


Bloky so špirálou 
Formát A4, A5, A6

Rozsah 25, 50, 100 listov

Materiál vnútorné listy 80 g ofset
obálka 250g natieraný papier vysoko biely

Finálna úprava jednostranné matné lamino a metalická lesklá fólia
vo farbách: zlato-bronzová, strieborná, červená, 
zelená, modrá, kaleidoskop

Väzba vario-špirála vo farbách 
biela, čierna, strieborná, zlatá, modrá, červená

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač prebal podľa zadania zákazníka ,
listy podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 100 ks

BLOK DIAMOND

Voliteľné doplnky oblé rohy
vŕtanie dier pre euro šanón
balenie: po 1 ks do fólie
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UV KOCKA

Lepené kocky

Formát 9 x 9 x 4,5 cm
9 x 9 x 9 cm

Rozsah 450 listov
900 listov

Materiál 80 g ofset

Balenie po jednom kuse do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks

3



Hardcover rozkladacia knižka so značkovačmi
Formát 9 x 13 x 5,5 cm

Materiál obálka: 2 mm kašírovaná lepenka 
s matným alebo lesklým laminom 
kocka 80 g ofset
note-it vo farbách biela, modrá, žltá, 
zelená, ružová
plastové značkovače, 5 neónových farieb

Obsahuje lepená kocka  8 x 8 x 4 cm, 400 listov,
Note-ti 80 x75 mm, 50 listov
sada plastových značkovačov s 5 neónovými farbami
stojan na perá z kašírovanej lepenky

Balenie po 1 ks do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks

Rozkladacia kocka so značkovačmi
Formát 83 x 75 x 75 mm

Materiál Note-it vo farbách biela, modrá, žltá, zelená, ružová
Papierová kocka - listy 80g bezdrevný ofset
Plastové značkovače, 5 neónových farieb
Obojstranne kašírovaná papierová kocka
Lesklé, matné alebo soft touch lamino

Obsahuje Lepená kocka 75 x 65 mm, 400 listov
Note-it 75 x 45 mm, 50 listov, bez tlače
Plastové značkovače, 5 neónových farieb
Papierová priehradka na perá
Obojstranne kašírovaná papierová kocka

Balenie po 1 ks do fólie

Potlač papierová kocka podľa zadania zákazníka
Note-it bez potlače, resp. za príplatok tlač do 2+0
Kašírovaná kocka z lepenky podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 100 ks

HARDCOVER ROZKLADACIA KNIŽKA SO ZNAČKOVAČMI
A ROZKLADACIA KOCKA SO ZNAČKOVAČMI
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Blok s presahom z 2mm lepenky 
s otvorom na zavesenie bloku

Formát A4, A5, A6

Rozsah 50 listov

Materiál 2 mm lepenka bielo šedá
320 g lepenka
80 g ofset

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks

Lepený blok s tvarovým výsekom

Formát A6, A5, A4, A3, A2

Rozsah 25 alebo 50 listov

Materiál 80g ofset
Spodný kartón: 
215g pohľadnicový kartón bielo- biely

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka
Tvarový výsek podľa zadania zákazníka
Jedna strana, ktorá bude lepená, musí byť rovná

Min. množstvo 50 ks

REMESELNÍCKY BLOK
A LEPENÝ BLOK S TVAROVÝM VÝSEKOM
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SADA KOCIEK S BLOKMI SADA EKO KOCIEK S EKO BLOKMI

Sada kociek s blokmi

Formát Blok A5
Kocka 7x7x2 cm

Rozsah blok 25 listov
kocka 200 listov

Materiál 80 g ofset

Balenie bloky po 10 ks do fólie, kocky po 1 ks do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 100 ks

Obsahuje Blok A5, 25 listov lepený alebo špirálový
Kocka 7 x 7 x 200 listov

Voliteľné doplnky potlač na bočné strany
otvor na pero

Sada musí mať spoločnú farebnosť a nemôže mať 
kombinované množstvá produktov.
Sada má presne určený počet kusov jednotlivých 
výrobkov. 

Počet kociek 100 200 300 400 500 1000 
Počet blokov 140 270 400 530 660 1320
Spolu ks  240 470 700 930 1060 2320
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SADA BLOKOV A5 
ZA ZVÝHODNENÚ CENU

SADA HARDCOVER BLOK 
A LEPENÝ BLOK

ZA ZVÝHODNENÚ CENU

SADA NOTE-IT S MÄKKÝM PREBALOM, 
ZNAČKOVAČMI A NOTE-IT  
ZA ZVÝHODNENÚ CENU

SADA HARDCOVER NOTE-IT A NOTE-IT  
ZA ZVÝHODNENÚ CENU
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Ekono set veľký

Obsahuje Blok A4, 50 listov, lepený, 60 ks
Blok A4, 50 listov, so špirálou, 60 ks
Blok A5, 50 listov, lepený, 60 ks
Blok A5, 50 listov, so špirálou, 60 ks
Blok A6, 50 listov, lepený, 60 ks
Blok A6, 50 listov, so špirálou, 60 ks
Kocka 9 x 9 x 9 cm, 900 listov, 30 ks

Materiál 80 g ofset

Balenie bloky po 10 ks do fólie
kocky po 1 ks do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 1 ks

Ekono set malý

Obsahuje Blok A4, 50 listov, lepený, 30 ks
Blok A4, 50 listov, so špirálou, 30 ks
Blok A5, 50 listov, lepený, 30 ks
Blok A5, 50 listov, so špirálou, 30 ks
Blok A6, 50 listov, lepený, 30 ks
Blok A6, 50 listov, so špirálou, 30 ks
Kocka 9 x 9 x 9 cm, 900 listov, 15 ks

Materiál 80 g ofset

Balenie bloky po 10 ks do fólie
kocky po 1 ks do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka, 2+0

Min. množstvo 1 ks

EKONO SET
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Ekono set s prebalmi veľký

Obsahuje Blok A4, 50 listov, lepený, 60 ks
Blok A4, 50 listov, so špirálou, 60 ks
Blok A5, 50 listov, lepený, 60 ks
Blok A5, 50 listov, so špirálou, 60 ks
Blok A6, 50 listov, lepený, 60 ks
Blok A6, 50 listov, so špirálou, 60 ks
Kocka v plastovom boxe I 9 x 9 x 9 cm, 30 ks

Materiál vnútorné listy 80 g ofset
obálka 250 g lesklá alebo matná krieda

Balenie bloky po 10 ks do fólie
kocky po 1 ks do fólie

Potlač bloky a kocky podľa zadania zákazníka
reklamný banner  po obvode plastovej krabičky

Min. množstvo 1 ks

Ekono set s prebalmi malý

Obsahuje Blok A4, 50 listov, lepený, 30 ks
Blok A4, 50 listov, so špirálou, 30 ks
Blok A5, 50 listov, lepený, 30 ks
Blok A5, 50 listov, so špirálou, 30 ks
Blok A6, 50 listov, lepený, 30 ks
Blok A6, 50 listov, so špirálou, 30 ks
Kocka v plastovom boxe I 9 x 9 x 9 cm, 15 ks

Materiál vnútorné listy 80 g ofset
obálka 250 g lesklá alebo matná krieda

Balenie bloky po 10 ks do fólie
kocky po 1 ks do fólie

Potlač bloky a kocky podľa zadania zákazníka
reklamný banner  po obvode plastovej krabičky

Min. množstvo 1 ks

EKONO SET S PREBALMI
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LEPENÉ KOCKY

Lepené kocky

Formát 9 x 9 x 4,5 cm
9 x 9 x 9 cm

Rozsah 450 listov
900 listov

Materiál 80 g ofset

Balenie po jednom kuse do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks

Voliteľné doplnky potlač na bočné strany
otvor na pero
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LEPENÉ KOCKY  
NA PALETKE

Lepené kocky na paletke

Formát 8 x 12 x 5 cm

Rozsah 500 listov

Materiál 80 g ofset

Balenie po jednom kuse do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks

Voliteľné doplnky potlač na bočné strany
otvor na pero
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Kocky v papierovej krabici 4,5 cm

Formát 9 x 9 x 4,5 cm

Rozsah 450 listov

Materiál listy 80 g ofset
krabička 250 g pohľadnicový kartón

Balenie po jednom kuse do fólie

Potlač voľné listy podľa zadania zákazníka, 
krabička podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 20 ks bez potlače listov
100 ks s potlačou listov

KOCKY V PAPIEROVEJ KRABICI 4,5 CM
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Kocky v papierovej krabici 9 cm

Formát 9 x 9 x 9 cm

Rozsah 900 listov

Materiál listy 80 g ofset
krabička 250 g pohľadnicový kartón

Balenie po jednom kuse do fólie

Potlač voľné listy podľa zadania zákazníka, 
krabička podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 20 ks bez potlače listov
100 ks s potlačou listov

KOCKY V PAPIEROVEJ KRABICI 9 CM
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Papierové kocky v plastovom boxe I

Formát 9 x 9 x 9 cm

Rozsah 900 listov

Materiál 80 g ofset

Balenie po jednom kuse do fólie

Potlač voľné listy podľa zadania zákazníka, 
banner po obvode plastovej krabičky 
podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 20 ks bez potlače listov
50 ks s potlačou listov

PAPIEROVÉ KOCKY 
V PLASTOVOM BOXE I
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Papierové kocky v plastovom boxe II
s priehradkou na perá

Formát krabička 9 x 9 x 9 cm
listy 9 x 7 x 9 cm

Rozsah 900 listov

Materiál 80 g ofset

Balenie po jednom kuse do fólie

Potlač voľné listy podľa zadania zákazníka, 
banner po obvode plastovej krabičky 
podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 20 ks bez potlače listov
50 ks s potlačou listov

PAPIEROVÉ KOCKY 
V PLASTOVOM BOXE II

S PRIEHRADKOU NA PERÁ

15



3D blok

Formát 10 x 14 x 2 cm

Rozsah 200 listov

Materiál 80 g ofset

Balenie po jednom kuse do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka, 
3D efekt na prednej strane

Min. množstvo 100 ks

3D BLOK
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Papierové bloky s plastovým prebalom

Formát A4, A5, A6

Rozsah 25, 50, 100 listov

Materiál vnútorné listy 80 g ofset
obálka 250 g lesklá alebo matná krieda,
vrchná obálka plast s oblými rohmi číry 
alebo matný

Väzba vario-špirála vo farbách 

biela, čierna, strieborná, zlatá, modrá, červená

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 100 ks

PAPIEROVÉ BLOKY 
S PLASTOVÝM PREBALOM
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Note-it klasik

Formát 51 x 75 mm, 68 x 75 mm, 102 x 75 mm

Rozsah 25, 50, 100 listov

Materiál note-it vo farbách biela, modrá, žltá, zelená, 
ružová

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka do 2+0

Min. množstvo 100 ks

NOTE-IT KLASIK

Voliteľné doplnky oblé rohy
balenie po 1 ks
reklamná potlač aj na spodnom kartóne
voliteľný počet listov v bločku
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Note-it s prebalom

Formát 51 x 75 mm, 68 x 75 mm, 102 x 75 mm

Rozsah 50 listov

Materiál note-it vo farbách biela, modrá, žltá, zelená, 
ružová
prebal 250 g lesklá alebo matná krieda

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač note-it podľa zadania zákazníka do 2+0
plnofarebný prebal podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks

NOTE-IT S PREBALOM

Voliteľné doplnky personalizácia obálky
oblé rohy
balenie po 1 ks
lesklé, matné alebo soft touch lamino
voliteľný počet listov v bločku
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TYP 1

TYP 2

Voliteľné doplnky voliteľný počet listov

Obsahuje Typ 1
note-it 51 x 75 mm, 50 istov
plastové značkovače, 5 neónových farieb

Typ 2
note-it 102 x 75 mm, 50 listov 
note-it 51 x 75 mm, 25 listov
plastové značkovače, 5 neónových farieb

Note-it so značkovačmi v tvare knižky

Formát Typ 1: 51 x 75 mm
Typ 2: 102 x 75 mm

Rozsah note-it 50 listov
plastové značkovače, 5 neónových farieb

Materiál note-it vo farbách biela, modrá, žltá, 
zelená, ružová
prebal 230 g pohľadnica
plastové značkovače, 5 neónových farieb
lesklé, matné alebo soft touch lamino

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač note-it podľa zadania zákazníka do 2+0
plnofarebný prebal podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 100 ks

NOTE-IT SO ZNAČKOVAČMI 
V TVARE KNIŽKY
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Voliteľné doplnky voliteľný počet listov

Obsahuje Typ 1
tvrdé dosky s laminom
note-it 102 x 75 mm, 50 listov
note-it 51 x 75 mm, 25 listov
plastové značkovače, 5 neónových farieb

Typ 2
tvrdé dosky s laminom
note-it 102 x 75 mm, 100 listov
note-it 51 x 75 mm, 25 listov
plastové značkovače, 5 neónových farieb

Note-it v tvrdých doskách so značkovačmi

Formát 102 x 75 mm

Materiál note-it vo farbách biela, modrá, žltá, 
zelená, ružová
prebal kašírovaná 2 mm lepenka, lesklé, matné 
alebo soft touch lamino
plastové značkovače, 5 neónových farieb

Balenie po 5 ks do fólie

Potlač note-it podľa zadania zákazníka do 2+0
plnofarebný prebal podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 100 ks

NOTE-IT V TVRDÝCH DOSKÁCH 
SO ZNAČKOVAČMI
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Voliteľné doplnky balenie po 1 ks
oblé rohy na note-it 

Note-it s magnetom

Formát note-it 68 x 75 mm, magnet 68 x 75 mm

Rozsah 50 listov

Materiál note-it vo farbách biela, modrá, 
žltá, zelená, ružová
magnet 0,7 mm

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač note-it podľa zadania zákazníka do 2+0
plnofarebný magnet podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 100 ks

NOTE-IT S MAGNETOM
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Lepený blok s magnetom

Formát blok 70 x 100 mm, magnet 70 x 70 mm

Rozsah 50 listov

Materiál blok 80 g ofset
magnet 0,7 mm

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač blok podľa zadania zákazníka do 4+0
plnofarebný magnet podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 100 ks

LEPENÝ BLOK S MAGNETOM
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Lepené bloky

Formát A4, A5, A6

Rozsah 25, 50, 100 listov

Materiál listy 80 g ofset
spodný kartón 350 g bielo-biela lepenka

Väzba lepená

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks

LEPENÉ BLOKY

Voliteľné doplnky oblé rohy
vŕtanie dier pre euro šanón
balenie: po 1 ks do fólie
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Lepené bloky s prebalom

Formát A4, A5, A6

Rozsah 25, 50, 100 listov

Materiál vnútorné listy 80 g ofset
obálka 250 g lesklá alebo matná krieda,
spodný kartón 350 g bielo-biela lepenka

Väzba lepená

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač listy podľa zadania zákazníka, 
prebal podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks

LEPENÉ BLOKY S PREBALOM

Voliteľné doplnky oblé rohy
vŕtanie dier pre euro šanón
balenie: po 1 ks do fólie
lesklé alebo matné lamino
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Bloky so špirálou

Formát A4, A5, A6

Rozsah 25, 50, 100 listov

Materiál listy 80 g ofset
spodný kartón 350 g bielo-biela lepenka

Väzba vario-špirála vo farbách 
biela, čierna, strieborná, zlatá, modrá, červená

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks

BLOKY SO ŠPIRÁLOU

Voliteľné doplnky oblé rohy
vŕtanie dier pre euro šanón
balenie: po 1 ks do fólie
perforácia
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Bloky so špirálou a s prebalom

Formát A4, A5, A6

Rozsah 25, 50, 100 listov

Materiál vnútorné listy 80 g ofset
obálka 250 g lesklá alebo matná krieda,
spodný kartón 350 g bielo-biela lepenka

Väzba vario-špirála vo farbách 
biela, čierna, strieborná, zlatá, modrá, červená

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač listy podľa zadania zákazníka, 
prebal podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks

BLOKY SO ŠPIRÁLOU A S PREBALOM

Voliteľné doplnky personalizácia obálky
vŕtanie dier pre euro šanón
balenie: po 1 ks do fólie
lesklé alebo matné lamino
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Bloky s perforáciou, špirálou a dierovaním

Formát 29,7 x 22 cm, 20 x 15,8 cm, 14,8 x 11,5 cm

Rozsah 25, 50, 100 listov

Materiál listy 80 g ofset
spodný kartón 350 g bielo-biela lepenka

Väzba vario-špirála vo farbách 
biela, čierna, strieborná, zlatá, modrá, červená

Spracovanie perforácia, vŕtané diery pre euro šanóny

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 100 ks

BLOKY S PERFORÁCIOU, 
ŠPIRÁLOU A DIEROVANÍM

Voliteľné doplnky oblé rohy
balenie: po 1 ks do fólie
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Bloky v prebale s perforáciou, špirálou a dierovaním

Formát 29,7 x 22 cm, 20 x 15,8 cm, 14,8 x 11,5 cm

Rozsah 25, 50, 100 listov

Materiál vnútorné listy 80 g ofset
obálka 250 g lesklá alebo matná krieda,
spodný kartón 350 g bielo-biela lepenka

Väzba vario-špirála vo farbách 
biela, čierna, strieborná, zlatá, modrá, červená

Spracovanie perforácia, vŕtané diery pre euro šanóny

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač listy podľa zadania zákazníka, 
prebal podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 100 ks

BLOKY V PREBALE S PERFORÁCIOU,  
ŠPIRÁLOU A DIEROVANÍM

Voliteľné doplnky oblé rohy
lesklé alebo matné lamino na obálke
balenie: po 1 ks do fólie
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BLOK SO SKRYTOU ŠPIRÁLOU

Blok so skrytou špirálou

Formát A4, A5, A6

Rozsah 25, 50, 100 listov

Materiál listy 80 g ofset
prebal 250 g pohľadnicový kartón

Väzba vario-špirála vo farbách 
biela, čierna, strieborná, zlatá, modrá, červená

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks

Voliteľné doplnky vŕtanie dier pre euro šanón
perforácia
balenie: po 1 ks do fólie
gumičkový zámok
laminácia obálky
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Hard cover bloky so špirálou

Formát A4, A5, A6

Rozsah 50, 100 listov

Materiál vnútorné listy 80 g ofset
obálka plnofarebná, laminovaná, 
pokašírovaná lepenka

Väzba vario-špirála vo farbách 
biela, čierna, strieborná, zlatá, modrá, červená

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač listy podľa zadania zákazníka, 
prebal podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 100 ks

Voliteľné doplnky lesklé, matné alebo soft touch lamino
personalizácia obálky
vloženie reklamných strán
balenie po 1 ks
gumičkový zámok
gumička na pero

HARDCOVER BLOK
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EKO note-it klasik

Formát 51 x 75 mm, 68 x 75 mm, 102 x 75 mm

Rozsah 25, 50, 100 listov

Materiál 100 % recyklovaný papier biely

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka do 2+0

Min. množstvo 100 ks

Voliteľné doplnky oblé rohy
balenie po 1 ks
reklamná potlač aj na spodnom kartóne
voliteľný počet listov v bločku

EKOEKO NOTE-IT KLASIK
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EKO note-it klasik

Formát 51 x 75 mm, 68 x 75 mm, 102 x 75 mm

Rozsah 25, 50, 100 listov

Materiál 100 % recyklovaný papier biely

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka do 2+0

Min. množstvo 100 ks

Voliteľné doplnky oblé rohy
balenie po 1 ks
reklamná potlač aj na spodnom kartóne
voliteľný počet listov v bločku

EKOEKO NOTE-IT S PREBALOM
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EKO lepené kocky

Formát 9 x 9 x 9 cm
9 x 9 x 4,5 cm

Rozsah 900 listov
450 listov

Materiál 80 g 100% recyklovaný papier

Balenie po jednom kuse do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks

EKOEKO LEPENÉ KOCKY

Voliteľné doplnky otvor na pero
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EKO kocky v papierovej krabici

Formát 9 x 9 x 9 cm
9 x 9 x 4,5 cm

Rozsah 900 listov
450 listov

Materiál listy 80 g 100% recyklovaný papier
krabička 205 g prírodný kartón

Balenie po jednom kuse do fólie

Potlač voľné listy podľa zadania zákazníka, 
krabička podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 20 ks bez potlače listov
100 ks s potlačou listov

EKOEKO KOCKY 
V PAPIEROVEJ KRABICI
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Voliteľné doplnky potlač na bočné strany
otvor na pero

EKOEKO LEPENÉ KOCKY  
NA PALETKE

EKO lepené kocky na paletke

Formát 8 x 12 x 5 cm

Rozsah 500 listov

Materiál 80 g 100% recyklovaný papier

Balenie po jednom kuse do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks
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EKOEKO NOTE-IT NA PALETKE

Lepené kocky na paletke

Formát 8 x 12 x 5 cm

Rozsah 500 listov

Materiál 80 g ofset

Balenie po jednom kuse do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks

Voliteľné doplnky potlač na bočné strany
otvor na pero
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EKO lepené bloky

Formát A4, A5, A6

Rozsah 25, 50, 100 listov

Materiál listy 80 g 100% recyklovaný papier
spodný kartón 350 g bielo-biela lepenka

Väzba lepená

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks

EKOEKO LEPENÉ BLOKY

Voliteľné doplnky oblé rohy
vŕtanie dier pre euro šanón
balenie: po 1 ks do fólie
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EKO lepené bloky s prebalom

Formát A4, A5, A6

Rozsah 25, 50, 100 listov

Materiál vnútorné listy 80 g 100% recyklovaný papier
obálka 205 g prírodný kartón 
alebo 300 g 100% recyklovaný papier

Väzba lepená

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač listy podľa zadania zákazníka, 
prebal podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks

EKOEKO LEPENÉ BLOKY S PREBALOM

Voliteľné doplnky oblé rohy
vŕtanie dier pre euro šanón
balenie: po 1 ks do fólie
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EKO bloky so špirálou

Formát A4, A5, A6

Rozsah 25, 50, 100 listov

Materiál listy 80 g 100% recyklovaný papier
spodný kartón 350 g bielo-biela lepenka

Väzba vario-špirála vo farbách 
biela, čierna, strieborná, zlatá, modrá, červená

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks

EKOEKO BLOKY SO ŠPIRÁLOU

Voliteľné doplnky oblé rohy
vŕtanie dier pre euro šanón
balenie: po 1 ks do fólie
perforácia
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EKO bloky so špirálou a s prebalom

Formát A4, A5, A6

Rozsah 25, 50, 100 listov

Materiál vnútorné listy 80 g 100% recyklovaný papier
obálka 205 g prírodný kartón 
alebo 300 g 100% recyklovaný papier

Väzba vario-špirála vo farbách 
biela, čierna, strieborná, zlatá, modrá, červená

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač listy podľa zadania zákazníka, 
prebal podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks

EKOEKO BLOKY SO ŠPIRÁLOU A S PREBALOM

Voliteľné doplnky personalizácia obálky
vŕtanie dier pre euro šanón
balenie: po 1 ks do fólie
gumičkový zámok
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EKO pastelky 
a EKO ceruzky, 
ktoré môžete 

po použití zasadiť 
a vyrastie vám 

rastlinka

EKO ceruzky

Formát krabička 3 – 19,5 x 4 x 0,8 cm
krabička 5 – 18 x 3,8 x 0,8 cm

Obsahuje 3 ceruzky, 5 ceruziek, semienka paradajka, horčica, 
senovka grécka, koriander alebo chilli 
(mix bez možnosti výberu)

Materiál 250 g prírodný kartón, semienko na zasadenie, 
ceruzky zo 100% recyklovaných novín

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač krabička podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks

EKOEKO CERUZKY

Popis Sada netoxických ceruziek s rôznymi semienkami, 
v krabičke z prírodného kartónu. Ceruzky sú 
vyrobené z recyklovaného papiera, na ich konci je 
puzdro so semienkom (paradajka, horčica, senovka 
grécka, koriander alebo chilli). Skvelé písanie, ľahké 
strúhanie. 
Možnosť vlastnej plnofarebnej potlače 
na krabičku od 50 ks
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EKO pastelky 
a EKO ceruzky, 
ktoré môžete 

po použití zasadiť 
a vyrastie vám 

rastlinka

EKO pastelky

Formát 1) box 5 – 17,8 x 3,8 x 0,8 cm
2) box 10 – 21 x 4,1 x 1,5 cm
3) box 10 – 18 x 7,5 x 0,8 cm

Obsahuje 1) box 5 pasteliek so semienkami: paradajka, 
horčica, senovka grécka, koriander alebo chilli 
(mix bez možnosti výberu)
2) box 10 pasteliek bez semienok,  
s gumou a strúhadlom
3) box 10 pasteliek bez semienok

Materiál 250 g prírodný kartón, semienko na zasadenie, 
pastelky zo 100% recyklovaných novín

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač krabička podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks

EKOEKO PASTELKY

Popis Sada pasteliek so semienkami, v krabičke 
z prírodného kartónu, alebo bez semienok s gumou 
a strúhadlom. Pastelky sú vyrobené 
zo 100% recyklovaných novín, na ich konci je 
puzdro so semienkom paradajky, horčice, senovky 
gréckej, koriandru a chilli. Skvelé písanie, ľahké 
strúhanie. 
Možnosť vlastnej plnofarebnej potlače 
na krabičku od 50 ks

1 2 3
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EKO omaľovánky

Formát omaľovánka - 15 x 18 cm
krabička na pastelky - 7,5 x 18 x 0,8 cm

Obsahuje 10 pasteliek, 
omaľovánku pre deti alebo pre dospelých

Materiál 250 g 100 % recyklovaný papier, 
pastelky z novinového papiera

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks

EKOEKO OMAĽOVÁNKY

Popis Eko sada na kreslenie. Obsahuje 10 ks pasteliek 
a omaľovánku. Pastelky sú vyrobené 
zo 100% recyklovaných novín, krásne farby, ľahké 
strúhanie, krabička je z prírodného kartónu. 
Omaľovánka s obrázkami, 20 listov, materiál 100 g 
ofset, prebal z prírodného kartónu.
Možnosť vlastnej plnofarebnej potlače na obal 
omaľovánky aj na krabičku od 50 ks.
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KONFERENČNÁ SADA S BLOKOM 
A GUMIČKOU NA PERO

Konferenčná sada s blokom a gumičkou na pero

Formát blok A4
obal 330x257 mm

Rozsah 25 listov

Materiál vnútorné listy 80g ofset
obal 255g prírodný kartón

Balenie po 10 ks do fólie

Potlač listy podľa zadania zákazníka
obal podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 50 ks
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Sedmové karty

Formát 60 x 100 mm

Rozsah 32 hracích kariet a jedna rezervná karta
v papierovej krabičke

Materiál 350 g krieda obojstranne lakovaná

Balenie po 5 ks do fólie

Potlač plnofarebná zadná strana kariet a krabičky
podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 100 ks

Bleskit karty

Formát priemer 8 cm

Rozsah 55 hracích kariet + 3 karty návod

Materiál 350 g krieda obojstranne lakovaná

Balenie po 5 ks do fólie

Potlač plnofarebná zadná strana kariet a krabičky
podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 100 ks

SEDMOVÉ KARTY A BLESKIT
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Canastové karty

Formát 57 x 84 mm

Rozsah dve sady po 54 hracích kariet 
a dve rezervné karty v papierovej krabičke

Materiál 350 g krieda obojstranne lakovaná

Balenie po 5 ks do fólie

Potlač plnofarebná zadná strana kariet a krabičky
podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 100 ks

Pokrové karty

Formát 57 x 84 mm

Rozsah 52 hracích kariet a jedna rezervná karta
v papierovej krabičke

Materiál 250 g pohľadnicový kartón s laminom

Balenie po 5 ks do fólie

Potlač plnofarebná zadná strana kariet a krabičky
podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 100 ks

POKROVÉ A CANASTOVÉ KARTY
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Podložka na písanie A4

Formát 225 x 330 mm

Materiál 2 mm obojstranne kašírovaná lepenka
lesklé, matné alebo soft touch lamino
kovový klip

Potlač obojstranná, podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 100 ks

PODLOŽKA 
NA PÍSANIE A4
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Podložka na písanie s klipom na pero

Formát 225 x 330 mm

Materiál 2 mm obojstranne kašírovaná lepenka
lesklé, matné alebo soft touch lamino
kovový klip
plastový držiak na pero

Potlač obojstranná, podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 100 ks

PODLOŽKA NA PÍSANIE 
S KLIPOM NA PERO
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Papierové obaly s výsekom na vizitku 
a dvoma chlopňami

Formát A4

Materiál 350 g krieda

Potlač podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 100 ks

PAPIEROVÉ OBALY 
S VÝSEKOM NA VIZITKU 
A DVOMA CHLOPŇAMI

Obsahuje šírka chrbta 5 mm
výsek na vizitku
2 chlopne

Voliteľné doplnky lesklé, matné alebo soft touch lamino
parciálny lak
rôzne gramáže papiera
rôzne druhy papiera
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Papierové obaly 

Formát A4

Materiál 350 g krieda

Potlač podľa zadania zákazníka

Min. množstvo 100 ks

PAPIEROVÉ OBALY 

Obsahuje variabilná šírka chrbta od 0 mm do 20 mm 
výsek na vizitku
3 chlopne

Voliteľné doplnky lesklé, matné alebo soft touch lamino
parciálny lak
gumičkový zámok
rôzne gramáže papiera
rôzne druhy papiera
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