

3+0 6,25 € 4,30 € 2,88 € 2,26 € 2,04 € 1,88 € 1,61 €

4+0 6,75 € 4,42 € 2,90 € 2,35 € 2,13 € 1,97 € 1,63 €

množstvo 50 ks   100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks

1+0 4,51 € 3,49 € 2,67 € 2,42 € 2,35 € 2,24 € 1,92 €

2+0 5,00 € 3,71 € 2,79 € 2,51 € 2,38 € 2,26 € 1,97 €

3+0 7,00 € 5,09 € 3,58 € 3,10 € 2,88 € 2,72 € 2,40 €

4+0 7,50 € 5,23 € 3,76 € 3,24 € 2,99 € 2,81 € 2,47 €

množstvo 100 ks   200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

1+0 3,39 € 2,36 € 2,00 € 1,84 € 1,73 € 1,55 € 1,41 €

2+0 3,55 € 2,43 € 2,04 € 1,89 € 1,75 € 1,57 € 1,46 €

3+0 4,89 € 3,22 € 2,52 € 2,25 € 2,11 € 1,80 € 1,59 €

4+0 4,98 € 3,24 € 2,63 € 2,36 € 2,18 € 1,82 € 1,62 €
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EKO BLOKY
Eko papierový blok, formát A4 a A5, obsahuje 50 listov, 100% recyklovaný papier,
ofset 80 g, spodná časť je z 250 g prírodný kartón.
Balené po desať kusov do fólie. 

EKO NOTE-IT KLASIK
Samolepiaci blok, formát 51 × 75 mm, 68 × 75 mm a 102 × 75 mm, obsahuje 50 listov,
eko papier. Listy je možné mať vo farbách biela, modrá, žltá, zelená a ružová. 

BLOK A4
50 listov

BLOK A5
50 listov

Možnosť výberu medzi lepenou alebo špirálovou väzbou. Farba vario-špirály je biela,
čierna, strieborná, zlatá, modrá alebo červená.

 51 × 75 mm

 68 × 75 mm

102 × 75 mm

BLOK A4
od 1,63 €

BLOK A5
od 0,97 €

EKO NOTE-IT KLASIK
od 0,34 €

EKO BLOKY

množstvo 50 ks   100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 1500 ks 

1+0 3,67 € 2,90 € 2,22 € 1,99 € 1,95 € 1,86 € 1,74 € 1,63 €

2+0 4,19 € 3,12 € 2,31 € 2,08 € 1,97 € 1,88 € 1,77 € 1,68 €

3+0 6,16 € 4,53 € 3,12 € 2,67 € 2,47 € 2,31 € 2,04 € 1,92 €

4+0 6,68 € 4,64 € 3,28 € 2,81 € 2,58 € 2,40 € 2,11 € 1,97 €

množstvo 50 ks   100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 1500 ks 

1+0 3,08 € 2,26 € 1,59 € 1,31 € 1,22 € 1,15 € 1,02 € 0,97 €

2+0 3,60 € 2,45 € 1,65 € 1,36 € 1,27 € 1,18 € 1,06 € 1,00 €

3+0 5,46 € 3,76 € 2,45 € 1,86 € 1,65 € 1,54 € 1,27 € 1,15 €

4+0 5,98 € 3,87 € 2,47 € 1,95 € 1,77 € 1,61 € 1,29 € 1,18 €

množstvo 100 ks   200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 1500 ks 5000 ks 

1 farba 1,65 € 1,29 € 1,02 € 0,79 € 0,57 € 0,43 € 0,38 € 0,34 €

2 farby 1,77 € 1,34 € 1,02 € 0,82 € 0,66 € 0,45 € 0,38 € 0,34 €

množstvo 100 ks   200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 1500 ks 5000 ks 

1 farba 1,74 € 1,40 € 1,11 € 0,88 € 0,66 € 0,52 € 0,43 € 0,38 €

2 farby 1,86 € 1,47 € 1,11 € 0,91 € 0,70 € 0,54 € 0,43 € 0,38 €

množstvo 100 ks   200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 1500 ks 5000 ks 

1 farba 1,83 € 1,49 € 1,20 € 0,97 € 0,88 € 0,70 € 0,54 € 0,45 €

2 farby 1,95 € 1,54 € 1,20 € 1,00 € 0,91 € 0,72 € 0,54 € 0,45 €
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EKO BLOKY S PREBALOM 
Eko papierový blok s prebalom, obsahuje 50 listov, 100% recyklovaný

ofset 80 g, spodná časť aj obálka je 250 g prírodný kartón.
Balené po desať kusov do fólie. 

EKO NOTE-IT S PREBALOM 
Note-it, 50 listov z eko papiera,ktorý môžete mať vo farbách biela, modrá, 

žltá, zelená a ružová. Prebal je vyrobený z 250 g prírodného kartónu. 

BLOK A4 + PREBAL

BLOK A5 + PREBAL

BLOK A5 + PREBAL
od 1,59 €

BLOK A4 + PREBAL
od 2,47 €

EKO NOTE-IT S PREBALOM
od 0,82 €

EKO BLOKY

množstvo 50 ks   100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks

1+0 5,03 € 4,01 € 3,22 € 2,97 € 2,90 € 2,79 € 2,47 €

2+0 5,55 € 4,23 € 3,31 € 3,03 € 2,92 € 2,81 € 2,72 €

3+0 7,52 € 5,64 € 4,10 € 3,65 € 3,40 € 3,24 € 2,94 €

4+0 8,04 € 5,75 € 4,30 € 3,76 € 3,53 € 3,33 € 2,99 €

množstvo 50 ks   100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks 1500 ks

1+0 4,23 € 3,12 € 2,35 € 2,04 € 1,92 € 1,83 € 1,63 € 1,59 €

2+0 4,73 € 3,31 € 2,45 € 2,11 € 1,97 € 1,86 € 1,65 € 1,61 €

3+0 6,63 € 4,66 € 3,22 € 2,60 € 2,35 € 2,20 € 1,92 € 1,81 €

4+0 7,13 € 4,76 € 3,24 € 2,69 € 2,49 € 2,26 € 1,95 € 1,83 €

množstvo 100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1000 ks

51 × 75 mm 2,26 € 1,83 € 1,52 € 1,29 € 1,11 € 0,82 €

68 × 75 mm 2,33 € 1,95 € 1,61 € 1,40 € 1,15 € 0,91 €

102 × 75 mm 2,45 € 2,02 € 1,70 € 1,49 € 1,34 € 1,09 €
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CEFALU 
Váš vysnívaný USB flash disk vám vyrobíme na mieru. Vyberte si kryt z plastu, 
dreva alebo slamy s PP. USB si môžete vybrať 2.0 alebo rýchlejší 3.0.  
Kapacitu si zvoľte od 1 do 32 GB. Otočný kovový kryt môžete mať v základnej 
striebornej farbe alebo od 500 kusov vo vlastnej farbe podľa Pantone. 
Napríklad: 
USB flash disk 2.0, plastové telo v štandardnej farbe so strieborným otočným 
krytom a s lasérovaným logom. Uvedené ceny neobsahujú autorský poplatok 
a sú orientačné. Pre presné nacenenie, podľa vašej požiadavky, prosím 
kontaktujte obchodného zástupcu.

CEFALU
od 3,26 €

USB FLASH DISKY

množstvo 100 ks   200 ks 300 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks

1 GB 3,73 € 3,57 € 3,46 € 3,33 € 3,31 € 3,26 €

2 GB 3,82 € 3,66 € 3,55 € 3,40 € 3,35 € 3,31 €

4 GB 3,86 € 3,71 € 3,60 € 3,44 € 3,40 € 3,35 €

8 GB 4,37 € 4,17 € 4,02 € 3,95 € 3,93 € 3,86 €

16 GB 4,73 € 4,55 € 4,37 € 4,33 € 4,28 € 4,22 €

32 GB 5,28 € 5,13 € 4,95 € 4,84 € 4,82 € 4,75 €
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LAMEZIO
Blokátor prenosu dát, ktorý zabraňuje sťahovaniu 

vírusov alebo krádeži dát napríklad pri dobíjaní 
telefónu. Vstup a aj výstup je USB typu A.

B1104300RB2 — biela
B1104301RB2 — čierna 

Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C 

Maximálna veľkosť potlače: 20 × 15 mm 
Rozmery: 4,1 × 2,6 × 1 cm 

Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Kartónové množstvo v ks: 1000

RAGLIANO
USB, ktorého obal je vyrobený z recyklovaného 

kartónu, vrátane krytu USB. Môžete si vybrať 
z pamätí 1—64 GB a rýchlostí 2.0 alebo 3.0. 

Je veľmi vhodné na potlač tampónom. 
Minimálne množstvo na objednanie v ks: 50 

Dodanie 2—4 týždne.  
Cena na vyžiadanie.

AGRIGENTO
USB, ktorého obal môže byť vyrobený z dreva 

alebo bambusu. Drevo je možné mať vo svetlom 
alebo tmavšom odtieni. Môžete si vybrať z pamätí 

1—64 GB a z rýchlostí 2.0 alebo 3.0.   
Je veľmi vhodné na gravír.  

Minimálne množstvo na objednanie v ks: 50 
Dodanie 2—3 týždne.
Cena na vyžiadanie.

AGRIGENTO

RAGLIANO

LAMEZIO
1,09 €

USB FLASH DISKY
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IMOLADO
B1126100RX2
Nabíjací kábel 3v1 s krúžkom na kľúče, ktorý 
obsahuje USB konektor typu C, obojstranný 
konektor pre iOS a mikro USB konektor. Je vhodný 
nielen na nabíjanie, ale aj na prenos dát. Praktické 
a rýchle uzatváranie na magnet. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač B 
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 20 mm 
Rozmery: 8 × 4 × 1 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Kartónové množstvo v ks: 200

TRIPOLINA
Nabíjací kábel 3v1 s krúžkom na kľúče, ktorý 
obsahuje USB konektor typu C, obojstranný 
konektor pre iOS a mikro USB konektor. Je vhodný 
nielen na nabíjanie, ale aj na prenos dát. Praktické 
a rýchle uzatváranie na magnet.
B1117400RX2 — biela
B1117401RX2 — čierna
B1117402RX2 — červená
B1117403RX2 — modrá 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač B 
Maximálna veľkosť potlače: 5 × 15 mm 
Rozmery: 11 × 3,1 × 0,8 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Kartónové množstvo v ks: 250

ADREPO
Napájací kábel s troma koncovkami micro USB, 
Lightning a USB konektorom typu C vám umožní nabíjať 
až tri prístroje naraz a spája tri najpredávanejšie 
káble na trhu. Možno ho využiť pre široké spektrum 
mobilných telefónov. Spojenie originálneho dizajnu 
puzdra rozbočovača vo viacfarebnom prevedení 
s bielym LED logom podľa vášho návrhu vytvára 
dokonalý reklamný darčekový predmet. 
Možno si vybrať zo štandardných farieb čierna, 
oranžová, červená, modrá alebo strieborná.  
Minimálne množstvo na objednanie v ks: 50 
Termín dodania 2–4 týždne. 
Cena na vyžiadanie.

IMOLADO
3,53 €

TRIPOLINA
2,42 €

DOPLNKY K MOBILU

ADREPO
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MARETIM
Nabíjací kábel 3v1 obsahujúci konektor USB typu C, 

dvojitý konektor pre zariadenia s iOS a mikro USB 
konektor. Vďaka zvinovaciemu mechanizmu je 1 m dlhý 

kábel skladný a vhodný na cesty, slúži na nabíjanie,  
aj synchronizáciu dát. 

Dodávaný v plastovom puzdre.
B1120100RX2 — sivá

B1120101RX2 — čierna
B1120102RX2 — červená

B1120103RX2 — modrá 
Odporúčaná technológia potlače:  

tampónová tlač B, UV tlač 
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 15 mm 

Rozmery: 13 × 4 × 1,5 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 

Kartónové množstvo v ks: 50

KAMADOL
Nabíjací kábel 2v1 s krúžkom na kľúče, 

s konektorom USB, mikro USB a USB typu C. 
S možnosťou svietiaceho loga po vylasérovaní.

B1115700PD2 — čierna
B1115701PD2 — modrá

B1115702PD2 — červená
B1115703PD2 — biela

B1115704PD2 — strieborná 
Odporúčaná technológia potlače: gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 8 mm 

Rozmery: 1,5 × 1,5 × 13,2 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 

Kartónové množstvo v ks: 500

DOMODOS
Hliníkový nabíjací kábel 3v1 s tromi 

konektormi: USB, mikro USB a USB typu C. 
Obsahuje krúžok na kľúče.

B1108600PK2 — čierna
B1108601PK2 — červená

B1108602PK2 — modrá
B1108603PK2 — strieborná 

Odporúčaná technológia potlače: gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 10 mm 

Rozmery: 18 × 1,5 × 0,5 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 

Kartónové množstvo v ks: 600

DOMODOS
1,76 €

KAMADOL
2,78 €

MARETIM
4,82 €

DOPLNKY K MOBILU
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VIGEVAN
F5502700MA2
USB ventilátor s troma nastaviteľnými 
úrovňami fúkania, pohodlnou rukoväťou 
a nabíjacím mikro USB káblom. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 10 mm 
Rozmery: 8,3 × 4,2 × 15,8 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Kartónové množstvo v ks: 100

MEDULIN
F6802800PB2
Stolná boxovacia lopta. Vhodná ako antistres  
alebo na zábavu. Dobre drží vďaka prísavke. 
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 10 mm 
Rozmery: Ø 17,5 × 36,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 12

ZERMATO
B2700800PB2
Budík s funkciou bezdrôtového nabíjania (1A). 
Ukazuje taktiež teplotu. Dodávané vrátane 
mikro USB dobíjacieho kábla.  
Materiál ABS plast. 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 20 mm 
Rozmery: 7,8 × 11,7 × 3,8 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Kartónové množstvo v ks: 80

VIGEVAN
5,57 €

MEDULIN
15,98 €

ZERMATO
14,99 €

KANCELÁRSKE DOPLNKY
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ROSIDOL
B1403600RB2

Bezdrôtový reproduktor s dosahom až 15 m, 
s funkciou FM rádia a prehrávania hudby cez 

AUX, USB flash disk a micro SD kartu. Obsahuje 
kombinovaný audio a nabíjací kábel s dĺžkou 
cca 50 cm, hands-free funkciu a integrovanú 

dobíjaciu batériu s kapacitou 1.200 mAh 
s výstupom 5W. Reproduktor obsahuje modrú 

LED diódu. 
Odporúčaná technológia potlače: 

tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 10 mm 

Rozmery: 12,2 × 9,8 × 13,5 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 

Kartónové množstvo v ks: 40

HUBKA
B1409000PD2

Bezdrôtový bluetooth 5.0 reproduktor 
s prísavkou v tvare hríba. Reproduktor 

obsahuje batériu s kapacitou 180 mAh 
a nabíjací USB kábel. Výstup: 4 Ohm, 5V 

a 3W. Hracia doba je približne dve hodiny. 
Odporúčaná technológia potlače: 

tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 10 × 10 mm 

Rozmery: Ø 5,5 × 5 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Poznámka: dodávané bez dekorácie 

Kartónové množstvo v ks: 100

HUBKA
12,19 €

ROSIDOL
24,35 €

REPRODUKTORY
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MUSOMEL
B1414400RX2
Malý, výkonný 3W bezdrôtový reproduktor 
s možnosťou potlače na prednú kovovú mriežku. 
Obsahuje batériu s kapacitou 300 mAh, ktorá 
umožňuje počúvanie na dobu až troch hodín 
na jedno nabitie (1h), BT 5.0 na bezproblémové 
bezdrôtové pripojenie až na 10 m a mikrofón 
na príjem hovorov. Materiál plast, kov. 
Odporúčaná technológia potlače:  
digitálna tlač cez celú mriežku, tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače:  
59 × 59 mm; 20 × 10 mm 
Rozmery: Ø 6,5 × 5,9 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Kartónové množstvo v ks: 50

BONIFACIO
B1417400PB2
Bluetooth 2W reproduktor s bezdrôtovou 
nabíjačkou 5W na mobilný telefón.  
Bluetooth verzia 4.2. Materiál ABS plast. 
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač F 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 10 mm 
Rozmery: 2,7 × 8,4 × 8,4 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Kartónové množstvo v ks: 100

MUSOMEL

BONIFACIO

20,65 €

11,08 €

REPRODUKTORY
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ANDRIS
B1403400RB2

Bezdrôtové polstrované a nastaviteľné slúchadlá 
s integrovaným ovládaním prevádzkových funkcií 

na pravom slúchadle. Slúchadlá majú funkciu hands-
free, dosah cca 10 m a kapacitu batérie 200 mAh, 

doba prevádzky je cca päť až šesť hodín. Dodávané 
vrátane nabíjacieho USB kábla a kábla s 3,5 jack 

konektorom, oba s dĺžkou cca 50 cm. 
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač F 

Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm 
Rozmery: 19 × 15,5 × 7,5 cm 

Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Kartónové množstvo v ks: 20

TIRENIO
Bezdrôtové slúchadlá v nabíjacej krabičke 

s kapacitou 35 mAh ponúkajú počúvanie 
na strednú hlasitosť na dobu až dvoch hodín 

na jedno nabitie. Plné nabitie slúchadiel je možné 
skrze nabíjacej krabičky s kapacitou 400 mAh už 

za jednu hodinu. Hladké bezdrôtové pripojenie na 
vzdialenosť až 10 m od spárovaného zariadenia 

zabezpečuje BT 5.0. Vrátane troch veľkostí 
nadstavcov do uší. Materiál plast.

B1412600RX2 — čierna
B1412601RX2 — biela 

Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C 

Maximálna veľkosť potlače: 30 × 30 mm 
Rozmery: 5,9 × 2,6 × 7,2 cm 

Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Kartónové množstvo v ks: 90

ANDRIS
14,63 €

TIRENIO
19,94 €

SLÚCHADLÁ
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PORTON
B1416200PB2
Drevený reproduktor s bezdrôtovou nabíjacou 
podložkou v hornej časti a výkonom 3W, ktorý 
produkuje krištáľovo čistý zvuk. Reproduktor 
je schopný nabíjať ľubovoľné zariadenie 
kompatibilné s bezdrôtovým nabíjaním. Obsahuje 
vstavaný akumulátor s kapacitou 1200 mAh, ktorý 
zaistí prehrávanie hudby na dobu dlhšiu ako šesť 
hodín a vstavané ovládanie hudby a mikrofónu 
na obsluhu bez použitia rúk. Pracovný dosah 
Bluetooth® 4.2 je 10 m. 
Dodávané v darčekovej krabičke. 
Materiál plast a mahagónové drevo. 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 10 mm 
Rozmery: 10,8 × 7 × 7,8 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok.
Poznámka: dodávané bez dekorácie 
Kartónové množstvo v ks: 24

SASUOL
B1409500PD2
Bezdrôtový 5.0 bluetooth reproduktor 
s bambusovým čelom a PU popruhom. Obsahuje 
jednu dobíjaciu Li-ION batériu s kapacitou 
500 mAh, s výstupným výkonom 3W a 4 Ohm. 
Hracia doba je približne štyri hodiny. 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 10 mm 
Rozmery: 7,5 × 7 × 3,4 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Kartónové množstvo v ks: 80

PORTON

SASUOL
17,65 €

31,06 €

REPRODUKTORY
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AMERINA
B1114000PD2

Bezdrôtová nabíjačka a stojan na mobilný telefón 
2v1 s povrchom z bambusu, vďaka čomu sa môže 

farba výrobkov mierne líšiť. Výstup DC5V/1.0A. 
Odporúčaná technológia potlače:  

tampónová tlač C 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 30 mm 

Rozmery: 7 × 8 × 11,5 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Poznámka: dodávané bez dekorácie 

Kartónové množstvo v ks: 40

LEONFA
B1108400MA2

Powerbanka s bambusovým povrchom s kapacitou 
8 000 mAh. Obsahuje nabíjací kábel. 

Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C 

Maximálna veľkosť potlače: 40 × 30 mm 
Rozmery: 13,8 × 6,9 × 1,4 cm 

Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Poznámka: dodávané bez dekorácie 

Kartónové množstvo v ks: 50

TELESA
Tento stojanček na ceruzky má v sebe 

zabudované bezdrôtové nabíjanie na váš telefón. 
Nabíjacia podložka je výškovo nastaviteľná 

a umožňuje tak nájsť optimálnu polohu 
pre efektívne nabíjanie. Z boku stojančeka 

nájdete USB nabíjací HUB. 
Plochu nabíjacej podložky je možné potlačiť 

vybraným motívom alebo vybaviť LED logom. 
Takýto promo produkt nebude ležať len v šuplíku, 

ale je prakticky využiteľný. 
Minimálne množstvo na objednanie v ks: 50 

Termín dodania 2—4 týždne. 
Cena na vyžiadanie.

LEONFA

TELESA

23,55 €

AMERINA
18,76 €

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

MANERBIO
Tento malý reproduktor dokáže vďaka svojej 
unikátnej konštrukcii prehrávať hudbu vo vysokej 
kvalite. Čistého zvuku reprodukcie s mohutnými 
basmi dosahuje reproduktor vďaka použitiu dvoch 
oddelených reproduktorov, zvlášť pre hlboké 
alebo vyššie tóny. Extrémny dosah bezdrôtovej 
komunikácie až 20 m! Čelo reproduktora poskytuje 
priestor na celoplošnú CMYK potlač. Ľubovoľné 
dva kusy týchto reproduktorov môžete spolu spojiť 
cez funkciu TWS (True Wireless Stereo) pre ozajstné 
stereofonické počúvanie bez znateľného skreslenia. 
Minimálne množstvo na objednanie v ks: 50 
Dodanie 3—4 týždne. 
Cena na vyžiadanie.

MANERBIO

REPRODUKTORY
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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SAPRIA
B1125700RX2

Odolná powerbanka s kapacitou 10 000 mAh
pre rýchle 10W bezdrôtové, aj drôtové nabíjanie

cez klasické USB a ultra rýchle (PD) USB C 
na nabíjanie aj väčších zariadení (až 18W). Unikátny 
je aj rýchly vstup, ktorým možno powerbanku nabíjať 

až dvakrát rýchlejšie ako bežné powerbanky. 
Vrátane indikátorov stavu nabitia. Powerbanka má 

mikro USB/USB C vstup 5V/2A, Mikro USB/USB C 
rýchly vstup 9V/2A a USB A/USB C výstup 5V/3A, 

9V/2A, 12V/1.5A, 18W max (PD 3.0).
Vrátane USB C nabíjacieho kábla. 
Odporúčaná technológia potlače:  

tampónová tlač C, UV tlač 
Maximálna veľkosť potlače: 35 × 35 mm 

Rozmery: 14,4 × 7,1 × 1,7 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Poznámka: dodávané bez dekorácie 

Kartónové množstvo v ks: 16

IVREA
Drevená powerbanka s dvoma USB výstupmi 

(5V/2A) je dostupná v štyroch odtieňoch dreva 
a vyzerá veľmi svojsky. V čase, keď sú prírodné 

materiály na vzostupe, touto powerbankou 
určite niekoho potešíte. Môžete si vybrať z troch 

rôznych kapacít batérie, a to 6000/7800 
alebo 10 000 mAh. 

Vďaka možnosti potlače, či vygravírovanému 
logu bude táto powerbanka dokonale 

prezentovať vašu firmu. 
Minimálne množstvo na objednanie v ks: 50 

Termín dodania 2–4 týždne. 
Cena na vyžiadanie.

TAORMINA
B1108300PK2

Bezdrôtová powerbanka s bambusovým povrchom 
a kapacitou 6.000 mAh. Vstup DC 5V/2A, výstup 

DC 5V/2A, bezdrôtové nabíjanie 5V/1A. Obsahuje 
Li-polymérovú batériu, nabíjací kábel USB/mikro 

USB s LED indikátormi nabíjania. 
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač C 

Maximálna veľkosť potlače: 40 × 30 mm 
Rozmery: 14,6 × 7,4 × 1,6 cm 

Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Poznámka: dodávané bez dekorácie 

Kartónové množstvo v ks: 40

IVREA

SAPRIA
48,68 €

TAORMINA
31,05 €

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

POZALA
B1108500PK2
Plastová a hliníková solárna powerbanka 
s kapacitou 8.000 mAh. Vstup DC5V/1A, 
výstup DC5V/1A a DC5V/2.1A. Obsahuje 
USB/mikro USB kábel. 
Odporúčaná technológia potlače: gravír 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 30 mm 
Rozmery: 15,3 × 7,5 × 1 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Kartónové množstvo v ks: 30

AVOLA
Ak radi využívate obnoviteľné zdroje a chcete mať 
nielen praktickú, ale aj štýlovú nabíjačku, potom 
vás táto solárna powerbanka 8000 mAh určite 
osloví. Solárny panel poskytuje dostatočnú plochu 
na využitie slnečného žiarenia a okolo panelu je 
kovový rámik, pri ktorom si môžete vybrať
z farieb čierna, modrá, strieborná, zlatá alebo
červená. Powerbanka je praktickým doplnkom 
vrátane dvoch USB vstupov na duálne nabíjanie. 
Minimálne množstvo na objednanie v ks: 50 
Termín dodania 2—4 týždne. 
Cena na vyžiadanie. 

LISATA
B1108200MA2
Powerbanka s kapacitou 20 000 mAh, 
s digitálnym indikátorom nabíjania a nabíjacím 
káblom. Obsahuje dva USB porty na nabíjanie 
dvoch zariadení súčasne. 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C, UV tlač 
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 30 mm 
Rozmery: 14,4 × 6,5 × 2,5 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok.
Poznámka: dodávané bez dekorácie 
Kartónové množstvo v ks: 40

AVOLA

LISATA

POZALA
20,99 €

31,95 €

POWERBANKY
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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MANFRIA
B1124900RX2

Bezdrôtová nabíjacia podložka pre mobilné telefóny. 
Položte telefón na nabíjaciu podložku a počkajte na 

svetelné oznámenie informujúce o začiatku nabíjania.  
Podložka podporuje 15W nabíjanie, ktoré je až trikrát 

rýchlejšie ako väčšina bezdrôtových nabíjačiek. Je 
kompatibilná so všetkými telefónmi podporujúcimi QI, 

ako sú najnovšie generácie Android, iPhone 8 a vyššie. 
Vstup 5V/2A, výstup 5V/1A, vstup na rýchle nabíjanie 

9V/2A, výstup na rýchle nabíjanie 9V/1.6A. 
Odporúčaná technológia potlače:  

tampónová tlač C, UV tlač 
Maximálna veľkosť potlače: 70 × 70 mm 

Rozmery: Ø 9,9 × 0,6 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Poznámka: dodávané bez dekorácie 

Kartónové množstvo v ks: 90

ALKAMA
Táto bezdrôtová nabíjacia podložka (5W) vám 

vďaka bezdrôtovej technológii umožní nabíjanie 
jednoduchým priložením telefónu. Kombinácia 
dreva a tvrdeného skla pôsobí veľmi moderne 

a dizajnovo. Povrch podložky môže byť doplnený 
o vaše logo, ktoré je v tejto verzii dostupné v LED 

podsvietení. Vaše firemné prezentácie tak budú 
neprehliadnuteľné. 

Minimálne množstvo na objednanie v ks: 50 
Termín dodania 2—4 týždne. 

Cena na vyžiadanie.

FAVIGNA
B1115400PD2

Dobíjacia sada v praktickom puzdre z PU. 
Obsahuje bezdrôtovú nabíjačku, nabíjací kábel 

s USB/mikro USB a EÚ zástrčku. Výstupná 
kapacita DC5V/1.0A. Materiál puzdra EVA/PU.  

Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C 

Maximálna veľkosť potlače: 40 × 40 mm 
Rozmery: 9 × 9 × 4 cm 

Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Poznámka: dodávané bez dekorácie 

Kartónové množstvo v ks: 80

ALKAMA

MANFRIA
21,87 €

FAVIGNA
13,21 €

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

BAGERIO 
Objednajte si svoje obľúbené powerbanky 
a bezdrôtové nabíjačky vo vlastnej farbe s celoplošnou 
potlačou alebo dokonca v darčekovej krabičke 
na mieru. Dodací termín je cca päť týždňov. 
Powerbanka môže byť hliníková alebo s pogumovaným 
povrchom, s bezdrôtovým nabíjaním alebo bez neho, 
s kapacitou 4000 mAh alebo 8000 mAh. 
Napríklad: 
Powerbanka 4000 mAh z hliníka vo vlastnej farbe, 
výstup DC5V/1A s 2b tlačou na jednej pozícii.  
Množstvo 500 ks. 
Cena 8,90 € za kus.  
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Pre presné nacenenie, podľa vašej požiadavky, prosím  
kontaktujte obchodného zástupcu. BAGERIO

POWERBANKY
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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SASARI
B1111500PD2

Bezdrôtová nabíjacia podložka 
na dva telefóny, výstup DC5V/1.0A. 

Pri vylaserování loga do podložky  
logo svieti. 

Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C, gravír 

Maximálna veľkosť potlače: 40 × 10 mm 
Rozmery: 6 × 15,5 × 1 cm 

Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Poznámka: dodávané bez dekorácie 

Kartónové množstvo v ks: 200

MAROFA
Doska na dokumenty A4 z recyklovaného 

plastu ponúka priestor na uschovanie vizitiek, 
poznámok a listov, obsahuje štyri sloty na karty, 

dve pútka na perá a poznámkový blok A4, 
20 recyklovaných strán s gramážou 70 g/m2.

B5603800RX2 — čierna
B5603801RX2 — sivá 

Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač C, sieťotlač G 

Maximálna veľkosť potlače: 40 × 30 mm 
Rozmery: 31 × 23,5 × 1,2 cm 

Poznámka: dodávané bez dekorácie 
Kartónové množstvo v ks: 20

LENTINO
B1502800PD2

Obal na dokumenty alebo na 15" 
notebook vyrobený z 2 mm plsti. 

Obsahuje predné vrecko a zapínanie 
na suchý zips. 

Odporúčaná technológia potlače: 
sieťotlač K 

Maximálna veľkosť potlače: 50 × 30 mm 
Rozmery: 37 × 26 cm 

Poznámka: dodávané bez dekorácie 
Kartónové množstvo v ks: 100

SASARI
17,16 €

MAROFA
14,61 €

LENTINO
3,22 €

DOSKY NA DOKUMENTY



Reflexný sťahovací batoh značky 
Schwarzwolf, ktorý využijete na bežné 
nosenie aj na výlety. Materiál spĺňa 
požiadavky normy EN ISO 20471 pre 
ochranné odevy, vďaka čomu sa budete 
vždy cítiť bezpečne. Batoh funguje na 
klasickom princípe stiahnutia šnúrok, 
ktoré zároveň slúžia ako popruhy 
a vďaka použitiu silnejšieho a mäkkého 
materiálu sú veľmi pohodlné na nosenie. 
Objem dva litre. Hmotnosť 124 g. 
Materiál 100% polyester s reflexným 
povrchom. 
Odporúčaná technológia potlače: 
sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače:  
100 × 80 mm 
Rozmery: 35 × 47 cm 
Kartónové množstvo v ks: 75

TAŠKY 08

DENISON 
REFLEXNÝ SŤAHOVACÍ BATOH
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

MIALEN
F3511100RX2
Štýlový batoh v dvojfarebnom prevedení 
s vreckom až na 15,6" notebook a RFID 
ochranou. Batoh je uzatvárateľný na 
zips a obsahuje predné vrecko taktiež 
uzatvárateľné na zips. Recyklovaný materiál 
RPET bez použitia PVC. 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K 
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 80 mm 
Rozmery: 30 × 10 × 43 cm
Poznámka: dodávané bez dekorácie
Kartónové množstvo v ks: 10 

PELION
F3805100RX2
Štýlová taška na dokumenty v dvojfarebnom 
prevedení s oddielom pre až 15,6" notebook 
a RFID ochranou. Je uzatvárateľná na zips 
a vyrobená z recyklovaného materiálu RPET 
bez použitia PVC. 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K 
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 80 mm 
Rozmery: 43 × 8 × 30 cm
Poznámka: dodávané bez dekorácie 
Kartónové množstvo v ks: 10

GIONA
F3403300RX2
Víkendová a športová taška v dvojfarebnom 
prevedení s vrchným otváraním na zips v tvare U. 
Obsahuje veľké predné vrecko na zips a vrecká 
s RFID ochranou. Obsahuje ramenný popruh a je 
vyrobená z recyklovaného materiálu RPET bez 
použitia PVC. 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K 
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 80 mm 
Rozmery: 48 × 24 × 25 cm
Poznámka: dodávané bez dekorácie
Kartónové množstvo v ks: 10 

MIALEN
26,75 €

PELION
24,31 €

GIONA
30,41 €

TAŠKY NA DOKUMENTY, ŠPORTOVÉ TAŠKY
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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PARNAS
F3603800RB2

Kolieskový kufor s tromi prednými vreckami
na zips v jednom z vreciek je sieťové vrecko

na zips a organizér, hlavná časť kufra obsahuje
polstrovanú priehradku na notebook

so suchým zipsom. Kufor obsahuje teleskopickú
rukoväť. Materiál 1200D polyester.

Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR
Maximálna veľkosť potlače: 80 × 60 mm

Rozmery: 42 × 41,5 × 23 cm
Poznámka: dodávané bez dekorácie

Kartónové množstvo v ks: 1 

KELEFA
Kompaktná športová taška s hlavnou

priehradkou, vnútorným a predným vreckom
na zips. Taška ďalej obsahuje vrecko
zo sieťoviny na jednej bočnej strane.  

Ramenný popruh je nastaviteľný.
Materiál 600D polyester. 
F3403600RB2 — modrá 

F3403601RB2 — červená 
F3403602RB2 — biela

Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač K, DTR

Maximálna veľkosť potlače: 100 × 80 mm
Rozmery: 52 × 31 × 29 cm

Kartónové množstvo v ks: 15 

AMALIDA
Športová taška a batoh 2v1. Taška obsahuje 

priestrannú hlavnú priehradku na zips, predné 
vrecko na zips, dve bočné vrecká na zips, 

prídavný popruh na uchopenie a zosilnené 
rukoväte. Materiál 300D/600D polyester.

F3403900RB2 — čierna
F3403901RB2 — modrá 

Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 80 mm 

Rozmery: 55 × 30 × 28 cm 
Kartónové množstvo v ks: 20

PARNAS
63,96 €

KELEFA
18,80 €

AMALIDA
12,03 €

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

TRIKATA
Športová taška s bočnými vreckami na oboch 
stranách s uzatváraním na zips a s predným 
a zadným vreckom na zips. Hlavný úložný priestor 
tašky je uzatvárateľný na zips a vo vnútri obsahuje 
taktiež vrecká. Dno tašky je vytvarované výstuhou 
z PE. Obsahuje nastaviteľný ramenný popruh. 
Materiál 300D polyester.
F3404700PK2 — žltá
F3404701PK2 — červená
F3404702PK2 — zelená
F3404703PK2 — modrá 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 80 × 60 mm 
Rozmery: 60 × 33 × 28 cm
Poznámka: dodávané bez dekorácie
Kartónové množstvo v ks: 20 

DRAVONA
Ľahká a odolná športová taška zo 600D 
polyesteru s hlavným priestranným oddielom 
s otváraním na zips a dostatkom priestoru 
na vaše oblečenie. Ďalej obsahuje predné 
vrecko na zips, nastaviteľný ramenný popruh 
a dve horné uši na pohodlné prenášanie 
niekoľkými spôsobmi. Má zabudovaný otvor 
na ľahký prístup k športovej fľaši. Bez PVC.
F3402000RX2 — modrá
F3402001RX2 — sivá
F3402002RX2 — biela 
Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 80 mm 
Rozmery: 24,5 × 29 × 46 cm
Poznámka: dodávané bez dekorácie 
Kartónové množstvo v ks: 15 

TRIKATA
21,48 €

DRAVONA
18,60 €

ŠPORTOVÉ TAŠKY
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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ZAMBEZI
F3400400AJ3

Praktická športová a cestovná taška 2v1 značky 
Schwarzwolf, ktorú možno nosiť aj ako batoh. 

Taška má nastaviteľný popruh cez rameno 
a nastaviteľné vypolstrované ramenné popruhy, 

ktoré sú ukryté v chrbtovej časti vo vrecku na zips. 
Obsahuje veľký úložný priestor uzatvárateľný 
na zips, predné vrecko na zips, bočné vrecko 

na topánky a dve malé sieťované vrecká v prednej 
časti. Pri použití tašky ako batohu možno využiť aj 
skrytý bedrový pás. Objem cca 46,2 l. Hmotnosť 

713 g. Materiál ripstop + 210D polyester. 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR

Maximálna veľkosť potlače: 90 × 60 mm
Rozmery: 55 × 30 × 28 cm

Kartónové množstvo v ks: 12 

YUKON
F3510000AJ3

Reflexný batoh značky Schwarzwolf, vhodný 
napríklad na cykloturistiku alebo na bežné 
nosenie. Celý batoh je vyrobený z vysoko 

reflexného materiálu, ktorý spĺňa požiadavky 
normy EN ISO 20471 pre ochranné odevy. 

Má vypolstrovaný chrbtový systém a ramenné 
popruhy, obsahuje hlavné vrecko na zips, 

bočné vrecko na zips, malé sieťované bočné 
vrecko a bedrový pás s dvoma malými vreckami 

uzatvárateľnými na zips. Objem 20 litrov. 
Hmotnosť 355 g. Materiál 100% polyester 

s reflexným povrchom. 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR

Maximálna veľkosť potlače: 70 × 40 mm
Rozmery: 28 × 14 × 45 cm

Kartónové množstvo v ks: 20

ZAMBEZI
27,80 €

YUKON
19,80 €

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

KARDISA
Taška na 13" notebook s polstrovaním, rukoväťou  
a bočným vreckom na zips. Na zadnej strane 
obsahuje rukáv na zavesenie na rukoväť kufra. 
Materiál 600D polyester.
F3803900PD2 — tmavosivá
F3803901PD2 — modrá
F3803902PD2 — svetlosivá 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 80 × 60 mm 
Rozmery: 34 × 25 × 3 cm 
Kartónové množstvo v ks: 50

DIRFIN
Taška na rameno s odnímateľným popruhom 
a dvoma vnútornými priehradkami na zips, 
z ktorých jedna má RFID ochranu. 
F7701200PD2 — čierna
F7701201PD2 — modrá
F7701202PD2 — svetlosivá 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 80 × 60 mm 
Rozmery: 23 × 19,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 100

KARDISA
9,88 €

DIRFIN
9,21 €

TAŠKY NA NOTEBOOK



 TAŠKY 143 

Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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ANDREAS
F3503900MA2

Vysoko kvalitný, nepremokavý batoh 
až na 15,8" notebook so zosilnenými 

priedušnými ramennými popruhmi, bočnými 
a vnútornými vreckami a bezpečnostným 

vreckom. Materiál 600DPU. 
Odporúčaná technológia potlače:  

sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 60 × 50 mm 

Rozmery: 32 × 13 × 48 cm 
Kartónové množstvo v ks: 12

PATRAS
F3506700PK2

Batoh s vreckom na 15" notebook obsahuje dva 
hlavné úložné priestory, vrecko proti krádeži 

a dve vrecká na zips v prednej časti. Má vypchaté 
a nastaviteľné ramenné popruhy. Materiál PVC. 

Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 80 mm 

Rozmery: 50,5 × 30 × 14 cm 
Kartónové množstvo v ks: 10

KORINT
Batoh s hlavným úložným priestorom na zips 

obsahujúcim vypolstrované vrecko na notebook. 
Batoh ďalej obsahuje jedno horizontálne 

a jedno vertikálne vrecko na zips, bočné vrecko, 
zosilnenú rukoväť a polstrované ramenné 

popruhy. Materiál 300D polyester.
F3505600RB2 — antracitová

F3505601RB2 — modrá
F3505602RB2 — svetlosivá 

Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač K, DTR 

Maximálna veľkosť potlače: 80 × 60 mm 
Rozmery: 41,5 × 30 × 12 cm

Poznámka: dodávané bez dekorácie 
Kartónové množstvo v ks: 15

ANDREAS
27,00 €

PATRAS
30,77 €

KORINT
13,30 €

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

SKIROS
F3506900PK2
Dvojfarebný batoh s ochranou proti krádeži, 
s nastaviteľnými a vypolstrovanými ramennými 
popruhmi a vypolstrovaným chrbtovým systémom. 
Hlavný úložný priestor je uzatvárateľný na zips 
a obsahuje vystužené vrecko na váš 15" notebook. 
Z vonkajšej strany batohu je umiestnený USB port 
s vnútorným káblom. Materiál PVC 600D + 300D. 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 80 mm 
Rozmery: 40,5 × 29 × 10 cm 
Kartónové množstvo v ks: 10

LIVADINA 
F3403400RX2
Ľadvinka je vyrobená z materiálu  
zabraňujúcemu prerezaniu, uzamykateľný zips 
a bezpečné trojbodové otváracie pracky, ktoré 
zaistia, že si svoje cennosti bezpečne uložíte.  
Má registrovaný design®. 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 120 × 80 mm 
Rozmery: 16,5 × 6 × 35,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 40 LIVADINA

SKIROS
17,34 €

35,08 €

BATOHY
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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GINAR
Moderná ľadvinka značky Festibax, vyrobená 

z 300D polyesteru s vodeodolným zipsom 
a odnímateľným a nastaviteľným popruhom. 

Obsahuje predné a zadné priehradky 
zabezpečené proti krádeži. Ideálne na festivaly.

F7801800PD2 — tmavosivá
F7801801PD2 — modrá

F7801802PD2 — svetlosivá 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR 

Maximálna veľkosť potlače: 60 × 40 mm 
Rozmery: 34 × 18 × 7 cm 

Kartónové množstvo v ks: 24

TRIKAL
Ľadvinka obsahujúca hlavnú priehradku na zips, 

predné vrecko na zips a nastaviteľný pásik so 
sponou. Materiál polyester 420D.

F7800300RB2 — čierna
F7800301RB2 — modrá

F7800302RB2 — červená 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR

Maximálna veľkosť potlače: 60 × 40 mm
Rozmery: 28 × 12 cm

Poznámka: dodávané bez dekorácie
Kartónové množstvo v ks: 200

GINAR

TRIKAL

21,65 €

2,31 €

ĽADVINKY



TAŠKY146

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

ALONISOS
Praktický batoh na každodenné nosenie, 
ktorý je vyrobený z odolného polyesteru 
bez použitia PVC. Batoh má priestranný 
hlavný oddiel, oddelené predné vrecko 
na zips a dve bočné vrecká.
F3510800RX2 — čierna
F3510801RX2 — biela
F3510802RX2 — tyrkysová
F3510803RX2 — žltá
F3510804RX2 — námornícka modrá 
Odporúčaná technológia potlače: 
sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 80 mm 
Rozmery: 25 × 14 × 38 cm 
Kartónové množstvo v ks: 50

TARTUS
Štýlový batoh v sivej farbe s farebným 
pásikom na uzavretie. Má vystužené 
ramenné popruhy z polyesteru.
F3504000MA2 — čierna
F3504001MA2 — modrá
F3504002MA2 — červená 
Odporúčaná technológia potlače: 
sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 80 mm 
Rozmery: 44 × 13,5 × 50 cm 
Kartónové množstvo v ks: 20

ALONISOS
7,26 €

TARTUS
16,27 €

BATOHY
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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GRONDO
F3503700MA2

Vodotesný vodácky vak v neónovej farbe 
s nastaviteľným ramenným popruhom 

a reflexnými pásikmi okolo predného vrecka 
na zips. Hlavný úložný priestor sa zatvára 

na princípe stočenia a pracky. 
Odporúčaná technológia potlače:  

sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 80 mm 

Rozmery: Ø 23 × 50 cm 
Kartónové množstvo v ks: 25

PALIVER
Sťahovací batoh z 1200D polyesteru

so "soft touch" povrchom. 
F3507400PD2 — modrá

F3507401PD2 — červená
F3507402PD2 — sivá 

Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač K, DTR 

Maximálna veľkosť potlače: 100 × 80 mm 
Rozmery: 35 × 43 cm 

Kartónové množstvo v ks: 100

GRONDO
12,01 €

PALIVER
3,53 €

SŤAHOVACIE BATOHY



TAŠKY148

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

MURIK
Veľký nepremokavý sťahovací batoh
zo 190T polyesteru, obsahuje vnútorné 
vrecko na mobilný telefón. Kapacita 10l. 
F3507600PD2 — čierna
F3507601PD2 — biela
F3507602PD2 — modrá 
Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 80 mm 
Rozmery: 36 × 60 cm 
Kartónové množstvo v ks: 50

DENISON
F3510100AJ3
Reflexný sťahovací batoh značky Schwarzwolf, 
ktorý využijete na bežné nosenie aj na výlety.  
Materiál spĺňa požiadavky normy EN ISO 20471 
pre ochranné odevy, vďaka čomu sa budete 
vždy cítiť bezpečne. Batoh funguje na klasickom 
princípe stiahnutia šnúrok, ktoré zároveň slúžia 
ako popruhy a vďaka použitiu silnejšieho 
a mäkkého materiálu sú veľmi pohodlné na 
nosenie. Objem dva litre. Hmotnosť 124 g. 
Materiál 100% polyester s reflexným povrchom. 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 100 × 80 mm 
Rozmery: 35 × 47 cm 
Kartónové množstvo v ks: 75

MURIK
10,55 €

DENISON
6,20 €

SŤAHOVACIE BATOHY
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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MAJAK
B3501900PD2

Ekologický netkaný sťahovací batoh vyrobený 
z rastlinného materiálu PLA. Je netoxický 

a uhlíkovo neutrálny. 
Odporúčaná technológia potlače:  

sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 150 mm 

Rozmery: 33,5 × 42 cm 
Kartónové množstvo v ks: 200

TIBRO
100% recyklovaný sťahovací batoh

zo 190T RPET polyesteru.
F3507900PK2 — čierna

F3507901PK2 — biela
F3507902PK2 — modrá

F3507903PK2 — žltá
F3507904PK2 — červená

F3507905PK2 — zelená 
Odporúčaná technológia potlače:  

sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 150 mm 

Rozmery: 40 × 34 × 0,1 cm 
Kartónové množstvo v ks: 300

MAJAK
1,33 €

TIBRO
1,14 €

SŤAHOVACIE BATOHY

TAGAMOS
Sťahovací batoh na chrbát s reflexnými 

prúžkami. Materiál 210D polyester.
F3505300RB2 — čierna
F3505301RB2 — modrá
F3505302RB2 — zelená

F3505303RB2 — červená
F3505304RB2 — oranžová 

Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač K, DTR 

Maximálna veľkosť potlače: 80 × 80 mm 
Rozmery: 44 × 34 cm 

Kartónové množstvo v ks: 200

TAGAMOS
1,42 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

PETRUSIN
Štýlový sťahovací batoh s dvojfarebnými 
otáčacími flitrami. Materiál 210D nylón.
F3517800PB2 — čierna
F3517801PB2 — modrá
Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač G, K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 80 × 60 mm 
Rozmery: 36 × 41,2 cm 
Kartónové množstvo v ks: 200

PALADESO
Tieto batohy s celým potlačeným povrchom poskytujú 
najväčšiu plochu pre váš vlastný dizajn. V základnom 
rozmere 36 × 40 cm sú na výber materiály 210D polyester 
alebo RPET. S celoplošnou tlačou je minimálne množstvo 
na objednanie 250 kusov a termín dodania od 5 týždňov. 
Ďalšími možnými doplnkami sú zosilnené PU rohy, iný rozmer, 
rohové vrecko zo sieťoviny alebo predné vrecko. Možné farby 
šnúrok sú čierna, biela, červená, modrá alebo sivá.

PALADESO
od 2,53 €

PETRUSIN
6,64 €

Sťahovací batoh 210D polyester s čiernymi šnúrkami,  
rozmer 36 × 40 cm, základná farba batohu je biela, 
celoplošná potlač z jednej strany.

Sťahovací batoh RPET s čiernymi šnúrkami, rozmer 36 × 40 cm, 
základná farba batohu je biela, celoplošná potlač z jednej strany, 
tkaný štítok RPET.

SŤAHOVACIE BATOHY

Uvedené ceny sú orientačné. Pre presné nacenenie, podľa 
vašej požiadavky, prosím kontaktujte obchodného zástupcu.

250 ks   500 ks 1000 ks 2500 ks 5000 ks

4,44 € 3,58 € 3,00 € 2,97 € 2,53 €

250 ks   500 ks 1000 ks 2500 ks 5000 ks

4,84 € 3,95 € 3,60 € 3,33 € 2,89 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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KADRINER
F5201500PK2

Nákupný košík na pripnutie na riadidlá 
bicykla s kovovou konštrukciou a suchým 

zipsom. Košík sa uzatvára sťahovacími 
šnúrkami, obsahuje dve k sebe zapínacie 

rukoväte. Materiál polyester 600D/210D. 
Odporúčaná technológia potlače:  

sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 80 × 80 mm 

Rozmery: 41,5 × 24,5 × 23 cm 
Kartónové množstvo v ks: 20

LAUPA
Kozmetická taška z bavlny s farebnou spodnou 

časťou a k nej ladiacim zipsom. Gramáž 340 g/m².
F0701900PD2 — čierna
F0701901PD2 — modrá

F0701902PD2 — červená
F0701903PD2 — oranžová

F0701904PD2 — biela 
Odporúčaná technológia potlače:  

sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 150 mm 

Rozmery: 21,5 × 16,5 × 5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 200

KALANA
Plátená nákupná alebo plážová taška 

s gramážou 170 g/m² s farebnou spodnou 
časťou a držadlami v rovnakej farbe. 

Obsahuje vnútorné vrecko.
F4403200PD2 — čierna
F4403201PD2 — modrá

F4403202PD2 — červená 
Odporúčaná technológia potlače:  

sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 150 mm 

Rozmery: 45 × 40 × 15 cm 
Kartónové množstvo v ks: 50

KADRINER
12,46 €

LAUPA
2,78 €

KALANA
5,88 €

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

DRUBIN
H5105700PK2
Bavlnená nákupná taška. Gramáž 380 g/m². 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 150 mm 
Rozmery: 40,5 × 38,5 × 10 cm 
Kartónové množstvo v ks: 50

GOLDAPA
F4401500PK2
Ľanová plážová alebo nákupná taška
s PE držadlami. Gramáž 260 g/m².  
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K 
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 150 mm 
Rozmery: 32 × 49 × 16 cm 
Kartónové množstvo v ks: 50

LENVARA
H5102800RB2
Sieťovka s dlhými držadlami a so štítkom 
na potlač. Materiál 100% bavlna. 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K 
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 10 mm 
Rozmery: 40 × 35 cm 
Kartónové množstvo v ks: 100

DRUBIN
5,51 €

GOLDAPA
3,84 €

LENVARA
3,42 €

NÁKUPNÉ TAŠKY
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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PAPIEROVÉ TAŠKY
Papierové tašky s lesklou povrchovou úpravou a s bavlnenými držadlami.

Materiál 170 g Novatech, ktorý je svetlejší a o 30% pevnejší ako kriedový papier.  
Základom je biela farba.

Ceny sa delia podľa potlačenej plochy – potlač do 50% plochy alebo celoplošná tlač.
Uvedené ceny sú len orientačné.  

V prípade potlače odlišného motívu na druhej strane – kalkulácia na vyžiadanie.
Príplatok za matné lamino 0,04 €/ks.

PAPIEROVÁ TAŠKA 12 × 8 × 39 CM 

PAPIEROVÁ TAŠKA 24 × 9 × 35 CM 

PAPIEROVÁ TAŠKA 35 × 9 × 24 CM 

PAPIEROVÁ TAŠKA
12 × 8 × 39 cm
od 0,92 €

PAPIEROVÁ TAŠKA
24 × 9 × 35 cm
od 1,02 €

PAPIEROVÁ TAŠKA
35 × 9 × 24 cm
od 1,04 €

PAPIEROVÉ TAŠKY

množstvo 1/0 50 %   1/0 100 % 2/0 50 % 2/0 100 % 3/0 50 % 3/0 100 % 4/0 50 % CMYK

250 ks 1,81 € 2,31 € 2,31 € 2,81 € 2,81 € 3,29 € 3,29 € 3,10 €
500 ks 1,31 € 1,56 € 1,56 € 1,81 € 1,81 € 2,06 € 2,06 € 1,98 €

1000 ks 1,06 € 1,23 € 1,21 € 1,35 € 1,38 € 1,48 € 1,48 € 1,46 €
2000 ks 0,92 € 1,02 € 0,98 € 1,06 € 1,04 € 1,13 € 1,13 € 1,15 €

množstvo 1/0 50 %   1/0 100 % 2/0 50 % 2/0 100 % 3/0 50 % 3/0 100 % 4/0 50 % CMYK

250 ks 1,83 € 2,33 € 2,33 € 2,83 € 2,83 € 3,33 € 3,33 € 3,13 €
500 ks 1,38 € 1,63 € 1,63 € 1,88 € 1,88 € 2,13 € 2,13 € 2,00 €

1000 ks 1,13 € 1,29 € 1,27 € 1,44 € 1,40 € 1,54 € 1,56 € 1,52 €
2000 ks 1,02 € 1,06 € 1,06 € 1,15 € 1,13 € 1,21 € 1,21 € 1,23 €

množstvo 1/0 50 %   1/0 100 % 2/0 50 % 2/0 100 % 3/0 50 % 3/0 100 % 4/0 50 % CMYK

250 ks 1,90 € 2,35 € 2,40 € 2,88 € 2,88 € 3,38 € 3,38 € 3,19 €
500 ks 1,44 € 1,67 € 1,67 € 1,92 € 1,92 € 2,17 € 2,17 € 1,92 €

1000 ks 1,19 € 1,31 € 1,31 € 1,46 € 1,44 € 1,56 € 1,58 € 1,56 €
2000 ks 1,04 € 1,13 € 1,13 € 1,21 € 1,19 € 1,27 € 1,27 € 1,27 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

PAPIEROVÉ TAŠKY S CERIFIKÁTOM
FSC ALEBO PEFC 
Chcete papierovú tašku, ktorá má niečo naviac? Tieto tašky sú vyrobené zo 100% 
recyklavatelného a rozložiteľného papiera, ktoré sú potvrdené certifikátmi FSC alebo PEFC. 
Tie certifikujú, že boli dodržané najvyššie ekologické, sociálne a etické štandardy. Vďaka 
značke PEFC si môžete byť istí, že výrobky sú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným 
spôsobom. Zatiaľ ponúkame iba jeden štandardný rozmer 24 × 9 × 35 cm, 120 g/m2, 
s výberom z prírodného alebo bieleho papiera. Krútené držadlá sú vo farbách prírodná,   
biela alebo čierna.
Uvedené ceny sú len orientačné. 
Minimálne množstvo na objednanie v ks: 250 
Termín dodania 2 týždne.

TAŠKY S DIGITÁLNOU 
FLEXOTLAČOU
Papierové tašky s krútenými alebo plochými držadlami s preverenou digitálnou 
technológiou Flexo. Aj keď má táto technológia určité ohraničenia a to v rozmere 
tlače, či dodržaní presných a ostrých odtieňov farieb, jej veľkou prednosťou je rýchlosť 
výroby a hlavne cena tlače. Najvhodnejšia je jednofarebná, či dvojfarebná tlač, ale 
nie je problém ani CMYK. Je vhodná aj pre personalizovanú tlač. Počet tlače začína 
od 10 kusov. Výhodou je tiež výroba vzorky pred schválením produkcie.
Uvedené ceny sú len orientačné.

PAPIEROVÉ TAŠKY
S CERIFIKÁTOM FSC ALEBO PEFC 
od 0,46 €

TAŠKY S DIGITÁLNOU 
FLEXOTLAČOU
od 0,44 €

PAPIEROVÉ TAŠKY

množstvo 250 ks   500 ks 1000 ks 2000 ks 3000 ks 5000 ks 10000 ks 20000 ks

1/0 1,77 € 1,23 € 0,98 € 0,77 € 0,65 € 0,54 € 0,50 € 0,46 €

2/0 2,13 € 1,40 € 1,08 € 0,83 € 0,69 € 0,58 € 0,52 € 0,48 €

3/0 2,48 € 1,56 € 1,17 € 0,88 € 0,71 € 0,60 € 0,54 € 0,50 €

CMYK 2,67 € 1,75 € 1,27 € 0,92 € 0,75 € 0,63 € 0,58 € 0,52 €

CMYK do 250 kusov do 1000 kusov do 3000 kusov nad 5 000 kusov

BENU 18 × 8 × 25 cm 0,67 € 0,58 € 0,52 € 0,44 €

23 × 10 × 32 cm 0,75 € 0,65 € 0,60 € 0,52 €

32 × 13 × 42,5 cm 0,85 € 0,75 € 0,71 € 0,63 €

ERNA 18 × 8 × 25 cm 0,71 € 0,63 € 0,58 € 0,50 €

23 × 10 × 32 cm 0,79 € 0,69 € 0,65 € 0,56 €

32 × 13 × 42,5 cm 0,88 € 0,77 € 0,73 € 0,63 €

LOMBA 15 × 8 × 40 cm 0,79 € 0,71 € 0,67 € 0,58 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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PAPIEROVÉ TAŠKY

ADAVERA
Papierová taška s celoplošnou červenou 

potlačou na kriedovom papieri s textilnými 
držadlami a lesklým povrchom.

H5004800GD1 — 25 × 11 × 31 cm
H5004801GD1 — 32 × 13 × 40 cm

H5004802GD1 — 32 × 10 × 27,5 cm 
Odporúčaná technológia potlače:  

sieťotlač S — jednofarebne  
Rozmery: ADAVERA 25 × 11 × 31 cm;  

ADAVERA 32 × 13 × 40 cm;  
ADAVERA 32 × 10 × 27,5 cm 

Kartónové množstvo v ks:  
ADAVERA 25 × 11 × 31 cm: 200;  
ADAVERA 32 × 13 × 40 cm: 150;  

ADAVERA 32 × 10 × 27,5 cm: 200

PRIMATA
Papierová taška s celoplošnou modrou potlačou 

na kriedovom papieri s textilnými držadlami  
a lesklým povrchom.

H5004700GD1 — 22 × 10 × 27,5 cm
H5004703GD1 — 32 × 13 × 40 cm

H5004701GD1 — 32 × 10 × 27,5 cm 
Odporúčaná technológia potlače:  

sieťotlač S — jednofarebne  
Rozmery: PRIMATA 22 × 10 × 27,5 cm;

PRIMATA 32 × 13 × 40 cm;
PRIMATA 32 × 10 × 27,5 cm  

Kartónové množstvo v ks:  
PRIMATA 22 × 10 × 27,5 cm: 200;  

PRIMATA 32 × 13 × 40 cm: 150;  
PRIMATA 32 × 10 × 27,5 cm: 200

KOFIRA
Biela papierová taška vyrobená z kriedového papiera 

s textilnými držadlami a lesklým povrchom.
H5001205GD1 — 25 × 11 × 31 cm
H5001202GD1 — 32 × 13 × 40 cm

H5001206GD1 — 32 × 10 × 27,5 cm 
Odporúčaná technológia potlače:  

sieťotlač S — jednofarebne 
Rozmery: KOFIRA 25 × 11 × 31 cm;

KOFIRA 32 × 13 × 40 cm;
KOFIRA 32 × 10 × 27,5 cm 

Kartónové množstvo v ks:
KOFIRA 25 × 11 × 31 cm: 200;
KOFIRA 32 × 13 × 40 cm: 150;

KOFIRA 32 × 10 × 27,5 cm: 200

ADAVERA
25 × 11 × 31 cm – 1,28 €
32 × 13 × 40 cm – 1,81 €
32 × 10 × 27,5 cm – 1,46 €

PRIMATA
22 × 10 × 27,5 cm – 1,24 € 
32 × 13 × 40 cm – 1,81 € 
32 × 10 × 27,5 cm – 1,46 €

KOFIRA
25 × 11 × 31 cm – 1,28 €
32 × 13 × 40 cm – 1,69 € 
32 × 10 × 27,5 cm – 1,36 € 



MOGOTON
REFLEXNÁ MULTIFUNKČNÁ ŠATKA

Pletená, multifunkčná šatka 2v1 
v čiernej farbe je prešívaná reflexnou
niťou, ktorú budete vždy vidieť.
Multifunkčná šatka je vhodná 
predovšetkým na zimné mesiace 
a obsahuje gumičku na stiahnutie pri 
krku, vďaka ktorej ju možno použiť 
aj ako zimnú čiapku. Podšívka je 
z mäkkého príjemného fleece materiálu.
Balené v rukáve značky Schwarzwolf. 
Materiál: 100% akryl + reflexná priadza; 
podšívka – 100% polyester 
Odporúčaná technológia potlače: 
výšivka, kartička 
Maximálna veľkosť potlače: 10 × 8 cm 
Rozmery: 25 × 24 cm
Kartónové množstvo v ks: 50

DÁŽDNIKY 09
ČIAPKY
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

TAURAGOS
F0102400RX2
Manuálny dáždnik s integrovaným LED svetlom
je štýlovým a zároveň bezpečným spoločníkom
do sychravého počasia. Dáždnik má osem LED diód 
v každom z rebier a dodatočné svetlo v spodnej 
časti rukoväte. Dáždnik je vyrobený z polyesteru 
190T (pongee), má sklolaminátovú konštrukciu aj 
rebrá, vďaka čomu je vhodný aj do silného vetra. 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač H, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 100 mm 
Rozmery: Ø 103 × 79 cm 
Cena nezahŕňa recyklačný poplatok. 
Poznámka: dodávané vrátane 3 x AAA  
alkalických batérií 
Kartónové množstvo v ks: 12

SANTANDER
Luxusný pánsky tyčový dáždnik s ôsmimi 
panelmi a ručne obšitou rukoväťou z imitácie 
kože. Vďaka konštrukcii z pružných 
polykarbonátových vlákien je dáždnik 
vetruvzdorný a s automatickým otváraním. 
Materiál polyester 210T pongee je odolný 
voči špine a zatrhnutiu vlákna.  
Priemer je 101 cm.
F0101400PR1 — čierna
F0101401PR1 — červená
F0101402PR1 — námornícka modrá
F0101403PR1 — sivá
F0101404PR1 — kráľovská modrá
Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač H, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 100 mm 
Rozmery: Ø 101 × 92 cm 
Kartónové množstvo v ks: 20

TAURAGOS

SANTANDER

24,31 €

11,70 €

DÁŽDNIKY
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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TERUEL
Automatický dáždnik s ôsmimi panelmi 

z recyklovaného materiálu. Dáždnik má kovovú 
a sklolaminátovú konštrukciu a plastovú rukoväť. 

Materiál 170T RPET polyester. 
F0104700PK2 — čierna
F0104701PK2 — zelená

F0104702PK2 — červená
F0104703PK2 — námornícka modrá

F0104704PK2 — kráľovská modrá
Odporúčaná technológia potlače:  

sieťotlač H, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 100 mm 

Rozmery: 106 × 89 cm 
Kartónové množstvo v ks: 24

AUBARO
Ľahký dáždnik s ôsmimi panelmi, kovovou 

a sklolaminátovou konštrukciou a penovou 
rukoväťou. Vďaka kratšej rukoväti sa zmestí do 

kufra. Materiál 190T pongee.
F0105000PK2 — čierna

F0105001PK2 — žltá
F0105002PK2 — červená

F0105003PK2 — modrá 
Odporúčaná technológia potlače:

sieťotlač H, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 100 mm 

Rozmery: 94 × 58,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 24

TERUEL
6,41 €

AUBARO
5,73 €

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

PEBAN
Automatický dáždnik s ôsmimi panelmi,  
kovovým rámom a plastovou rukoväťou.  
Materiál 170T polyester.
F0105100PK2 — čierna
F0105101PK2 — zelená
F0105102PK2 — modrá
F0105103PK2  — žltá
F0105104PK2 — červená
Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač H, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 100 mm 
Rozmery: Ø 100 × 80 cm 
Kartónové množstvo v ks: 24

MARONDER
Vetruvzdorný dáždnik s ôsmimi panelmi 
so sklolaminátovým rámom a EVA rukoväťou. 
Materiál 190T pongee. 
F0105200PK2 — čierna/biela
F0105201PK2 — čierna/žltá
F0105202PK2 — čierna/oranžová
F0105203PK2 — čierna/červená
F0105204PK2 — čierna/svetlomodrá
F0105205PK2 — čierna/svetlozelená
Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač H, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 100 mm 
Rozmery: 122 × 94 cm 
Kartónové množstvo v ks: 24

PEBAN
4,22 €

MARONDER
9,53 €

DÁŽDNIKY
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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LAKAB
Skladací automatický (OPEN/CLOSE) 

dáždnik s ôsmimi panelmi, kovovým 
a sklolaminátovým rámom a plastovou 

rukoväťou. Dáždnik je vetruvzdorný. Zadná 
časť dáždnika je rozšírená na udržanie vášho 

batohu v suchu. Materiál 190T pongee.
F0201600PK2 — čierna

F0201601PK2 — námornícka modrá
Odporúčaná technológia potlače:  

sieťotlač H, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 100 mm 

Rozmery: 32 × 110 × 63,5 cm 
Kartónové množstvo v ks: 24

GETAFO
Automatický dáždnik so systémom  

OPEN/CLOSE a z recyklovaného materiálu   
RPET 190T pongee. Dáždnik má dvojdielny 

kovový rám a sklolaminátové rebrá.
F0102200RX2 — námornícka modrá

F0102201RX2 — čierna
F0102202RX2 — kráľovská modrá

F0102203RX2 — zelená
Odporúčaná technológia potlače:  

sieťotlač H, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 100 mm 

Rozmery: Ø 96 × 28 cm 
Kartónové množstvo v ks: 36

LAKAB
12,84 €

GETAFO
14,54 €

DÁŽDNIKY



DÁŽDNIKY, ČIAPKY162

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

MIGORI
Manuálne skladací dáždnik s ôsmimi panelmi 
a kovovou konštrukciou. Materiál 190T pongee. 
Dáždnik obsahuje aj puzdro, ktoré je možné 
rozložiť a používať ako nákupnú tašku. 
F0202700PK2 — čierna
F0202701PK2 — žltá
F0202702PK2 — červená
F0202703PK2 — zelená
F0202704PK2 — modrá
Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač H, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 100 mm 
Rozmery: 55,5 × 97 cm 
Kartónové množstvo v ks: 48

PRETORIUS
Skladací automatický dáždnik (OPEN/CLOSE) 
s ôsmimi panelmi, kovovou tyčou, sklolaminátovými 
rebrami a rukoväťou z imitácie kože. Materiál 190T 
pongee. Súčasťou je aj nylónový rukáv. 
F0202100PK2 — čierna
F0202101PK2 — modrá
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač H, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 100 mm 
Rozmery: 104 × 64 cm 
Kartónové množstvo v ks: 36

MIGORI
6,45 €

PRETORIUS
8,44 €

DÁŽDNIKY
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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ERMELO
Ponúkame vám celoplošnú potlač skladacích

aj tyčových dáždnikov. K výrobe je možné 
taktiež použiť materiál RPET. Dizajnu sa 

medze nekladú. Môžete mať potlačený len 
jeden panel alebo celoplošnú tlač jedného 

dizajnu cez celý dáždnik alebo aj každý 
panel s iným dizajnom. 

Minimálne množstvo na objednanie v ks: 100 
Termín dodania je 4 týždne. 

Vzhľadom k veľkému množstvu možných 
variant je cena kalkulovaná na vyžiadanie 

podľa presného zadania.

ERMELO

DÁŽDNIKY, PRŠIPLÁŠTE

KAPOKA
Pršiplášte s vlastnou potlačou s maximálnymi 
rozmermi 30 × 30 cm. Na výber máte pončá 

z 0,015 mm; 0,020 mm alebo 0,025 mm
PE materiálu. Alebo tiež ekologickú variantu  

vyrobenú z RPET materiálu. 
Každé pončo je balené v priehľadnom vrecku 

so zipsom s možnosťou potlače vloženej 
papierovej kartičky. 

Termín dodania je 4 týždne.  
Minimálne množstvo na objednanie v ks: 1500 

Vzhľadom k veľkému množstvu možných 
variant je cena kalkulovaná na vyžiadanie 

podľa presného zadania.

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

MOGOTON
T4000200AJ3
Pletená, multifunkčná šatka 2v1 v čiernej 
farbe je prešívaná reflexnou niťou, ktorú
budete vždy vidieť. Šatka je vhodná
predovšetkým na zimné mesiace a obsahuje
gumičku na stiahnutie pri krku, vďaka ktorej
ju možno použiť aj ako zimnú čiapku.
Podšívka je z mäkkého príjemného fleece
materiálu. 
Balené v rukáve značky Schwarzwolf.  
Materiál: 100% akryl + reflexná priadza; 
podšívka – 100% polyester 
Odporúčaná technológia potlače: výšivka, 
kartička 
Maximálna veľkosť potlače: 10 × 8 cm 
Rozmery: 25 × 24 cm
Kartónové množstvo v ks: 50

RIOTOLA
Reklamné čiapky nemusia byť len klasické 
s vypleteným logom. Ak hľadáte niečo 
decentné a dizajnové, tak práve pre vás je 
táto ponuka. Čiapky môžete nakombinovať so 
šálom v rovnakom dizajne. Môžete si namiešať 
farebné vlákna, z ktorých budú čiapky a šály 
upletené, a tým podtrhnúť vaše firemné farby. 
Odporúčame brandovanie s našitím striebornej 
placky s laserom, vytkávané alebo 3D gumové 
etikety, prípadne kožený plátok s laserom. 
Minimálne množstvo na objednanie v ks: 100 
Termín dodania je 2–3 týždne. 
Cena na vyžiadanie.

MOGOTON
11,90 €

RIOTOLA

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

SINGIDA
Zimná čiapka s dizajnovými farebnými 
prúžkami, ktorá je podšitá fleecom na 

teplejšie a pohodlnejšie nosenie.
Materiál 100% akryl.  

T3903700IH1 — svetlozelená
T3903701IH1 — ružová 

T3903702IH1 — oranžová
T3903703IH1 — sivá 

T3903704IH1 — červená
T3903705IH1 — tyrkysová

T3903706IH1 — biela
Odporúčaná technológia potlače:  

výšivka, našitie štítku 
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 24 mm 

Veľkosť: 58
Kartónové množstvo v ks: 200

KULDIGA
Zimná čelenka zo 100% akrylu, ktorá je 

podšitá fleecom. Priemer čelenky je 13 cm.
T3903800IH1 — námornícka modrá

T3903801IH1 — čierna
T3903802IH1 — sivá

T3903803IH1 — krémová
Odporúčaná technológia potlače:  

výšivka, našitie štítku 
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 24 mm 

Veľkosť: 58 
Kartónové množstvo v ks: 200

SINGIDA
4,10 €

KULDIGA
6,30 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

PALANGA
Šiltovka so špeciálnym pruhom látky všitým zo spodu 
šiltovky, ktorý odvádza pot, rýchlejšie schne a je 
napustený antibakteriálnymi látkami. Veľkosť šiltovky 
sa prispôsobuje suchým zipsom. 
T3605600IH1 — čierna
T3605601IH1 — sivá
T3605602IH1 — kráľovská modrá
T3605603IH1 — námornícka modrá
T3605604IH1 — červená
T3605605IH1 — neónovo oranžová
T3605606IH1 — neónovo žltá
T3605607IH1 — biela
Odporúčaná technológia potlače: výšivka,  
sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 70 × 40 mm 
Veľkosť: 58 
Kartónové množstvo v ks: 200

SAWIRA
Ľahká šiltovka s dierkami na lepšiu cirkuláciu vzduchu. 
Antibakteriálny pruh látky slúži k lepšej absorpcii potu. 
Pruh je všitý pozdĺž vnútrajšku šiltovky. Veľkosť šiltovky 
sa prispôsobuje suchým zipsom. 
T3605700IH1 — červená
T3605701IH1 — modrá
T3605702IH1 — sivá
T3605703IH1 — zelená
Odporúčaná technológia potlače: výšivka,  
sieťotlač K, DTR 
Maximálna veľkosť potlače: 70 × 40 mm 
Veľkosť: 58 
Kartónové množstvo v ks: 200

PALANGA
4,98 €

SAWIRA
5,57 €

ŠILTOVKY
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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ČIAPKY, MULTIFUNKČNÉ ŠATKY

BOSAO
Flexibilná, ľahká športová čiapka alebo čelenka 

s celoplošnou sublimovanou potlačou podľa 
vášho dizajnu. Čiapky môžu byť odľahčené na 

jarné nosenie alebo zateplené podšitým fleecom. 
Štandardný rozmer čiapky je 25 × 26 cm, je 

vyrobená z 85% polyesteru a 15% elastanu. Alebo 
je možné vyrobiť len čelenku v rovnakom prevedení. 

Minimálne množstvo na objednanie v ks: 20 
Termín dodania je 2–3 týždne.  

KARASON
Multifunkčná šatka na sublimáciu s celoplošnou 

potlačou podľa vášho dizajnu. Táto šatka má navyše 
certifikovaný vymeniteľný filter N95 Hepa, ktorý vás 

chráni pred vdýchnutím malých častíc napr. v prašnom 
prostredí alebo v miestnosti s plesňou. Je vyrobený zo 

100% polyesteru s rozmermi 25 × 50 cm. 
Minimálne množstvo na objednanie v ks: 50 

Termín dodania je 2 týždne.  

BOSAO

KARASON

Čelenka podšitá fleecem s celoplošnou potlačou

Čiapka podšitá fleecem s celoplošnou potlačou

počet cena
50—100 ks 7,30 €

101—300 ks 7,03 €

301—500 ks 6,89 €

počet cena
50—100 ks 4,10 €

101—300 ks 3,96 €

301—500 ks 3,86 €

počet cena
50—100 ks 6,96 €

101—300 ks 6,72 €

301—500 ks 6,55 €



STEDMAN 
RECYCLED 

SCUBA 
JACKET

PÁNSKA FUNKČNÁ MIKINA 

Ekologická funkčná mikina 
moderného štýlu, ktorá je určená 
na športové aj bežné nosenie. 
Mikina je vyrobená z recyklovaných 
plastových fliaš (osem na bundu). 
Kapucňa s dvojfarebnou sťahovacou 
šnúrkou. Dierky mikiny sú lemované 
kovovými očkami (bez niklu). Dve 
bočné vrecká so skrytými zipsami. 
Hlavný zips s kovovým jazdcom 
(bez niklu). Mikina má ozdobné 
ploché švy, švy na krku sú podšité, 
strih s bočnými švami. V boku 
mikiny sú našité trhacie štítky. 
Materiál čierny  94% polyester 
(24% recyklovaný), 6% elastan, 
antracitový 81% polyester 
(28% recyklovaný), 13% viskóza 
a 6% elastan.

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

PAYPER YOUNG MEN 
Pánske tričko s krátkym rukávom s hlbším 
okrúhlym výstrihom, tenký lem pri krku, rukávy 
s úzkou záložkou bez lemu, bočné švy, iba 
s veľkostným štítkom pri krku.  
Materiál 100% bavlna.
Veľkosti: XS–S–M–L–XL–XXL 
biela: 4,33 € | farebná: 5,11 € 

100 150 YOUNG 
MEN

PAYPER YOUNG LADY 
Dámske tričko s krátkym rukávom, hlbším 
okrúhlym výstrihom a zoštíhleným pásom. Tenký 
lem pri krku, rukávy s úzkou záložkou bez lemu, 
zošitie na boku, len veľkostný štítok pri krku. 
Materiál 100% bavlna.
Veľkosti: XS–S–M–L–XL 
biela: 4,33 € | farebná: 5,11 €

100 150 YOUNG 
LADY

STEDMAN FINEST 
COTTON MEN 
Veľmi ľahké pánske tričko s krátkym rukávom 
z mäkkej bavlny a s módnym valcovaným golierom. 
Pohodlný výstrih, bočné švy. Vďaka jemnej štruktúre 
má tričko vynikajúci vzhľad a vysokú elasticitu. 
Materiál 100% česaná bavlna.
Veľkosti: S–M–L–XL
biela: 4,93 € | farebná: 5,48 €

24 105 ST9100

TRIČKÁ

biela

čierna

oceľovosivá

denim

biela

čierna

oceľovosivá

denim

čierna (BLO)

karmínovo červená (CSR)

bridlicovo sivá (SLG)

námornícka modrá (MAB)

biela (WHI)
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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STEDMAN FINEST 
COTTON WOMEN 
Veľmi ľahké dámske tričko s krátkym rukávom 
z mäkkej bavlny a s módnym valcovaným golierom. 
Pohodlný výstrih, bočné švy. Vďaka jemnej štruktúre 
má tričko vynikajúci vzhľad a vysokú elasticitu. 
Materiál 100% česaná bavlna.
Veľkosti: S–M–L–XL
biela: 4,93 € | farebná: 5,48 €

24 105 ST9110

STEDMAN CLASSIC-T 
ORGANIC MEN 
Obľúbené pánske tričko s krátkym rukávom z bio 
bavlny! Vyrobené zo 100% ekologicky šetrnej 
bavlny, 15% viskóza.
Veľkosti: S–M–L–XL–XXL
biela: 3,97 € | farebná: 4,48 €

48 145 ST2020

STEDMAN CLASSIC-T 
ORGANIC WOMEN  
Obľúbené dámske tričko s krátkym rukávom 
z bio bavlny! Vyrobené zo 100% ekologicky 
šetrnej bavlny, 15% viskóza.
Veľkosti: XS–S–M–L–XL
biela: 3,97 € | farebná: 4,48 €

48 145 ST2620

čierna (BLO)

karmínovo červená (CSR)

bridlicovo sivá (SLG)

námornícka modrá (MAB)

biela (WHI)

čierna (BLO)

kráľovská modrá (BRR)

jasná zelená (KIW)

tmavosivá (RGY)

biela (WHI)

tmavosivý melír (GYH)

námornícka modrá (NAV)

červená (SRE)

čierna (BLO)

kráľovská modrá (BRR)

jasná zelená (KIW)

tmavosivá (RGY)

biela (WHI)

tmavosivý melír (GYH)

námornícka modrá (NAV)

červená (SRE)
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

STEDMAN RECYCLED 
SPORTS-T MOVE MEN 
Pánske tričko s krátkym rukávom z ekologicky 
funkčnej tkaniny. Tričko je vyrobené z recyklovaných 
plastových fliaš (štyri na tričko). Je rýchloschnúce, 
priedušné a dobre odvádza vlhkosť. Golier 
je z textilného materiálu, bočné švy. Materiál 
100% ACTIVE-DRY° polyester (50% recyklovaný). 
Veľkosti: S–M–L–XL–XXL
7,17 €

24 125 ST8830

PAYPER THERMO  
PRO 160 SS 
Pánske termo tričko s okrúhlym výstrihom a krátkym 
raglánovým rukávom. Mäkký strečový úplet, na 
bokoch špirálové reliéfne motívy na zaistenie správnej 
priedušnosti a stálej termoregulácie. Rebrovaný golier, 
spodná časť a lemy rukávov sú z rovnakého materiálu 
pre väčšie pohodlie. Ergonomická tubulárna štruktúra 
zaisťuje dokonalé prispôsobenie fyziológii tela.  
Materiál 65% polyamid a 35% polyester.
Veľkosti: S/M–L/XL–2/3XL–4/5XL
14,87 €

30 160 THERMO PRO 
160 SS

STEDMAN RECYCLED 
SPORTS-T MOVE 
WOMEN 
Dámske tričko s krátkym rukávom z ekologicky 
funkčnej tkaniny. Tričko je vyrobené z recyklovaných 
plastových fliaš (štyri na tričko). Je rýchloschnúce, 
priedušné a dobre odvádza vlhkosť. Golier je 
z textilného materiálu, bočné švy. Materiál 
100% ACTIVE-DRY° polyester (50% recyklovaný). 
Veľkosti: S–M–L–XL
7,17 €

24 125 ST8930

ŠPORTOVÉ TRIČKÁ

tmavomodrý melír (DMH)

tmavosivý melír (GYH)

tmavomodrý melír (DMH)

tmavosivý melír (GYH)

korálovo červený melír (CLH)

čierny melír

modrý melír
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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ŠPORTOVÉ TRIČKÁ

STEDMAN RECYCLED 
SPORTS-T REFLECT MEN  
Super mäkké pánske tričko s krátkym rukávom. 
Reflexné pásiky na prednej a zadnej strane 
umožňujú viditeľnosť aj za zhoršených svetelných 
podmienok. Je rýchloschnúce, priedušné a dobre 
odvádza vlhkosť. Samonosný golier, kontrastné 
ploché švy. Materiál 90% ACTIVE-DRY°, polyester 
(50% recyklovaný) a 10% bavlna.
Veľkosti: S–M–L–XL–XXL
13,16 €

24 190 ST8840

PAYPER THERMO  
PRO 240 LS  
Pánske termo tričko s okrúhlym výstrihom a dlhým 
raglánovým rukávom. Mäkký strečový úplet, 
na bokoch špirálové reliéfne motívy na zaistenie  
správnej priedušnosti a stálej termoregulácie. 
Rebrovaný golier, spodná časť a lemy rukávov 
sú z rovnakého materiálu pre väčšie pohodlie. 
Ergonomická tubulárna štruktúra zaisťuje 
dokonalé prispôsobenie fyziológii tela. Materiál 
66% polyamid, 26% polyester a 8% elastan.
Veľkosti: S/M–L/XL–2/3XL–4/5XL
21,73 €

30 240 THERMO PRO 
240 LS

STEDMAN RECYCLED  
SPORTS-T REFLECT WOMEN  
Super mäkké dámske tričko s krátkym rukávom. Reflexné 
pásiky na prednej a zadnej strane umožňujú viditeľnosť aj 
za zhoršených svetelných podmienok. Je rýchloschnúce, 
priedušné a dobre odvádza vlhkosť. Samonosný golier, 
kontrastné ploché švy. Materiál 90% ACTIVE-DRY°, 
polyester (50% recyklovaný) a 10% bavlna.
Veľkosti: S–M–L–XL
13,16 €

24 190 ST8940

modrý melír (BLH)

tmavosivý melír (GYH)

modrý melír (BLH)

tmavosivý melír (GYH)

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

PAYPER LABRADOR 
Príjemná teplejšia košeľa s dlhým rukávom 
s perleťovými gombíkmi, anglický zapínací 
golier, sedlo na zadnej strane, dve 
vrecká na hrudi s príklopkou na gombík 
a vreckom na ceruzku. Materiál 58% bavlna 
a 42% polyester.
Veľkosti: S–M–L–XL–XXL–3XL
19,65 €

15 190 LABRADOR

MIKINY

červeno-čierna

bielo-čierna

STEDMAN RECYCLED 
SCUBA JACKET MEN 
Ekologická funkčná pánska mikina moderného štýlu,
ktorá je určená na športové aj bežné nosenie. Mikina 
je vyrobená z recyklovaných plastových fliaš (osem 
na bundu). Kapucňa s dvojfarebnou sťahovacou 
šnúrkou. Dierky mikiny sú lemované kovovými očkami 
(bez niklu). Dve bočné vrecká so skrytými zipsami. 
Hlavný zips s kovovým jazdcom (bez niklu). Mikina 
má ozdobné ploché švy, švy na krku sú podšité, strih 
s bočnými švami. V boku mikiny sú našité trhacie štítky. 
Materiál čierny 94% polyester (24% recyklovaný), 
6% elastan, antracitový 81% polyester 
(28% recyklovaný), 13% viskóza a 6% elastan.
Veľkosti: S–M–L–XL–XXL 
40,65 €

10 300 ST5840

STEDMAN RECYCLED 
SCUBA JACKET WOMEN 
Ekologická funkčná dámska mikina moderného 
štýlu, ktorá je určená na športové aj bežné nosenie. 
Mikina je vyrobená z recyklovaných plastových fliaš 
(osem na bundu). Má kovové očká na sťahovaciu 
šnúrku (bez niklu), kapucňu s elastickým viazaním 
a dvojfarebnú sťahovaciu šnúrku, dve bočné vrecká  
so skrytými zipsami. Hlavný zips s kovovým bežcom 
(bez niklu), ozdobné ploché švy, samolepky, manžety 
na krku a bočné švy. V boku mikiny sú našité trhacie  
štítky. Materiál čierny 94% polyester (24% recyklovaný), 
6% elastan, antracitový 81% polyester 
(28% recyklovaný), 13% viskóza a 6% elastan.
Veľkosti: S–M–L–XL
40,65 €

10 300 ST5940

čierna (BLO)

antracitový melír (ANH)

čierna (BLO)

antracitový melír (ANH)
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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MIKINY

STEDMAN RECYCLED UNISEX  
SWEAT HOODIE 
Univerzálna mikina pre ženy aj mužov z ekologickej a funkčnej 
tkaniny, vyrobená z recyklovaných plastových fliaš (šesť fliaš). 
100% bavlnený hladký povrch, vo vnútri kefovaný. Vnútorné švy 
sú podšité na krku. Strih s bočnými švami. Dve bočné vrecká neprišité 
zvnútra k mikine kvôli lepšej možnosti tlače. Kapucňa s dvojitým 
úpletom a so sťahovacou šnúrkou vo farbe mikiny. Dierky mikiny  
sú lemované kovovými očkami (bez niklu). Rukávy a spodok mikiny 
má široké rebrové manžety. Materiál 80% bavlna, 20% recyklovaný 
polyester (farba sivý melír 70% bavlna, 30% polyester).
Veľkosti: XS–S–M–L–XL–XXL–3XL 
22,67 €

24 280 ST5630

čierna (BLO)

sivý melír (GYH)

polnočná modrá (BLM)

STEDMAN RECYCLED 
FLEECE JACKET HERO 
MEN 
Športová pánska mikina v modernom štýle 
na outdoorové aktivity. Ekologická, funkčná 
tkanina, vyrobená z recyklovaných plastových fliaš 
(šestnásť na bundu). Hrubý pleteninový vzhľad 
s vnútorným česaným polyesterom. Čierne náprsné 
vrecko na zips, vhodné na tlač. Dve bočné vrecká 
s kontrastne farebnými zipsami, ozdobné ploché 
švy. Kontrastné elastické lemovanie na kapucni, 
rukávoch a spodnom leme. Spodné švy na krku 
sú podšité. V bočnom šve je všitý odtrhávací štítok.
Materiál 100% polyester (60% recyklovaný).
Veľkosti: S–M–L–XL–XXL
33,46 €

10 210 ST5860

STEDMAN RECYCLED 
FLEECE JACKET HERO 
WOMEN
Športová dámska mikina v modernom štýle 
na outdoorové aktivity. Ekologická, funkčná  
tkanina, vyrobená z recyklovaných plastových 
fliaš (šestnásť na bundu). Hrubý pleteninový 
vzhľad s vnútorným česaným polyesterom. Dve 
bočné vrecká s kontrastne farebnými zipsami, 
ozdobné ploché švy. Kontrastné elastické 
lemovanie na kapucni, rukávoch a spodnom 
leme. Spodné švy na krku sú podšité. 
V bočnom šve je všitý odtrhávací štítok. 
Materiál 100% polyester (60% recyklovaný).
Veľkosti: S–M–L–XL 
33,46 €

10 210 ST5960

oceľovosivá (GRS)

tyrkysová (TUQ)

jasná ružová (SPK)

tyrkysová (TUQ)
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

ELEVATE PALLAS MEN 
Pánska prešívaná vesta s izolačnou vrstvou. Vysoký golier s ochranou  
brady a krku pred zimou. Náprsné vrecko bez prešívania kvôli lepšej 
možnosti brandingu. Náprsné vrecko a dve bočné vrecká so schovaným 
zipsom. Predný zips je vo farbe vesty. Všetky bežce s príjemným úchopom,
elastický lem a pútko na zavesenie. Materiál 100% nylón 380T s hladkou  
povrchovou úpravou.
Veľkosti: XS–S–M–L–XL–XXL–3XL
38,85 €

20 380 39433

ELEVATE PALLAS WOMEN 
Dámska prešívaná vesta s izolačnou vrstvou. Vysoký golier s ochranou  
brady a krku pred zimou. Náprsné vrecko bez prešívania kvôli lepšej 
možnosti brandingu. Náprsné vrecko a dve bočné vrecká so schovaným 
zipsom. Predný zips vo farbe vesty. Všetky bežce s príjemným úchopom,
elastický lem a pútko na zavesenie. Materiál 100% nylón 380T s hladkou  
povrchovou úpravou.
Veľkosti: XS–S–M–L–XL–XXL
38,85 €

20 380 39434

VESTY

čierna (99)

modrá (44)

námornícka modrá (49)

oranžová (33)

červená (25)

tmavosivá (89)

čierna (99)

modrá (44)

námornícka modrá (49)

oranžová (33)

červená (25)

tmavosivá (89)
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te
xt

il
BUNDY

čierna (99)

modrá (44)

námornícka modrá (49)

oranžová (33)

červená (25)

tmavosivá (89)

čierna (99)

modrá (44)

námornícka modrá (49)

oranžová (33)

červená (25)

tmavosivá (89)

ELEVATE ATHENAS MEN 
Pánska prešívaná bunda s izolačnou vrstvou. 
Vysoký golier s ochranou brady a krku pred 
zimou. Náprsné vrecko bez prešívania kvôli lepšej 
možnosti brandingu. Náprsné vrecko a dve bočné 
vrecká so schovaným zipsom. Predný zips vo farbe 
vesty. Všetky bežce s príjemným úchopom. Elastický 
lem a pútko na zavesenie. Materiál 100% nylón  
380T s hladkou povrchovou úpravou.
Veľkosti: XS–S–M–L–XL–XXL–3XL
45,51 €

15 380 39337

ELEVATE ATHENAS WOMEN 
Dámska prešívaná bunda s izolačnou vrstvou. Vysoký 
golier s ochranou brady a krku pred zimou. Náprsné vrecko 
bez prešívania kvôli lepšej možnosti brandingu. Náprsné 
vrecko a dve bočné vrecká so schovaným zipsom. Predný 
zips vo farbe vesty. Všetky bežce s príjemným úchopom. 
Elastický lem a pútko na zavesenie. Materiál 100% nylón 
380T s hladkou povrchovou úpravou.
Veľkosti: XS–S–M–L–XL–XXL
45,51 €

15 380 39338

PAYPER RENEGADE MID 
Predĺžená pánska ľahká vodeodolná a vetruvzdorná 
bunda. Plastový zips (8 mm) s kovovým bežcom, 
kapucňa v golieri, elastický pásik a sťahovacie 
pásiky na zápästí. Dve bočné a jedno predné  
vrecko s chlopňou a jedno vnútorné náprsné vrecko. 
Vnútorný zips na ľahšiu potlač a vyšívanie. Materiál 
100% polyester.
Veľkosti: XS–S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL–5XL
34,41 €

5 200 RENEGADE 
MID

čierna

námornícka modrá

dymová



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

Plocha na dotlač:
Dolná reklamná plocha: 33 × 6 cm
Odporúčaná technológia potlače: 
sieťotlač G
Kartónové množstvo v ks: 10   

KALENDÁRE 11

SLOVENSKO
NÁSTENNÝ MESAČNÝ KALENDÁR
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.

SLOVAKIA BOJNICE 
DENNÝ DIÁR
B5038104ZX1 
Obálka: tlač, predná a zadná doska penová, razba, 
gumička na zatváranie, zakladacie vrecko na zadnej 
predsádke  
Odporúčaná technológia potlače: 
sieťotlač, tamponová tlať, razba cez fóliu 
Väzba: šitá 

Počet strán: 368
Kalendárium obsahuje 12 mesiacov
Jazyková mutácia: SK, CZ, UK, DE, RU
Perforácia rožkov, 1x záložka
Informačné strany: 15
Kartónové množstvo: 20 ks

SLOVAKIA ORNAMENT 
PRACOVNÝ DIÁR
B5038202ZX1 
Obálka: tlač, predná a zadná doska penová, razba, 
gumička na zatváranie, zakladacie  vrecko na zadnej 
predsádke  
Väzba: šitá 
Odporúčaná technológia potlače: 
sieťotlač, tamponová tlať, razba cez fóliu

Počet strán: 368
Kalendárium obsahuje 12 mesiacov
Jazyková mutácia: SK, CZ, UK, DE, RU
Bez perforácie  rožkov, 1x záložka
Informačné strany: 15
Kartónové množstvo: 20 ks

DIÁRE

SLOVAKIA BOJNICE 
DENNÝ DIÁR
6,40 €

SLOVAKIA BOJNICE 
PRACOVNÝ DIÁR
5,58 €
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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PREMIUM  
DENNÝ DIÁR

14,2 × 20,4 cm
B5039400ZX1 – čierna

B5039401ZX1 – čierno-strieborná 
Obálka: 

poťahový materiál PORCELLANA+NERO, 
thermo razba roku

predná a zadná doska penová
poťahový materiál Porcelana + Tenax

Väzba: šitá lepená
Odporúčaná technológia potlače: 

thermo razba, razba fóliou, tampónová tlač, sieťotlač

Počet strán: 368
Kalendárium obsahuje 12 mesiacov

Jazyková mutácia SK, CZ, UK, DE, RU
Perforácia rožkov, 1x záložka

Informačné strany: 15
Bez mapovej prílohy

Kartónové množstvo: 20 ks

ECO  
PRACOVNÝ DIÁR

14,2 × 20,4 cm 
B5038500ZX1
Obálka: výsek

dosky bez peny
Odporúčaná technológia potlače: 

tampónová tlač, digitálna potlač, sieťotlač

Počet strán: 224, 
Kalendárium obsahuje 15 mesiacov

Jazyková mutácia: SK, CZ, UK, DE, RU
Perforácia  rožkov,  1x záložka

Informačné strany: 15
Bez mapomovej prílohy, 1x záložka

Kartónové množstvo: 20 ks

DIÁRE

PREMIUM DENNÝ DIÁR
9,10 €

ECO PRACOVNÝ DIÁR
5,80 €



Sviatočný kroj mladej ženy.

Sviatočný kroj slobodného mládenca.

Sviatočný kroj vydatej ženy.

PODPOĽANIE

Sviatočný kroj 
slobodného dievčaťa.

Tridsiate roky 20. storočia.
V kroji začali prevládať
nové materiály, farebný

brokát a bavlnený tyl.

Očová

Sviatočný kroj slobodného mládenca.
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Nový rok 
Deň vzniku SR
Alexandra, Sandra 
Karin, Karina
Daniela 
Radmila
Drahoslav 
Titus
Andrea 
Artur
Traja králi 
Antónia

Bohuslava

Severín

Alex, Alexej 
Alexis, Alexia
Dáša 
Dalimil

Malvína

Ernest 
Ernestína

Rastislav

Radovan 
Radovana

Dobroslav

Kristína

Nataša

Bohdana

Mário, Sára 
Sarah, Zara
Dalibor 
Sebastian, Sebastián

Vincent

Zora 
Zoran, Zorana

Miloš

Timotej, Timon 
Tímea, Timotea

Gejza

Tamara 
Tamia

Bohuš

Alfonz 
Alfonzia

Gašpar

Ema 
Emma

Emil
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 22.       
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JÚN
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Chromošský viadukt

Marcel Ervín

Hugo

Slavomír

Zita

Vojtech

Richard

Juraj

Izidor
Izidora

Marek
Marko
Markus

Miroslava

Jaroslava

Irena

Jaroslav

Zoltán

Jarmila

Albert

Leo
Lea

Milena

Anastázia

Július Veľkonočná
nedeľa
Estera

Justín
Justína

Fedor Dana
Danka
Danica

Rudolf Valér JelaMilena Justín

 25. 26.

23. 24.

27.

Sviatočný kroj 28 AlfonzAlfonz
AlfonziaAlfonzia Št

Smútočný kroj slobodného dievčaťa, Lešť.

Rukávce vyšívané technikou krivej ihly, Turie pole.

K výbave dieťaťa patrila perinka s povojníkom, Lešť.

Svadobná parta
mladuchy, Veľký Lom.

Prvá polovica 20. storočia.
Mladucha má okolo rúk

ovinutú pôlku.

NOVOHRAD
Veľký Lom, Lešť, Turie Pole

Smútočný kroj slobodného dievčaťa, Lešť.

Rukávce vyšívané technikou krivej ihly, Turie pole.

K výbave dieťaťa patrila perinka s povojníkom, Lešť.

Svadobná parta
mladuchy, Veľký Lom.

Prvá polovica 20. storočia.
Mladucha má okolo rúk

ovinutú pôlku.
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Tatiana 
Táňa
Erik, Erika 
Erich

Blažej

Veronika 
Verona, Nika

Agáta

Dorota 
Dorisa

Vanda

Zoja 
Zoe
Zdenko 
Zdeno

Gabriela

Dezider 
Dezidera
Perla 
Zoro

Arpád

Valentín 
Deň zaľúbených
Pravoslav 
Pravoslava
Ida 
Liana

Miloslava

Jaromír 
Jaromíra

Vlasta

Lívia 
Aladár, Alma

Eleonóra

Etela

Roman 
Romana
Matej 
Matias, Jasmína
Frederik 
Frederika

Viktor

Alexander

Zlatica 
Zlata
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Albert Milena

Anastázia

Július Veľkonočná
nedeľa
Estera

Justín
Justína

Fedor Dana
Danka
Danica

Rudolf Valér JelaMilena Justín

27.

Slovensko
v2021

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

SLOVENSKO V KROJI
B5157600ZX1
Nástenný mesačný kalendár
Obálka: disperzný lak, názov tlačený
Počet listov: 14
Väzba: variošpirála
Celkový formát: 33 × 33 cm
Kalendárium: mesačné bez mien

Plocha na dotlač:
Dolná reklamná plocha: 33 × 6 cm
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač G
Kartónové množstvo v ks: 10

SLOVENSKO
B5158000ZX1
Nástenný  mesačný kalendár
Obálka: disperzný lak, názov tlačený
Počet listov: 14
Väzba: variošpirála
Celkový formát: 33 × 33 cm
Kalendárium: mesačné s menami

Plocha na dotlač:
Dolná reklamná plocha: 33 × 6 cm
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač G
Kartónové množstvo v ks: 10   

NÁSTENNÉ KALENDÁRE

SLOVENSKO V KROJI
5,39 €

SLOVENSKO
4,80 €



PONEDELOK PONEDELOK

UTOROK UTOROK

STREDA STREDA

ŠTVRTOK ŠTVRTOK

PIATOK PIATOK

SOBOTA SOBOTA

NEDEĽA NEDEĽA

5 12
6 13
7 14
8 15
9 16
10 17
11 18

Veľkonočný pondelok
Miroslava Estera

Irena Aleš

Zoltán
Justína
Justín

Albert Fedor

Milena
Dana

Danka, Danica

Igor Rudolf

Július Valér

+

APRÍL 2021 APRÍL 2021

14./15. TÝŽDEŇ BARAN
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Neuschwanstein, Bavorsko, Nemecko
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Dagmara
Bohdan
Noel

Adela
Ada

Nadežda
Naďa

Štedrý deň
Adam a Eva 1. sviatok vianočný

2. sviatok vianočný
Štefan

začiatok zimy
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DECEMBER 2021 51. TÝŽDEŇKOZOROŽEC
22.12. – 19.1.
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ŠTÁTNE SVIATKY, DNI PRACOVNÉHO POKOJA A PAMÄTNÉ DNI
ŠTÁTNE SVIATKY
Štátne sviatky sú dňami pracovného pokoja.

1. január – Deň vzniku Slovenskej republiky
5. júl – Sviatok svätého Cyrila

a svätého Metoda
29. august – Výročie SNP
1. september – Deň Ústavy Slovenskej republiky
17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu

DNI PRACOVNÉHO POKOJA 
Ďalšími dňami pracovného pokoja, okrem nedieľ, sú tieto sviatky:

6. január – Zjavenie Pána
(Traja králi a Vianočný sviatok
pravoslávnych kresťanov)

2. apríl – Veľký piatok
5. apríl – Veľkonočný pondelok
1. máj – Sviatok práce
8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom
15. september – Sedembolestná Panna Mária
1. november – Sviatok všetkých svätých
24. december – Štedrý deň
25. december – Prvý sviatok vianočný
26. december – Druhý sviatok vianočný

PAMÄTNÉ DNI 
Pamätné dni sú pracovnými dňami.

25. marec – Deň zápasu za ľudské práva

13. apríl – Deň nespravodlivo stíhaných

1. máj – Deň pristúpenia Slovenskej republiky
k Európskej únii

4. máj – Výročie úmrtia M. R. Štefánika

7. jún – Výročie Memoranda národa slovenského

5. júl – Deň zahraničných Slovákov

17. júl – Výročie deklarácie o zvrchovanosti
Slovenskej republiky

4. august – Deň Matice slovenskej

9. september – Deň obetí holokaustu a rasového násilia

19. september – Deň vzniku Slovenskej národnej rady

6. október – Deň obetí Dukly

27. október – Deň černovskej tragédie

28. október – Deň vzniku samostatného
Česko-slovenského štátu

29. október – Deň narodenia Ľudovíta Štúra

30. október – Výročie Deklarácie slovenského národa

31. október – Deň reformácie

30. december – Deň vyhlásenia Slovenska
za samostatnú cirkevnú provinciu

DAŇOVÝ KALENDÁR 2021Daňové termíny: V kalendári sú upozornenia na základné povinnosti daňových subjektov súvisiace s platením jednotlivých druhov daní a podávaní 
prehľadov, hlásení a výkazov na príslušné daňové úrady. Podrobnejšie informácie na: www.drsr.sk, www.finance.gov.sk

KOZOROŽEC  21.12. – 19.1.

VODNÁR   20.1. – 17.2.

RYBY   18.2. – 19.3.

BARAN   20.3. – 19.4.

BÝK   20.4. – 20.5.

BLÍŽENCI  21.5. – 20.6.

RAK   21.6. – 22.7.

LEV   23.7. – 22.8.

PANNA   23.8. – 22.9.

VÁHY   23.9. – 22.10. ŠKORPIÓN   23.10. – 21.11. STRELEC   22.11. – 21.12.
ASTRONOMICKÉ ÚDAJE

Číslovanie týždňov v tomto kalendári zodpovedá norme ISO 8601:2004 prevzatej zo sústavy noriem Európskej únie. Redakčná uzávierka 12/2019. Vydavateľstvo nezodpovedá za zmeny vzniknuté po termíne uzávierky.

Daň zo závislej činnosti: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti znížené o úhrn daňového bonusu odvedie zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane najneskôr do 5 dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru 

Predloženie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, zamestnaneckej prémii, 
o daňovom bonuse a o zrazených preddavkoch na daň za rok 2020 30.4.

Predloženie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, 
o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac (§ 32a, § 33, § 35 zákona 595/2003 Z.z.) – 1.2. 1.3.

31.3. 30.4. 31.5. 30.6. – 2.8. 
31.8. 30.9. – 2.11.

30.11. 31.12.

Zdravotné poistenie:
Poistné na verejné zdravotné poistenie sa platí mesačne preddavkami a zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní za rok 2020 v zmysle zákona  
č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení.
Preddavok na poistné zamestnancov a zamestnávateľov je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov  
za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je takýto deň určený, preddavok je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné.
Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a platiteľov poistného podľa § 11 ods. 2 je splatný do 
ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. 
Zamestnávateľ a SZČO je povinný prihlásiť a odhlásiť zamestnanca a oznámiť zmeny týkajúce sa zamestnancov, 
zamestnávateľa a SZČO do 8 dní príslušnej zdravotnej poisťovni. 
Informácie na: www.vszp.sk, www.dovera.sk, www.union.sk

Sociálne poistenie:
Preddavok na poistné v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamestnancov a zamestnávateľov je splatný  
v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je takýto deň určený, pred-
davok je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné.
Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činných osôb je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho 
mesiaca.
Podkladom pre zistenie výšky platenia poistného na sociálne poistenie je príjem z podnikania za rok 2020. Zmena výšky 
platby nastáva od 1. júla 2021. Poistnú čiastku oznámi písomne Sociálna poisťovňa.
Zamestnávateľ prihlasuje zamestnancov na sociálne poistenie pred začatím výkonu prác.
Zamestnávateľ odhlasuje zamestnancov zo sociálneho poistenia do 8 dní od zániku poistenia.
Informácie na: www.socpoist.sk

Všetky časové údaje uvádzame v stredoeurópskom čase SEČ, v čase platnosti letného času, od 28. marca do 31. októbra, v letnom stredoeurópskom čase LSEČ. LSEČ = SEČ + 1 h. Východy a západy Slnka a Mesiaca a svit platia pre zemepisnú polohu Banskej 
Bystrice t.j. pre 1 h 17 min východnej zemepisnej dĺžky, 48°40′ severnej zemepisnej šírky. Pre iné miesta treba k uvedeným časovým údajom prirátať s ohľadom na znamienko rozdiel 1 h 17 min − zemepisná dĺžka miesta, vyjadrený v minútach. Rozdiely pre 
niektoré mestá v minútach: Bratislava +9, Nitra +4, Žilina +2, Poprad −4, Košice −8, Michalovce −11.
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Uvedené ceny sú len orientačné, aktuálne ceny nájdete na našich webových stránkach.
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SVET
B5213500ZX1

Stolový dvojtýždenný poznámkový kalendár 
Znamenia zverokruhu 

Fázy Mesiaca, medzinárodné sviatky
Počet strán: 30

Väzba: variošpirála
Celkový formát: 29,7 × 13,8 cm

Kalendárium: týždenné s menami

Plocha na dotlač:
Dolná reklamná plocha: 29,7 × 3 cm

Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač G 
Kartónové množstvo v ks: 20 ks

ECO KALENDÁR
B5215600ZX1

Stolový týždenný poznámkový kalendár, 
hodinové delenie do riadkov, 

znamenia zverokruhu, fázy Mesiaca, 
medzinárodné sviatky

Počet strán: 62
Väzba: variošpirála

Celkový formát: 29,7 × 18 cm
Kalendárium: týždenné s menami

Plocha na dotlač:
Dolná reklamná plocha: 29,7 × 3 cm

Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač G 
Kartónové množstvo v ks: 20 ks

STOLOVÉ KALENDÁRE

SVET
2,42 €

ECO KALENDÁR
3,45 €



A
ADAVERA 155

ADREPO 122

AGADEMA 92

AGRIGENTO 11; 121

AKLAVIK 42

ALKAMA 133

ALONISOS 146

AMALIDA 139

AMERINA 129

ANDREAS 143

ANDRIS 127

ANDULO 99

ANTONY 86

ARPA 30

AUBARO 159

AVOLA 132

B
BADALA 59

BAGERIO 134

BALEROJ 25

BARNETO 63

BARTAMUR 107

BEKY 86

BELVEDER 108

BENGUELO 98

BERBO 92

BETANY 93

BLESKIT 89

BLOK DIAMOND 117

BLOKY 116

BLOKY S PREBALOM 116; 117

BONIFACIO 126

BORALINA 109

BOSAO 167

BOTOSAN 80

BRANSON 33

BRUMBAL 63

BUGABO 50

BURADAJ 9; 83

BUSKO 29

C
CEFALU 120

CLASSIC SD WOOD 77

D
DIABAL 10; 96

DIRFIN 142

DOGBEE 86

DOMODOS 123

DRAVONA 140

DRUBIN 152

DURANGO 36

DUWAMI 85

DYLAN 50

E
ECO 181

ECO KALENDÁR 183

EKO BLOKY 118

EKO BLOKY S PREBALOM 119

ELEKTROSTATICKÉ NOTE-ITY 110

ELEVATE

 -  ATHENAS MEN 177

 -  ATHENAS WOMEN 177

 -  PALLAS MEN 176

 -  PALLAS WOMEN 176

ENZO 107

ERMELO 163

ESPAÑOLA 37

F
FAGASTA 38

FAVIGNA 133

FIROPOLO 82

FOREST 7; 28

FREDY 74

FRITA 65

FRONTERA 23

G
GAPARO 23

GETAFA 20

GETAFO 14; 161

GINAR 145

GIONA 138

GOLDAPA 152

GRIMENT 29

GRONDO 147

H
HARBEL 94

HERMOSILO 68

HUBKA 125

CH
CHAMELEON 54

I
IBARAKI 71

IDIOFA 9; 92

IMOLADO 122

INES 7; 32

IVREA 131

J
JENAGO 96

K
KADRINER 151

KALANA 151

KALEBA 24

KAMADOL 123

KAMIK 55

KAPOKA 163

KARASON 167

KARBARA 81

KARBONIO 12; 105

KARDISA 142

KARTET 6; 27

KATRIN 62

KELEFA 139

KIKWITO 98

KOFIRA 155

KOMBRA 20

KORINT 143

KULDIGA 165

KUMAN 72

KUSADA 81

L
LAHANA 70

LAKAB 161

LAMBADA 52

LAMEZIO 121

LAUPA 151

LENTINO 135

LENVARA 13; 152

LEONFA 11; 129

LEVERA 73

LISATA 132

LIVADINA 144

LUBANGO 94

LUBEFU 47

LUBINA 6; 23

LUNES 58

LURDY 26

M
MAGALAS 52

MAJAK 13; 149

MAKORIS 44

MALAGO 27

MALIGAR 75

MANERBIO 130

MANFRIA 133

MANSES 65

MARETIM 123

MAROFA 12; 135

MARONDER 160

MATURO 97

MAULIPA 73

MAWYEN 71

MEDULIN 124

MEDVIK 54

MENDOZA 38

MIALEN 138

MIGORI 162

MILEY 21

MISOMBA 99

MOGMAO 75

MOLDENA 57

MURIK 148

MUSOMEL 126

N
NAGAON 73

NAGES 58

NÁKRES 12 87

NÁKRES 6 87

NATANO 76

NAVOJO 37

NIGATA 68

NIKOSIO 82

NOTE-IT NA PALETKE 113

NOTE-ITY 112

NOTE-ITY V PREBALE 111

NOVARA 31

O
OLERE 58

ORURO 45

P
PALADESO 150

PALANGA 166

PALINGES 30

PALINGO 93

PALIVER 147

PANANO 87

PAPIEROVÁ DOSKA S VÝSEKOM 
NA VIZITKU 115



PAPIEROVÉ KOCKY 113; 114; 
115

PAPIEROVÉ KRABIČKY S NÁPLŇOU 84

PAPIEROVÉ TAŠKY 153

PAPIEROVÉ TAŠKY 
S CERTIFIKÁTOM FSC alebo PEFC 154

PARESI 47

PARNAS 139

PAROL 44

PATRAS 143

PAYPER

 -  LABRADOR 174

 -  RENEGADE MID 177

 -  THERMO PRO 160 SS 172

 -  THERMO PRO 240 LS 173

 -  YOUNG LADY 170

 -  YOUNG MEN 170

PEBAN 160

PELIER 61

PELION 138

PELOTAS 47

PEORIA 33

PERERA 39

PETRUSIN 150

PEXESO 89

PIERRE CARDIN

 -  ELECTRIC 59

 -  ELECTRIC SET 104

 -  FESTIVAL 101

 -  LUBERON 100

 -  REPORTER SET 104

 -  TRIOMPHE 100

 -  VENDOME 101

PODLOŽKA NA PÍSANIE A4 115

POMARA 8; 63

PORTON 128

PORVO 51

POTENIO 12; 106

POZALA 132

POZULI 106

PREMIUM 181

PRETORIUS 162

PRIMATA 155

R
RAFIK 8; 35

RAGLIANO 121

RALLY 77

RANGUN 72

REKLAMNÉ KANASTOVÉ KARTY 89

RESORTA 88

RIKOTA 62

RIOTOLA 164

RIPOLANA 108

RIPUANA 35

ROBIO 31

ROMAK 72

ROSIDOL 125

ROZKLADACIA KOCKA 
SO ZNAČKOVAČMI 113

RUFIN 46

RUSTINA 7; 26

S
SAGAR 75

SAGETA 81

SAGWAN 42

SALTION 71

SANTANDER 158

SANTISO 54

SAPRIA 131

SASARI 135

SASKATON 37

SASUOL 128
SATÉNOVÉ ŠNÚRKY 
S OBOJSTRANNOU 
SUBLIMAČNOU POTLAČOU 

83

SAWIRA 166

SENOVIL 28

SCHWARZWOLF

 -  ALVERNIA 41

 -  DELGADA 69

 -  DENISON 148

 -  DOMINIKA 40

 -  LIARD 43

 -  MADONIE 43

 -  MOGOTON 164

 -  RANGES 40

 -  SANFORD 41

 -  YUKON 141

 -  ZAMBEZI 141

SIKARO 99

SINGIDA 165

SKIROS 144

SLOVAKIA BOJNICE 180

SLOVAKIA ORNAMENT 180

SLOVENSKO 182

SLOVENSKO V KROJI 182

SOLSON 64

SOVERATA 109

STEDMAN

 -  CLASSIC T-ORGANIC MEN 171

 -  CLASSIC T-ORGANIC WOMEN 171

 -  FINEST COTTON MEN 170

 -  FINEST COTTON WOMEN 171

 -   RECYCLED FLEECE JACKET HERO 
MEN 17; 175

 -   RECYCLED FLEECE JACKET HERO 
WOMEN 17; 175

 -  RECYCLED SCUBA JACKET MEN 16; 174

 -   RECYCLED SCUBA JACKET 
WOMEN 16; 174

 -   RECYCLED SPORTS-T MOVE 
MEN 15; 172

 -   RECYCLED SPORTS-T MOVE 
WOMEN 172

 -   RECYCLED SPORTS-T REFLECT 
MEN 173

 -   RECYCLED SPORTS-T REFLECT 
WOMEN 15; 173

 -   RECYCLED UNISEX SWEAT 
HOODIE 175

SUKURA 55

SUPRABO 74

SVET 183

SYRTA 83

T
TABLEORA 61

TAGAMOS 149

TALKON 88

TAMPIKO 38

TANAR 39

TANDIL 45

TANGARA 34

TANGERO 27

TAORMINA 131

TAREM 22

TARTUS 146

TASARA 95

TAŠKY S DIGITÁLNOU 
FLEXOTLAČOU 154

TAURAGOS 158

TEFALO A5 105

TEFALO A6 105

TEGIDA 95

TELESA 129

TERUEL 14; 159

TIBANO 10; 97

TIBRO 149

TIGLO 52

TIRENIO 127

TOBIO 88

TOURIST 77

TRIKAL 145

TRIKATA 140

TRIPOLINA 122

TROMSO 56

TROPA 109

TULURO 70

TURDA 80

TURKU 53

U
USAKO 93

V
VANILLA SEASON

 -  DABAHAN 51

 -  INDAUR 34

 -  MAIZURU 60

 -  MARIOKA 57

 -  TAKAOKA 60

 -  YANARIA 57

VASKO 22

VENDA 62

VIGEVAN 124

VLÁČIK 85

W
WAVRINO 8; 55

Z
ZERMATO 124

ZERUO 97

ZESETO 30

ZIGY 32






