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320 ml

450 ml

450 ml

360 ml

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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VOLNÝ ČAS
TERMOHRNKY

1 AKLAVIK
Dvoustěnný nerezový termohrnek 
s černým víčkem o objemu 320 ml. 
Nápojový otvor se uzavírá posuvným 
ventilem. Materiál nerezová ocel, plast. 
F5102000PK2 – černá 
F5102001PK2 – modrá 
F5102002PK2 – červená 
F5102003PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm 
Rozměry: 7,5 × 13 cm 
Kartonové množství v ks: 24 

2 LUBAO
Nerezový termohrnek o objemu 450 ml 
s plastovým víčkem a uzavíratelným 
pítkem. 
F5101900PK2 – černá
F5101901PK2 – červená
F5101902PK2 – modrá
F5101903PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: Ø 8 × 20,7 cm
Kartonové množství v ks: 48

2 LUBAO
128 Kč

1 AKLAVIK
115 Kč

1 BERGIL
Dvoustěnný cestovní hrnek, nerezový 
zvenku, plastový uvnitř, 450 ml. 
Dodáváno v bílé dárkové krabičce.
F5100100PK2 – černá
F5100101PK2 – bílá
F5100102PK2 – oranžová
F5100103PK2 – červená
F5100104PK2 – modrá
F5100105PK2 – zelená
F5100106PK2 – stříbrná 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm 
Rozměry: Ø 8,5 × 20,5 cm
Kartonové množství v ks: 30

2 LIARD
Nerezový termohrnek značky 
Schwarzwolf o objemu 360 ml. Pokud 
si rádi vychutnáte studené či horké 
nápoje, bude tento termohrnek 
skvělým pomocníkem během Vašich 
cest do práce. Baleno v dárkové 
krabičce Schwarzwolf. Objem 360 ml. 
Materiál nerezová ocel, plast. 
F5100100AJ3 – bílá
F5100101AJ3 – černá
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 8,8 × 16,4 cm
Kartonové množství v ks: 24

2 LIARD
249 Kč

VOLNÝ ČAS
TERMOHRNKY

1 BERGIL
168 Kč
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300 ml

400 ml

400 ml

220 ml

350 ml

380 ml

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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1 LAIT
F5100200RB2
Dvoustěnný cestovní hrnek s gumovým 
úchopem, nerezový vevnitř i venku, 
plastové víčko, 380 ml. Dodáváno  
v dárkové krabičce. 
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm 
Rozměry: Ø 6,7 × 18,5 cm
Kartonové množství v ks: 28

2 BRILON
Dvoustěnný cestovní termohrnek 
z nerezové oceli o objemu 300 ml 
s černým plastovým víčkem 
a plastovým vnitřkem. Otvor na pití 
ve víčku je zaklapávací. 
F5101400PK2 – černá
F5101401PK2 – bílá
F5101402PK2 – modrá
F5101403PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 40 mm
Rozměry: Ø 7,5 × 17,5 cm
Kartonové množství v ks: 48

3 DARKEN
Cestovní plastový dvoustěnný 
termohrnek o objemu 400 ml 
s nerezovou vnější stranou.  
F5100600PK2 – modrá 
F5100601PK2 – červená
F5100602PK2 – černá
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: Ø 9 × 19 cm
Kartonové množství v ks: 24

1 KANTON
Termohrnek o objemu 400 ml, kov/plast. 
F5100700PK2 – černá
F5100701PK2 – modrá
F5100702PK2 – červená 
Doporučená technologie tisku:  
rotační sítotisk, laser L1
Maximální velikost tisku: 150 × 80 mm 
Rozměry: Ø 9 × 12,5 cm
Kartonové množství v ks: 30

2 BANTON
Skládací plastový kelímek o objemu 
220 ml v pouzdře s karabinou.  
F5500700PK2 – černá
F5500701PK2 – bílá 
F5500702PK2 – modrá
F5500703PK2 – červená 
F5500704PK2 – zelená 
F5500705PK2 – žlutá
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2  
Maximální velikost tisku:  35 × 35 mm
Rozměry: 6,8 × 8,5 cm
Kartonové množství v ks: 125

3 POLLY
Plastový hrnek o objemu 350 ml 
s barevným silikonovým páskem 
a víčkem. 
H0300200PK2 – oranžová
H0300201PK2 – červená
H0300202PK2 – světle zelená
H0300203PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L2
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry: Ø 9,2 × 11,2 cm 
Kartonové množství v ks: 72

2 BRILON
99,50 Kč

2 BANTON
27 Kč

1 KANTON
129 Kč

1 LAIT
179 Kč

3 DARKEN
89,50 Kč

VOLNÝ ČAS
TERMOHRNKY

VOLNÝ ČAS
HRNKY

3 POLLY
56,50 Kč
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500 ml

500 ml

750 ml

300 ml

1000 ml

1000 ml

500 ml

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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1 HYSON
Souprava vakuové termosky o objemu 
500 ml a dvou termohrnků o objemu 
300 ml, v dárkovém balení, nerezová ocel. 
F4900300PK2 – černá
F4900301PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 80 mm
Rozměry: 30 × 23,5 × 8 cm
Kartonové množství v ks: 10

2 ALPY
Vakuová termoska o objemu 1 l, 
nerezová ocel. 
F4900400PK2 – stříbrná
F4900402PK2 – modrá
F4900403PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 90 mm
Rozměry: Ø 8,4 × 33,9 cm
Kartonové množství v ks: 24

3 URAL
Vakuová termoska o objemu 500 ml, 
nerezová ocel.   
F4900600PK2 – stříbrná
F4900601PK2 – bílá
F4900602PK2 – modrá
F4900603PK2 – oranžová
F4900604PK2 – červená
F4900606PK2 – černá 
F4900607PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 80 mm
Rozměry: Ø 7 × 26 cm
Kartonové množství v ks: 24

1 HYSON
490 Kč

2 ALPY
255 Kč

3 URAL
149 Kč

3 RANGES
349 Kč

1 VULKAN
F4900200SA3
Značková vakuová termoska Schwarzwolf 
o objemu 0,5 l, v neoprenovém 
termoobalu, s popruhem přes 
rameno. Dodávaná v dárkové krabičce 
Schwarzwolf. Materiál nerezová ocel.  
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S3, laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm 
Rozměry: Ø 8 × 25 cm
Kartonové množství v ks: 25

2 SILVANUS
F4900100SA3
Značková vakuová termoska Schwarzwolf 
o objemu 0,75 l, v neoprenovém 
termoobalu, s popruhem přes rameno. 
Dodávaná v dárkové krabičce Schwarzwolf. 
Materiál nerezová ocel. 
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S3, laser L1  
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 8,5 × 30,5 cm
Kartonové množství v ks: 25

3 RANGES
F4900400AJ3
Dvoustěnná nerezová vakuová termoska 
značky Schwarzwolf o objemu 1 litr, která 
udrží Váš nápoj dlouho teplý. Má elegantní 
design. Baleno v dárkové krabičce 
Schwarzwolf. Materiál nerezová ocel.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 8,5 × 30 cm 
Kartonové množství v ks: 24

1 VULKAN
465 Kč

2 SILVANUS
499 Kč

VOLNÝ ČAS
TERMOSKY

VOLNÝ ČAS
SCHWARZWOLF
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240 ml

220 ml

237 ml

237 ml

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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1 OLYMPOS
F5000100AJ3
Praktická značková lahvička Schwarzwolf 
v jednoduchém černém designu o objemu 
0,237 l. Baleno v dárkové krabičce 
Schwarzwolf. Materiál nerezová ocel.
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: 14,6 × 9,5 × 2,2 cm
Kartonové množství v ks: 100

2 MADONIE
F5000200AJ3
Lahvička o objemu 0,237 l značky 
Schwarzwolf v jednoduchém černém 
designu z nerezové oceli, se čtyřmi 
kalíšky v černém pouzdře a nálevkou. 
Dodávaná v dárkové krabičce 
Schwarzwolf. Materiál nerezová ocel.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: lahvička 14,6 × 9,5 × 2,2 cm
Kartonové množství v ks: 100

1 BREDY
F5000100MA2
Nerezové likérové kalíšky v černém 
pouzdře, 4 ks. 
Doporučená technologie tisku:
uv tisk UV3, laser L1
Maximální velikost tisku: 15 × 15 mm 
Rozměry: 6,5 × 4 × 4 cm 
Kartonové množství v ks: 100

2 DERON
F5000400PK2
Nerezová likérka o objemu 240 ml 
se šroubovacím víčkem. 
Doporučená technologie tisku: laser L1  
Maximální velikost tisku: 35 × 20 mm
Rozměry: 14,5 × 9,5 × 2,5 cm
Kartonové množství v ks: 100

3 EDORAS
F5000200PK2
Kapesní likérka, 220 ml, se 4 kalíšky 
o objemu 30 ml a trychtýřkem. Baleno 
v dárkové krabičce.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 50 × 80 mm
Rozměry: 18 × 16 × 4,3 cm 
Kartonové množství v ks: 40

1 OLYMPOS
199 Kč

1 BREDY
89 Kč

2 MADONIE
425 Kč

2 DERON
99,50 Kč

3 EDORAS
219 Kč

VOLNÝ ČAS
SCHWARZWOLF

VOLNÝ ČAS
LIKÉRKY
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550 ml

850 ml

650 ml

400 ml

800 ml

600 ml

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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1 DOMINIKA
F4900500AJ3
Multifunkční láhev na nápoje 4v1 značky 
Schwarzwolf. Láhev se skládá z nerezového 
termohrnku s plastovým víčkem, které 
je možné vyměnit za plastový nástavec 
a vytvořit z hrnku sportovní láhev. Vložením 
sítka vytvoříte láhev nebo termohrnek 
s infuzérem. Baleno v dárkové krabičce 
Schwarzwolf. 
Objem termohrnek – 400 ml,  
láhev s infuzérem – 600 ml.  
Materiál nerezová ocel, plast.
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: 
základní černá část – Ø 7,2 × 17,3 cm,  
s maximální nastavitelnou  
částí – Ø 7,2 × 31,3 cm 
Kartonové množství v ks: 24

2 KIBO
F4900200AJ3
Sportovní tritanová láhev Schwarzwolf 
v šedé barvě s příjemným pogumovaným 
povrchem, černým víčkem a poutkem 
pro zavěšení. Láhev neobsahuje BPA, 
a tedy podporuje zdravý životní styl. 
Láhev je vhodná pro studené i horké 
nápoje od -10°C do 80°C. Ve spodní 
části láhve je umístěn silikonový proužek 
s logem Schwarzwolf. Baleno v dárkové 
krabičce Schwarzwolf. Objem 0,8 l. 
Materiál tritan. 
Doporučená technologie tisku:  
laser L2 na kroužek, UV tisk UV3 na láhev
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 7,3 × 27 cm 
Kartonové množství v ks: 60

1 DOMINIKA
355 Kč

1 INDAUR
260 Kč

2 KIBO
295 Kč

3 LEDOR
140 Kč

1 INDAUR
F4900300AJ3
Skleněná láhev na vodu z borosilikátového 
skla s korkovým rukávem, který 
chrání láhev při pádu a ekologickým 
víčkem z bambusu. Díky vlastnostem 
borosilikátového skla, které lépe odolává 
teplotám, můžete do láhve nalít studené 
i teplé nápoje. Láhev je vyrobena 
v krásném elegantním designu, který Vás 
bude lákat k napití a využít ji můžete třeba 
na cestu do práce. Objem 550 ml. Baleno 
v dárkové krabici Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2 na obal, laser L2 na víčko   
Maximální velikost tisku: obal 30 × 30 mm,  
víčko 25 × 25 mm 
Rozměry: Ø 6,8 × 24,4 cm,  
balení 7,5 × 25,1 × 7,5 cm 
Kartonové množství v ks: 30

2 EFUNDA
Tritanová láhev o objemu 850 ml 
s kroužkem z nerezové oceli.
F4903000PK2 – zelená
F4903001PK2 – modrá
F4903002PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, uv tisk UV2  
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry: Ø 7 × 24,5 cm  
Kartonové množství v ks: 48

3 LEDOR
Transparentní tritanová láhev 
na vodu o objemu 650 ml s barevným 
sítkem na ovoce uvnitř a barevně 
odpovídajícím uzávěrem. 
F4902800PK2 – bílá
F4902801PK2 – modrá
F4902802PK2 – červená
F4902803PK2 – zelená
F4902804PK2 – žlutá
F4902805PK2 – oranžová
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: Ø 7 × 24 cm 
Kartonové množství v ks: 40

VOLNÝ ČAS
SCHWARZWOLF

VOLNÝ ČAS
SPORTOVNÍ LÁHVE

2 EFUNDA
136 Kč
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700 ml

750 ml

420 ml

650 ml

500 ml

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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1 SALISA
Tritanová transparentní láhev na pití 
o objemu 700 ml s brčkem. Na těle láhve 
jsou 4 silikonové kroužku pro snadné držení.
F4905100PK2 – bílá
F4905101PK2 – žlutá
F4905102PK2 – červená
F4905103PK2 – světle zelená
F4905104PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: Ø 7 × 23,5 cm 
Kartonové množství v ks: 50

2 ADOFO
Plastová láhev na vodu o objemu 750 ml 
se silikonovým uzávěrem. Součástí je šálek 
na pití. 
F4902700PK2 – černá
F4902701PK2 – oranžová
F4902702PK2 – červená
F4902703PK2 – modrá
F4902704PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: Ø 7,3 × 24,5 cm
Kartonové množství v ks: 60

3 DUNCAN
Rolovací plastová láhev s klipem 
o objemu 420 ml, průhledná.  
F4901900PK2 – bílá 
F4901901PK2 – žlutá 
F4901902PK2 – oranžová 
F4901903PK2 – červená 
F4901904PK2 – růžová 
F4901905PK2 – světle modrá 
F4901906PK2 – světle zelená 
F4901907PK2 – stříbrná 
F4901908PK2 – tmavě modrá 
F4901909PK2 – černá 
F4901910PK2 – tmavě zelená 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: 26,5 × 11,9 × 3,1 cm
Kartonové množství v ks: 400

1 SALISA
114 Kč

2 ADOFO
125 Kč 2 MISURATA

68 Kč

3 DUNCAN
20,50 Kč

1 AUBARIO
Nepropustná tritanová láhev o objemu 
500 ml s poutkem na zápěstí a víčkem 
z nerezové oceli.  
F4904500PK2 – černá
F4904501PK2 – červená
F4904502PK2 – světle zelená 
F4904503PK2 – transparentní 
F4904504PK2 – modrá
F4904505PK2 – oranžová
Doporučená technologie tisku:  
laser L1 (i do víčka)
Maximální velikost tisku: 30 × 40 mm 
(27 × 27 mm)
Rozměry: Ø 6,3 × 20 cm
Kartonové množství v ks: 60

2 MISURATA
Plastová láhev o objemu 650 ml 
s průhledným tělem a barevným víčkem. 
F4904000PK2 – bílá
F4904001PK2 – modrá
F4904002PK2 – oranžová
F4904003PK2 – červená
F4904004PK2 – růžová
F4904005PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L1  
Maximální velikost tisku: 30 × 40 mm
Rozměry: Ø 6,8 × 25,8 cm
Kartonové množství v ks: 60

VOLNÝ ČAS
SPORTOVNÍ LÁHVE

VOLNÝ ČAS
SPORTOVNÍ LÁHVE

1 AUBARIO
99,50 Kč
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500 ml

400 ml

850 ml

920 ml

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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1 ISMAEL
Nerezová sportovní láhev s dvojitou 
vakuovou stěnou o objemu 500 ml, 
s brčkem a víčkem, dodáváno v bílé 
dárkové krabičce. 
F4901300PK2 – bílá
F4901301PK2 – červená
F4901302PK2 – modrá
F4901303PK2 – zelená
F4901304PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry: 7,5 × 28,5 cm
Kartonové množství v ks: 30

2 KYLBAHA
Hliníková sportovní láhev o objemu 
400 ml, součástí víčka je karabinka. 
F4901800PK2 – černá
F4901801PK2 – červená
F4901802PK2 – modrá
F4901803PK2 – zelená
F4901804PK2 – stříbrná
F4901805PK2 – bílá
F4901806PK2 – žlutá
F4901807PK2 – oranžová
F4901808PK2 – růžová
F4901809PK2 – světle modrá
F4901810PK2 – fialová
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 70 mm
Rozměry: 6,5 × 17,2 cm
Kartonové množství v ks: 48

1 ISMAEL
210 Kč

1 FILKA
114 Kč

2 KYLBAHA
56 Kč

2 IZIBU
156 Kč

1 FILKA
Obědová krabička z plastu a silikonu 
o objemu 850 ml s vnitřním 
oddělovačem jídla. Víčko krabičky 
lze také využít jako stojánek 
pro mobilní telefon.   
H2301300PK2 – žlutá
H2301301PK2 – červená
H2301302PK2 – zelená
H2301303PK2 – modrá
H2301304PK2 – bílá
H2301305PK2 – oranžová
H2301306PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm
Rozměry: 19 × 11,8 × 6,3 cm
Kartonové množství v ks: 36

VOLNÝ ČAS
SPORTOVNÍ LÁHVE

VOLNÝ ČAS
SVAČINOVÉ DOPLŇKY

2 IZIBU
Obědová krabička o objemu 920 ml 
s průsvitným víkem a silikonovým 
uzávěrem. Obsahuje oddělenou 
trojúhelníkovou misku a bílou vidličku.  
H2300900PK2 – bílá
H2300901PK2 – modrá
H2300902PK2 – červená
H2300903PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 23,5 × 12,5 × 4,5 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 50
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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1 MORELLO
Nylonová chladicí taška s nastavitelným 
popruhem a dvěma uchy, 420 D 
polyester, PVC. 
F4300200PK2 – bílá
F4300201PK2 – žlutá
F4300202PK2 – červená
F4300203PK2 – modrá
F4300204PK2 – světle modrá
F4300205PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S2 – 1 barva 
Maximální velikost tisku: 90 × 40 mm
Rozměry: 37 × 35 × 20,5 cm
Poznámka: Dodáváme bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 20 

2 LUSAMBO
Polyesterová 600D chladicí taška 
s poutkem na uchopení a nastavitelným 
ramenním popruhem. Taška má hlavní 
oddíl a přední kapsu na suchý zip.
F4302000PK2 – bílá
F4302001PK2 – žlutá
F4302002PK2 – červená
F4302003PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 60 × 40 mm 
Rozměry: 21 × 30 × 16 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 12 

1 MORELLO
345 Kč

VOLNÝ ČAS
CHLADICÍ TAŠKY

VOLNÝ ČAS
CHLADICÍ TAŠKY

2 LUSAMBO
313 Kč

2 BELIZE
275 Kč

1 ZIGY
Chladicí taška přes rameno s vnitřní 
PEVA podšívkou. Taška má zapínání 
na zip, nastavitelný ramenní popruh 
a lze v ní chladit až 6 plechovek.  
Materiál polycanvas 600D.   
F4304600PK2 – šedá
F4304601PK2 – červená
F4304602PK2 – světle modrá
F4304603PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 70 × 60 mm
Rozměry: 20 × 24 × 20 cm
Kartonové množství v ks: 20

2 BELIZE
Polyesterová 600D chladicí taška 
pro 6 lahví o objemu 1,5 litru.   
F4300100PK2 – oranžová
F4300101PK2 – červená
F4300102PK2 – modrá
F4300103PK2 – černá
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 70 × 60 mm
Rozměry: 34 × 28 × 16 cm
Kartonové množství v ks: 20 

1 ZIGY
169 Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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VOLNÝ ČAS
CHLADICÍ TAŠKY

VOLNÝ ČAS
BATOHY

1 PEORIA
Chladicí taška z pongee 75D materiálu 
s vnitřní PEVA podšívkou. Obsahuje 
přední kapsu na zip.   
F4304300PK2 – bílá
F4304301PK2 – námořní modrá
F4304302PK2 – žlutá
F4304303PK2 – světle modrá
F4304304PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 70 × 50 mm
Rozměry: 33 × 30 × 16 cm
Kartonové množství v ks: 25

2 ROBIO
Polyesterový chladící batoh s vnitřní 
PEVA podšívkou. Batoh obsahuje 
boční kapsu na láhev a nastavitelné 
ramenní popruhy. 
F4304400PK2 – černá
F4304401PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 70 × 60 mm
Rozměry: 41 × 29 × 16 cm
Kartonové množství v ks: 30

2 PALINGES
Voděodolný vak na cennosti 
s plastovou karabinou. V přední 
průhledné části je kapsa na mobilní 
telefon, přes kterou je možné telefon 
i ovládat. Materiál polyester 210T.   
F7702000PK2 – bílá
F7702001PK2 – žlutá
F7702002PK2 – červená
F7702003PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 60 × 60 mm 
Rozměry: 29,5 × 12 × 1 cm 
Kartonové množství v ks: 200

2 ROBIO
218 Kč

2 PALINGES
113 Kč

1 PEORIA
222 Kč

1 BRANSON
655 Kč

1 BRANSON
Piknikový chladicí batoh s podšívkou
z hliníkové fólie, který obsahuje
plastové příbory a talíře pro 2 osoby.
Materiál polycanvas 600D.    
F4600700PK2 – šedá
F4600701PK2 – námořní modrá
F4600702PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm
Rozměry: 35 × 26 × 15 cm
Kartonové množství v ks: 4
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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2 SANFORD
395 Kč

VOLNÝ ČAS
SCHWARZWOLF

VOLNÝ ČAS
SCHWARZWOLF

1 RAVIK
Elastický nepromokavý pásek Schwarzwolf 
s pružnou kapsou a sponou, zapínání 
kapsy na voděodolný zip. Kolem zipu 
jsou všity reflexní proužky, kapsa má 
integrovaný výstup pro sluchátka. Dobře 
sedí, nezavazí. Je tak vhodný pro turistiku, 
cyklistiku, běh a jiné sporty. Velikost kapsy 
se přizpůsobí vloženému obsahu. Baleno 
v dárkové krabičce Schwarzwolf. Materiál 
80% polyester + 12% spandex, 180 g/m2, 
vnitřní část TPU.
F5300600SA3 – černá
F5300601SA3 – červená
F5300602SA3 – modrá
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S2, uv tisk UV3 na sponu 
Maximální velikost tisku: 100 × 20 mm 
Rozměry: 71 – 102 × 4,5 × 1 cm.
Kartonové množství v ks: 200

2 SANFORD
H6800200AJ3
Praktický a ekologický dobíjecí zapalovač 
značky Schwarzwolf, který bude Vaším 
společníkem během výletů do přírody. 
Nevytváří plamen, ale elektrický výboj. 
Nabíjí se přes mikro USB port připojením 
k PC nebo k jinému kompatibilnímu 
zdroji s výstupním napětím DV 5V±0,5V 
a výstupním proudem pod 3000 mA. 
Kapacita lithium baterie je 220 mAh. 
Doba nabíjení zapalovače je 1 až 2 hodiny 
a na jedno nabití vydrží průměrně jeden 
týden nebo 100-200 použití. Dobíjecí 
kabel je součástí balení. Baleno v dárkové 
krabičce Schwarzwolf. Materiál slitina zinku.
Doporučená technologie tisku:  
laser CO2, uv tisk UV3 
Maximální velikost tisku: 9 × 30 mm
Rozměry: 4,7 × 6,7 × 1,6 cm
Kartonové množství v ks: 10 

1 RAVIK
79 Kč

1 BODEN
F5500100AJ3
Značková kempingová židlička 
Schwarzwolf, která se dá jednoduše 
složit. Velice pevná ocelová konstrukce 
unese až 110 kg a zároveň poskytuje 
pohodlné sezení. Dodáváno v praktickém 
obalu s popruhem přes rameno. Židle 
ve složeném stavu je velmi malá a lehká, 
jednoduše ji tak vezmete s sebou na piknik 
či rybaření. Hmotnost 2,2 kg. Nosnost 
110 kg. Materiál polyester 600D PVC, 
ocelová konstrukce.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm
Rozměry: 50 × 36 × 78 cm,  
ve složeném stavu 52 × 15 cm
Kartonové množství v ks: 8

1 BODEN
645 Kč

2 DENALI
F4800400AJ3
Sada 2 ks teleskopických značkových 
holí Schwarzwolf. Hole jsou vyrobeny 
z Duraluminu, díky čemuž jsou lehké 
a zároveň dostatečně pevné. Jsou trojdílné, 
mají odnímatelné koncovky na sníh 
a Speed-Lock systém, který umožňuje 
rychle přenastavit jejich délku. Rukojeti 
jsou ergonomicky tvarované a jejich 
prodloužení umožňuje rychlé přehmátnutí 
v těžším terénu. Hole obsahují snadno 
nastavitelná poutka na zápěstí. Součástí 
balení je svorka na sepnutí holí dohromady. 
Baleno v praktickém polyesterovém vaku. 
Hmotnost 460g/set bez obalu. Materiál 
Duralumin, EVA, cork, polyester. 
Doporučená technologie tisku: laser L1, 
sítotisk S3 na obal
Maximální velikost tisku: 150 × 80 mm
Rozměry: délka ve složeném stavu 64 cm, 
v otevřeném stavu max. 135 cm
Kartonové množství v ks: 20

2 DENALI
950 Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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2 LATEMAR
F4800300AJ3
Multifunkční příborová lžička značky 
Schwarzwolf. Po rozložení v sobě 
lžička zahrnuje zároveň nůž a její konec 
se zoubky lze využít jako vidličku. 
Dohromady ji lze použít jako příbor, 
který se stane nedílnou součástí 
pro Vaše kempování. Dodáváno 
v sáčku a baleno v dárkové krabičce 
Schwarzwolf. Materiál ocel S/S 2CR14. 
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 25 × 7 mm
Rozměry: ve složeném stavu 15 cm, 
v rozloženém stavu 21 cm,  
lžička a vidlička 6,5 cm, nůž 6 cm
Kartonové množství v ks: 100

2 REST
F4500300SA3
Cestovní samonafukovací sedák 
Schwarzwolf v nylonovém pouzdře 
se stahovací šňůrkou. Váha 145 g. Materiál 
červená vrchní strana 210T polyester, 
černá spodní strana 75D polyester. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm
Rozměry: sedák 40 × 30 × 2 cm
Kartonové množství v ks: 20

2 LATEMAR
145 Kč

2 REST
335 Kč

VOLNÝ ČAS
SCHWARZWOLF

VOLNÝ ČAS
SCHWARZWOLF

1 LIPNO
F4200300AJ3
Praktická sada dvou teleskopických 
vidliček na opékání značky Schwazwolf, 
baleno ve stahovacím pytlíku. Materiál 
nerezová ocel, rukojeť PVC.
Doporučená technologie tisku:  
laser L1, na obal sítotisk S2
Maximální velikost tisku:  
25 × 5 mm / 100 × 40 mm
Rozměry: ve složeném stavu 24,5 cm,  
v rozloženém stavu 86 cm
Kartonové množství v ks: 25

1 LIPNO
129 Kč

1 ALVERNIA
F5600500AJ3
Skládací pikniková deka značky 
Schwarzwolf. Tuto outdoorovou deku 
můžete využít během Vašich výletů 
do přírody nebo si na ní jednoduše 
prostřít piknikové jídlo. Deka má praktické 
popruhy, díky kterým ji lze jednoduše 
složit a přenášet. Materiál 230D 
vodotěsné mikrovlákno, 210D vodotěsný 
polyester, výplň – 150g/m duté vlákno 
polyesteru.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 80 × 50 mm
Rozměry: 170 × 140 cm
Kartonové množství v ks: 25

1 ALVERNIA
423 Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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1 REPOSE
F4500100SA3
Komfortní samonafukovací matrace 
Schwarzwolf v nylonovém pouzdře 
se stahovací šňůrkou. Váha 964 g. 
Materiál červená vrchní strana 210T 
polyester, černá spodní strana 75D 
polyester.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm
Rozměry: matrace 180 × 51 × 3 cm
Kartonové množství v ks: 6

2 KINABALU
F4800100AJ3
Pohodlný a lehký spací pytel Schwarzwolf. 
Je vyroben ze 190T polyesteru, naplněn 
210T mikrovláknem 250 g/m2. Má tvar 
mumie, prošívání zabraňující pohybu 
vnitřní výplně a stahovací kapuci. 
Komfortní teplota 11° C, extrémní teplota 
-7° C. Dodáváno v kompresním obalu. 
Hmotnost 1,32 kg. Materiál 190T polyester, 
210T mikrovlákno.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm
Rozměry: délka 220 cm, šířka v nejširší 
části 80 cm, šířka v nejužší části 55 cm
Kartonové množství v ks: 10

1 REPOSE
1369 Kč

2 KINABALU
699 Kč

1 LANAO
Značkový outdoorový chladící ručník 
Schwarzwolf, který je ideální pro Vaše 
sportovní aktivity. Je rychleschnoucí 
a poskytuje příjemné ochlazení, které 
oceníte při vysokých teplotách, v případě 
poranění nebo spálení od slunce.  
Použití: namočit ručník do vody, vyždímat 
a 3-5x napnout. Poté začne chladit 
bez pocitu mokra. Baleno v pytlíku 
z polyesteru se síťovinou. Materiál 
55% polyester, 45% polyamid.   
F5300400AJ3 – šedá
F5300401AJ3 – modrá
F5300402AJ3 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm
Rozměry: 100 × 30 cm
Kartonové množství v ks: 200

2 BÁRA
Fleecová deka s nylonovým popruhem 
vhodným pro tisk, 100% polyester  
(170–180 gr/m2). 
F5600300PK2 – zelená
F5600301PK2 – modrá
F5600302PK2 – oranžová
F5600303PK2 – červená
F5600304PK2 – světle modrá
F5600305PK2 – šedá
F5600306PK2 – růžová
Doporučená technologie tisku:  
výšivka, sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 80 × 40 mm 
Rozměry: v rozloženém stavu 160 × 125 cm, 
ve složeném stavu 30 × 14 × 12 cm 
Kartonové množství v ks: 20

VOLNÝ ČAS
SCHWARZWOLF

VOLNÝ ČAS
SCHWARZWOLF

2 BÁRA
160 Kč

1 LANAO
85 Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

vo
ln

ý 
ča

s

1 LOBOS
F5300200AJ3
Značkový outdoorový ručník Schwarzwolf 
z mikrovlákna, lehký, rychleschnoucí, 
vysoká absorpce potu. Baleno 
v nylonovém pouzdře se stahovací 
šňůrkou.  
Materiál: 80% polyester, 20% polyamid.
Doporučená technologie tisku:  
výšivka, sítotisk na obal S3  
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm
Rozměry: ručník 42 × 83 cm,  
pouzdro 11 × 16 cm 
Kartonové množství v ks: 100

2 CITAS
F5300200SA3
Značkový outdoorový ručník 
Schwarzwolf ideální pro sport 
a cestování. Má vysokou absorpční 
schopnost a nízkou váhu. Je také 
antibakteriální a rychleschnoucí. Baleno 
v polyesterovém pouzdře. Hmotnost 
300 g/m2. Materiál 80% polyester,  
20% polyamid.
Doporučená technologie tisku:  
výšivka, sítotisk na obal S3
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm
Rozměry: ručník 60 × 120 cm
Kartonové množství v ks: 40

2 MALAREN
F5300500AJ3
Outdoorový ručník Schwarzwolf v šedé barvě 
s oranžovým lemováním, který je ideální 
pro sport i cestování. Je rychleschnoucí, 
lehký a skladný, takže se vejde do každého 
zavazadla. Díky své hebkosti a hladkému 
povrchu je velmi příjemný k pokožce. Ručník 
obsahuje velmi praktické odepínací poutko 
na zavěšení s logem Schwarzwolf. Díky jeho 
rozměru jej můžete použít také jako podložku 
na ležení. Písek nebo trávu z něj snadno 
vytřepete. Baleno v pytlíku z polyesteru 
se síťovinou. Materiál 100% polyester.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm
Rozměry: 65 × 140 cm
Kartonové množství v ks: 60

VOLNÝ ČAS
SCHWARZWOLF

VOLNÝ ČAS
SCHWARZWOLF

1 LOBOS
115 Kč

2 CITAS
149 Kč

2 MALAREN
199 Kč

1 SABANA
F5200200AJ3
Kompaktní cyklistická brašna značky 
Schwarzwolf s kapsou na mobilní telefon. Taška 
obsahuje dvě boční kapsy uzavíratelné na zip 
a horní průhlednou kapsu taktéž uzavíratelnou 
na zip, která je určena pro mobilní telefon. Lze 
ji snadno odepnout a vzít s sebou. Její vnitřní 
prostor má rozměr 8 × 16,5 × 2 cm. Baleno 
v dárkové krabičce Schwarzwolf. Materiál 
polyester.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm
Rozměry: rozložená 31,5 × 18,5 × 4,5 cm,  
složená a zavěšená na kolo 12,5 × 18,5 × 13,5 cm
Kartonové množství v ks: 25

1 SABANA
295 Kč
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1 4 ALL
F1500100SA3
Všestranné sluneční brýle značky 
Schwarzwolf s vyměnitelnými zorníky. 
Sada obsahuje 5 párů zorníků v barvách 
– kouřová, čirá, REVO modrá, REVO 
žlutá, REVO červená, které Vám zajistí 
snadné přizpůsobení aktuálním slunečním 
podmínkám. Revo zorníky jsou komplex 
6–18 vrstev zrcadlových filtrů nanesených 
na polykarbonátu, které způsobují 
celospektrální odraz škodlivého slunečního 
záření. Brýle s těmito zorníky jsou vhodné 
při velmi intenzivním slunečním záření 
a výborné při přechodech z ostrého slunce 
do stínu. Červená barva je vhodná pro lyžaře, 
redukuje ostrou záři odrážející se od sněhu, 
modrá pro vodní sporty, chrání proti odrazům 
z vody, žlutá zase pro řidiče, zlepšuje 
optický kontrast. Brýle jsou v černém sáčku 
z mikrovlákna a celá sada pak v pevném 
praktickém pouzdře. UV 400. Testováno dle 
evropských norem. Materiál obrouček plast. 
Materiál čoček polykarbonát.
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, sítotisk 1 barva S3  
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm 
Rozměry: pouzdro 12 × 7 × 18,5 cm,  
brýle 15 × 6 × 4 cm 
Kartonové množství v ks: 48

2 TADOUL
Plastové sluneční brýle s UV400 ochranou. 
F1500400PK2 – černá 
F1500401PK2 – bílá 
F1500402PK2 – modrá 
F1500403PK2 – žlutá 
F1500404PK2 – červená 
F1500405PK2 – stříbrná 
F1500406PK2 – oranžová 
F1500407PK2 – růžová 
F1500408PK2 – světle zelená 
F1500409PK2 – fialová 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 6 mm
Rozměry: 14,1 × 13,8 × 4,6 cm
Kartonové množství v ks: 250

1 4 ALL
595 Kč

VOLNÝ ČAS
DOPLŇKY PRO CYKLISTY

VOLNÝ ČAS
SLUNEČNÍ BRÝLE

2 TADOUL
21,50 Kč

2 REFLEXO
F3101800PK2
Reflexní tyčinky, které snadno 
nacvaknete na výplet jízdního kola, 
dodáváno v sadě po 10 kusech. 
Reflexní materiál značky 3M. Baleno 
v transparentním blistru. 
Doporučená technologie tisku: 
samolepka
Rozměry: Ø 0,5 × 7 cm,  
celá sada 13,3 × 13,3 × 0,8 cm
Kartonové množství v ks: 200

3 KENSAR
Pohotovostní světlo na kolo 
s 2 LED diodami a silikonovým 
páskem pro snadné uchycení. 
F5200600PK2 – bílá
F5200601PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 15 × 8 mm 
Rozměry: 10,5 × 4,5 × 1,5 cm
Kartonové množství v ks: 500

3 KENSAR
48 Kč

F5200100AJ3
Praktická sada nářadí pro cyklisty značky 
Schwarzwolf. Sada obsahuje imbusový 
klíč (7 velikostí), šroubovák, křížový 
šroubovák a torx. Baleno v dárkové 
krabičce Schwarzwolf. Materiál nerezová 
ocel, chrom-vanadová ocel, hliník.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 3 mm 
Rozměry: rozložená: 12,7 × 3,8 × 2 cm,  
složená: 7,3 × 3,8 × 2 cm 
Kartonové množství v ks: 100

1 TIBESTI

2 REFLEXO
79 Kč

1 TIBESTI
115 Kč
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1 TANGERO
Sluneční brýle s konstrukcí 
z bambusového vlákna a plastu, 
UV 400.  
F1501400PK2 – černá
F1501401PK2 – zelená
F1501402PK2 – modrá 
F1501403PK2 – červená
F1501404PK2 – béžová
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 25 × 7 mm
Rozměry: 14,8 × 14,5 × 4,8 cm
Kartonové množství v ks: 250

2 DAPER
Přívěsek s hadříkem na čištění brýlí, plast. 
F6000100PK2 – černá
F6000101PK2 – modrá
F6000103PK2 – oranžová
F6000104PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3 – 1 barva, sítotisk na hadřík
Maximální velikost tisku: 25 × 15 mm
Rozměry: 7,2 × 5,7 × 2 cm, 
hadřík cca 11,5 × 12 cm
Kartonové množství v ks: 500

VOLNÝ ČAS
SLUNEČNÍ BRÝLE

2 DAPER
26,50 Kč

1 TANGERO
23 Kč

VOLNÝ ČAS
SLUNEČNÍ BRÝLE

1 PINTANO
Plastové sluneční brýle s UV400 
ochranou a barevnými nožičkami. 
F1501300PK2 – černá 
F1501301PK2 – bílá 
F1501302PK2 – modrá 
F1501303PK2 – červená 
F1501304PK2 – světle modrá 
F1501305PK2 – žlutá 
F1501306PK2 – oranžová 
F1501307PK2 – zelená 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 20 × 7 mm
Rozměry: 14,5 × 14 × 4,6 cm
Kartonové množství v ks: 500 

2 KRALO
Plastové sluneční brýle s UV400 
ochranou a olejovými skly 
a barevnými nožičkami.
F1501100PK2 – žlutá
F1501101PK2 – oranžová
F1501102PK2 – červená
F1501103PK2 – zelená
F1501104PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm
Rozměry: 15 × 14,5 × 4,2 cm
Kartonové množství v ks: 500

2 KRALO
39,50 Kč

1 PINTANO
20,50 Kč
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2 EVORA
96,50 Kč

2 GRETCHEN
79,50 Kč

1 PLASTER
5 ks náplasti v plastové krabičce.  
F0800600PK2 – bílá
F0800601PK2 – žlutá
F0800602PK2 – oranžová
F0800603PK2 – červená
F0800604PK2 – modrá
F0800605PK2 – zelená 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, uv tisk UV3 
Maximální velikost tisku: 80 × 35 mm
Rozměry: 4 × 10,1 × 0,9 cm
Kartonové množství v ks: 600 

2 GRETCHEN
F0800700PK2
Lékárnička první pomoci v nylonovém 
600D pouzdře obsahující 12 ks pomůcek 
– pružný obvaz, obvaz, nůžky, náplast 
podušková, náplast bezpodušková, čistící 
ubrousky, připravené gázy. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 13 × 9 × 3,7 cm 
Kartonové množství v ks: 100

2 EVORA
F0802200PK2
Sada první pomoci v plastovém 
průhledném obalu. Sada obsahuje: 
1x obvaz, 1x houbu z netkané textilie, 
5x sterilní bandáž, 1x bandáž PBT, 
4x desinfekční polštářky, 2x vlhký 
ubrousek, 1x antiseptický ubrousek, 
1x lepicí pásku a nůžky.
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 40 × 40 mm
Rozměry: 16 × 8 × 3,8 cm 
Kartonové množství v ks: 100

3 FRANCESCA
Praktická cestovní lékárnička v taštičce 
se zipem. Obsahuje pinzetu, lepící 
pásku, obvaz, 2 lepící sterilní bandáže, 
alkoholem napuštěný polštářek, 
pomůcku pro ošetření bodnutí 
hmyzem, antiseptickou utěrku, nůžky 
a nepřilnavou podušku.
F0800900PK2 – červená
F0800901PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm
Rozměry: 13,5 × 9,5 × 1,7 cm
Kartonové množství v ks: 200

1 PLASTER
7,90 Kč

1 RAHANO
87,50 Kč

3 FRANCESCA
45,50 Kč

VOLNÝ ČAS
FITNESS NÁRAMKY

VOLNÝ ČAS
PRVNÍ POMOC

Silikonový náramek s krokoměrem. 
Zaznamenává kroky (do 99.999), kalorie, 
míle/km.  
F5301800PK2 – černá
F5301801PK2 – červená
F5301802PK2 – zelená
F5301803PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm
Rozměry: 8 × 5,5 × 3 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Poznámka: baterie jsou součástí balení.  
Kartonové množství v ks: 300

1 RAHANO
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1 ONE CLASSIC
Kvalitní ručníky a osušky ze 100% česané 
bavlny, vysoce absorpční a měkké. Textilní 
ouško na pověšení v barvě ručníku nebo 
osušky. Široká škála barev. Jsou vyrobeny 
ze zdravotně nezávadných materiálů a mají 
certifikát Oeko-Tex. Dostupné v 27 barvách. 
Materiál 100% bavlna. Gramáž 450 g/m2. 
Doporučená technologie tisku: výšivka 
Rozměry: 
ručník 50 × 100 cm, osuška: 70 × 140 cm
Kartonové množství v ks: 
ručník – 50 
osuška – 25 

Ručníky 50 × 100 cm: 
F1000100NE2 – námořní modrá        
F1000101NE2 – tmavě šedá        
F1000107NE2 – světle šedá        
F1000117NE2 – červená        
F1000118NE2 – královská modrá        
F1000121NE2 – tyrkysová        
F1000122NE2 – bílá        

Osušky 70 × 140 cm:  
F1000200NE2 – bílá        
F1000202NE2 – tmavě šedá        
F1000208NE2 – světle šedá        
F1000213NE2 – námořní modrá        
F1000218NE2 – červená        
F1000219NE2 – královská modrá        
F1000222NE2 – tyrkysová        

Další barvy na vyžádání s dodáním do 5 dnů: 
černá, hnědá, krémová, tmavě zelená, světle 
modrá, růžová, světle žlutá, světle zelená, 
fuksiová, mátová, oranžová, modrošedá, 
tmavě fialová, fialová, světle růžová, žlutá, 
světle fialová, tmavě tyrkysová, vojenská 
zelená tmavá, riflová.
Do kolekce Classic jsou také zařazeny 
rozměry 60 × 110 cm, 30 × 50 cm,  
100 × 180 cm a žínky. Další barvy a rozměry 
můžete najít na webových stránkách.

1 ONE DELUX
Kvalitní ručníky a osušky ze 100% česané 
bavlny, vysoce absorpční a měkké. Textilní 
ouško na pověšení v barvě ručníků nebo 
osušky. Široká škála barev. Jsou vyrobeny 
ze zdravotně nezávadných materiálů a mají 
certifikát Oeko-Tex. Gramáž 550 g/m2. 
Doporučená technologie tisku: výšivka
Rozměry:  
ručník 50 × 100 cm, osuška 70 × 140 cm
Kartonové množství v ks:  
ručník – 50, osuška – 25 

Ručníky 50 × 100 cm:
F1000900NE2 – tmavě šedá  
F1000905NE2 – námořní modrá  
F1000911NE2 – bílá  

Osušky 70 × 140 cm:
F1001200NE2 – tmavě šedá  
F1001205NE2 – námořní modrá  
F1001211NE2 – bílá  

Další barvy na vyžádání s dodáním do 5 dnů: 
černá, červená, krémová, mátová, světle 
modrá, tmavě fialová, světle růžová, světle 
hnědá,  středně oranžová, světle šedá, tmavě 
zelená.  
Do kolekce Delux jsou také zařazeny rozměry  
60 × 110 cm, 100 × 180 cm. Další barvy  
a rozměry můžete najít na webových 
stránkách.

1 ONE CLASSIC
50 × 100 bílá 99,50 Kč
50 × 100 barevná 110 Kč
70 × 140 bílá 199 Kč
70 × 140 barevná 215 Kč

1 ONE DELUX
50 × 100 bílá 125 Kč
50 × 100 barevná 135 Kč
70 × 140 bílá 250 Kč
70 × 140 barevná 270 Kč

VOLNÝ ČAS
RUČNÍKY A OSUŠKY

VOLNÝ ČAS
RUČNÍKY A OSUŠKY
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1 TOBÍK
F0801200PK2
Dezinfekční mycí gel na ruce 
v cestovním balení 15 ml. Obsahuje 
zvlhčovač a vitamin E.  
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 10 × 10 na víčko
Rozměry: 6,3 × 3,2 × 1,9 cm
Kartonové množství v ks: 460

1 SARDINO
Malé cestovní šitíčko v plastové krabičce. 
Obsahuje 2 knoflíky, 2 drukové knoflíky, 
6 různě barevných přízí, 2 jehly, spínací 
špendlík, 3 špendlíky s hlavičkou, pinzetu, 
nůžky a pomůcku pro navlečení nitě 
do jehly. 
F0500700PK2 – černá
F0500701PK2 – bílá
F0500702PK2 – červená
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, uv tisk UV2
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm
Rozměry: 6,5 × 7 × 2,1 cm
Kartonové množství v ks: 300

2 HALDIR
Vlhčené ubrousky, 10 ks, 
v uzavíratelném barevném obalu. 
F0800401PK2 – bílá
F0800402PK2 – červená
F0800403PK2 – modrá
F0800404PK2 – zelená
F0800405PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3 pouze 1 barva
Maximální velikost tisku: 25 × 40 mm
Rozměry: 15 × 7 × 1,5 cm
Kartonové množství v ks: 200

2 PENZA
Nafukovací cestovní polštářek, velur. 
F5500200PK2 – tmavě modrá
F5500201PK2 – červená
F5500202PK2 – světle modrá
F5500203PK2 – šedá
F5500204PK2 – oranžová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 50 × 35 mm
Rozměry: 33,5 × 21 × 8,3 cm
Kartonové množství v ks: 120

3 ILONA
Balzám na rty, plast.  
F0600200PK2 – černá
F0600201PK2 – bílá
F0600202PK2 – modrá
F0600203PK2 – žlutá
F0600204PK2 – oranžová
F0600205PK2 – červená
F0600206PK2 – zelená
F0600207PK2 – světle modrá
F0600208PK2 – fialová
F0600209PK2 – růžová
F0600210PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm
Rozměry: Ø 2 × 6,9 cm
Kartonové množství v ks: 480

3 BOHUŠ
F5500100PK2
Souprava na čištění obuvi, 5 ks, v pouzdře 
z umělé kůže.
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, laser L2
Maximální velikost tisku: 40 × 15 mm
Rozměry: Ø 7 × 16,8 cm
Kartonové množství v ks: 20

VOLNÝ ČAS
CESTOVNÍ POTŘEBY

VOLNÝ ČAS
CESTOVNÍ POTŘEBY

3 ILONA
10 Kč

2 HALDIR
12 Kč

3 BOHUŠ
255 Kč

2 PENZA
32 Kč

1 SARDINO
39,50 Kč1 TOBÍK

12,50 Kč
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1 NATESA
Kosmetická průhledná taštička 
na zip s uchem a matným povrchem. 
Použitelná i jako příruční taštička 
do letadla. Materiál PVC.  
F0700600PK2 – oranžová
F0700601PK2 – červená
F0700603PK2 – modrá
F0700604PK2 – transparentní
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 100 × 150 mm
Rozměry: 25 × 21 × 6,6 cm
Kartonové množství v ks: 150

2 LANTAS
F0500200KL1
Malá kožená manikúra v černém 
designu, 4 nástroje, pilník značky 
Solingen, ostatní nástroje značky 
Profesional. Pinzeta zdobená 
kamínkem. Nadruženo ve 4 barvách 
kamínků, bez možnosti výběru. 
Zapínání na druk. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, ražba
Maximální velikost tisku: 20 × 35 mm
Rozměry: 5,5 × 10 × 1,5 cm

2 LANTAS
359 Kč

3 BARDOS
733 Kč

2 TORAN
529 Kč

1 NATESA
33,50 Kč

1 SELMAK
58 Kč

VOLNÝ ČAS
MANIKÚRY

VOLNÝ ČAS
MANIKÚRY

1 SELMAK
F0500100KL1
Skleněný pilník vysoké kvality 
v plastovém černém pouzdře. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 50 × 10 mm
Rozměry: 12,5 × 1,5 × 0,5 cm
Kartonové množství v ks: 500

2 TORAN
F0500400KL1
Kvalitní kožená manikúra v oválném 
pouzdře na zip, obsahuje pilník, 2 nůžky, 
kleště, pinzetu a manikúrní špičku. Pilník 
značky Solingen, ostatní nástroje značka 
Profesional. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, ražba
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm
Rozměry: 10,5 × 6 × 2 cm

3 BARDOS
Měkká a hřejivá deka z jemné žinylové 
tkaniny (285 g/m2), 100% polyester. 
Kratší strana deky je zdobena 
třásněmi. Deka je dodávaná 
ve složeném stavu ovázaná stuhou 
na suchý zip, s kartičkou pro potisk. 
F8003000PK2 – červená
F8003001PK2 – hnědá
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, výšivka
Maximální velikost tisku:  
55 × 35 mm, 200 × 80 mm
Rozměry: 120 × 150 × 0,1 cm
Kartonové množství v ks: 12
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1 MAGO
F5600102AJ3
Každodenní chvíle pohody a odpočinku 
si jistě více užijete s výjimečně měkkou 
a hřejivou dekou Vanilla Season Mago. 
Pocit luxusu umocňuje imitace ovčí vlny, 
která je na spodní straně přikrývky. 
Deka je vyrobena z mikrovlákna. Baleno 
se stuhou ve vinylovém obalu se zipem. 
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: deka 130 × 180 cm,  
balení 38 × 31 × 14,5 cm 
Kartonové množství v ks: 5

2 MANGAIA
Za chladných zimních večerů jistě oceníte 
hebkou značkovou deku s jemnými proužky, 
která je velmi příjemná na dotek. Vyrobená 
z materiálu colar fleece, převázaná stuhou. 
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season 
nebo ji lze zakoupit i bez krabice.
F5600300AJ3 – béžová (v krabici)
F5600301AJ3 – šedá (v krabici)
F5600302AJ3 – vínová (v krabici)
F5600400AJ3 – béžová (bez krabice)
F5600401AJ3 – šedá (bez krabice)
F5600402AJ3 – vínová (bez krabice)
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: 130 × 180 cm,  
krabice 32,5 × 12 × 35,5 cm
Kartonové množství v ks: 20

VOLNÝ ČAS
VANILLA SEASON

2 MANGAIA
v krabici 399 Kč
bez krabice 325 Kč

1 MAGO
599 Kč
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DOMÁCNOST
VANILLA SEASON, KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY, SADY NA VÍNO, KRABICE NA VÍNO,  

TAŠKY NA VÍNO, HRNKY, ZAPALOVAČE
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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DOMÁCNOST
VANILLA SEASON

1 ABELA
H2000100SA3
Lenošení v posteli je oblíbenou zábavou 
mnoha lidí. Tyto příjemné chvíle a skvělou 
snídani Vám pomůže vychutnat značkový 
bambusový stolek do postele, který lze 
využít také jako podnos. Baleno v dárkové 
krabici Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku:  
laser L2, tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 60 × 60 mm
Rozměry: 53,5 × 35 × 17,5 cm,  
balení 54,5 × 35,5 × 5,5 cm
Kartonové množství v ks: 5

2 CLODER
H2500300PK2 
Sada pro milovníky sýrů, kov/dřevo. Sada 
obsahuje prkénko, nůž, vidličku a vývrtku. 
Doporučená technologie tisku: laser L1, L2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 18,7 × 3,6 cm 
Kartonové množství v ks: 10 2 TAKAOKA

H2500100AJ3
Praktická sada servírovacího prkna 
ze dřeva akácie a dvou keramických 
misek na omáčky, která se bude jistě 
hodit i do Vaší kuchyně. Na velké prkno 
lze naservírovat různé druhy sýrů, salámů 
i pečiva, které pak můžete doplnit 
omáčkou či jemně nakrájenou zeleninou 
v mističkách.  
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku:  
laser L2 na prkno 
Maximální velikost tisku: 80 × 20 mm 
Rozměry: prkno 50 × 14,4 × 1,7 cm,  
miska 6,2 × 6,2 × 2,4 cm,  
balení 21,1 × 55 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 10 

3 CHEDAR
H2500200PK2
Souprava nožů a prkénka na servírování 
sýrů, 4 ks, kov/plast/dřevo. 
Doporučená technologie tisku: laser L1, L2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: Ø 25,7 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 8 

1 ABELA
399 Kč

1 IWAKI
399 Kč

2 CLODER
354 Kč

3 CHEDAR
372 Kč

2 TAKAOKA
445 Kč

DOMÁCNOST
KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

H3200600AJ3
Praktická servírovací sada na sýr se 
bude jistě hodit do každé kuchyně. Sada 
obsahuje dřevěné prkénko ze dřeva 
akácie, nůž na servírování sýrů, kterými 
jsou například Emmental, Comte, 
Cheddar, Parmesan nebo Grana Padano 
a servírovací vidličku, která je vhodná 
k servírování měkkých sýrů jako Brie, 
Camembert, Reblochon nebo Riccota. 
Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L2 
Maximální velikost tisku:  
prkno 70 × 40 mm,  
nůž a vidlička  25 × 10 mm 
Rozměry: prkno 35,5 × 18 × 1,5 cm,  
nůž 12 × 3 × 1,6 cm,  
vidlička 12,5 × 3 × 1,6 cm,  
balení 26,3 × 40 × 3 cm 
Kartonové množství v ks: 10

1 IWAKI
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570 ml

250 ml

200 ml

250 ml

250 ml

350 ml

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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DOMÁCNOST
VANILLA SEASON

DOMÁCNOST
VANILLA SEASON

1 PAPUA na bílé víno
H5400100IP1 
Vyberte si sami, jakým vínem uděláte svým 
obdarovaným radost. Snadno Vám to umožní 
značková dárková krabice Vanilla Season na víno 
se dvěma skleničkami Bohemia Crystal (250 ml) 
a volným prostorem na Vámi vybrané bílé víno. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3 
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm 
Rozměry: sklenice Ø 7,7 × 21,3 cm, prostor pro 
láhev 8 × 4,5 × 33 cm, balení 37,5 × 34 × 11 cm 
Kartonové množství v ks: 5 

2 PAPUA  
na červené víno

H5400101IP1
Vyberte si sami, jakým vínem uděláte svým 
obdarovaným radost. Snadno Vám to 
umožní značková dárková krabice Vanilla 
Season na víno se dvěma skleničkami 
Bohemia Crystal (570 ml) a volným 
prostorem na Vámi vybrané červené víno. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3 
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm 
Rozměry: sklenice Ø 11 × 22,3 cm,  
prostor pro láhev 8 × 4,5 × 33 cm,  
balení 37,5 × 34 × 11 cm 
Kartonové množství v ks: 5 

3 PAPUA  
na šampaňské

H5400102IP1
Vyberte si sami, jakým šumivým vínem 
uděláte svým obdarovaným radost. Snadno 
Vám to umožní značková dárková krabice 
Vanilla Season na sekt se dvěma skleničkami 
Bohemia Crystal (200 ml) a volným 
prostorem na Vámi vybranou láhev. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3 
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm 
Rozměry: sklenice Ø 5,5 × 25 cm,  
otvor pro láhev 8,5 × 4,5 × 33 cm,  
balení 37,5 × 34 × 11 cm 
Kartonové množství v ks: 5  

1 PAPUA 
na bílé víno
299 Kč

2 PAPUA  
na červené víno
355 Kč

3 PAPUA  
na šampaňské
319 Kč

1 MORETON 2
H1300200ZH1 
Romantické chvíle ve dvou se neobejdou 
bez dobrého vína v elegantních 
skleničkách. Dárkové balení dvou 
elegantních skleniček na bílé víno (250 ml) 
Bohemia Crystal potěší každého milovníka 
vín. Baleno v dárkové krabici Vanilla 
Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L3 
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm 
Rozměry: sklenice Ø 7,7 × 21,3 cm, balení 
16,5 × 23 × 8 cm 
Kartonové množství v ks: 10 

2 MORETON 6
H1300300ZH1
Dobré bílé víno si správně vychutnáte jen 
ze sklenic pro něj určených. Sada šesti 
vysokých elegantních sklenic na bílé víno 
(250 ml) Bohemia Crystal Vám tento 
zážitek pomůže správně prožít. Baleno 
v dárkové krabici Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L3 
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm 
Rozměry: sklenice Ø 7,7 × 21,3 cm, balení 
24,5 × 23 × 16 cm 
Kartonové množství v ks: 8 

3 NUKUALOFA
H1301400ZH1
Sada 6 sklenic na víno Bohemia 
Crystal s barevným tónováním stopek. 
Při posezení s přáteli si skleničky 
jednoduše rozeznáte a nebudete tak 
muset řešit, komu která sklenička patří. 
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L3 
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm 
Rozměry: sklenička Ø 8,8 × 22,3 cm, 
balení 26 × 23,5 × 17,5 cm 
Kartonové množství v ks: 8  

1 MORETON 2
199 Kč

2 MORETON 6
555 Kč

3 NUKUALOFA
649 Kč
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570 ml

570 ml

200 ml

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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1 WANGI
H1300100ZH1
Všechny významné události ve Vašem 
životě musíte řádně oslavit a žádná oslava 
se neobejde bez sektu. Dárková sada 
obsahuje dvě luxusní tenké skleničky (200 ml) 
Bohemia Crystal určené právě na šampaňské. 
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L3 
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm 
Rozměry: sklenice Ø 5,5 × 25 cm,  
balení 29 × 18,5 × 7 cm 
Kartonové množství v ks: 10 

2 WANAKA 2
H1300500ZH1
Sada dvou elegantních skleniček na červené 
víno (570 ml) Bohemia Crystal zpříjemní 
všechny romantické chvíle ve dvou. Díky 
pěknému balení získáte krásný dárek, který 
potěší. Baleno v dárkové krabici Vanilla 
Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L3 
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm 
Rozměry: sklenice Ø 11 × 22,3 cm,  
balení 22 × 23 × 11 cm 
Kartonové množství v ks: 20 

3 WANAKA 6
H1300400ZH1
Milovníci červených vín jistě ocení luxusní 
dárkovou sadu šesti elegantních skleniček 
na červené víno (570 ml) Bohemia Crystal, 
zabalené v pěkné dárkové krabici Vanilla 
Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L3 
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm 
Rozměry: sklenice Ø 11 × 22,3 cm,  
balení 32,5 × 23 × 22 cm 
Kartonové množství v ks: 8  

DOMÁCNOST
VANILLA SEASON

DOMÁCNOST
VANILLA SEASON

1 WANGI
245 Kč

2 WANAKA 2
269 Kč

2 PILBARA
159 Kč

3 WANAKA 6
699 Kč

3 PILBARA SET
225 Kč

1 YANARIA
H7200300AJ3 
Sada na víno, která obsahuje 2 skleněné 
zátky na víno ve dvou velikostech a kvalitní 
dvoupákovou kovovou vývrtku. Zátky pasují 
téměř do všech standardních lahví s průměrem 
otvoru 17,5 a 18,5 mm. Baleno v dárkové krabici 
Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 na vývrtku 
Maximální velikost tisku: 20 × 7 mm 
Rozměry: vývrtka 12,7 × 2,3 × 1,2 cm,  
zátky Ø 2,9 × 3,1 cm, balení 16,2 × 8,1 × 3,6 cm  
Kartonové množství v ks: 16  

2 PILBARA
H7200100AJ3
Během romantických chvil u vína jistě oceníte 
chladič s nálevkou. Tato chladící tyčinka Vám 
zajistí udržení teploty Vaší láhve vína po celou 
dobu pití. Chladič stačí dát na 30 minut 
do mrazničky, poté na něj přišroubovat nálevku 
a vložit do láhve. Je balen v dárkové krabičce 
Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku:  
kovová část – laser L1,  
plastová část – tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: kovová část 90 × 7 mm, 
plastová část 25 × 7 mm 
Rozměry: 31,5 × 2,5 cm, balení 21 × 9 × 3,9 cm 
Kartonové množství v ks: 24 

3 PILBARA SET
H7200200AJ3
Během romantických chvil u vína jistě oceníte 
tuto sadu na víno. Sada obsahuje dvoupákovou 
vývrtku a chladící tyčinku do vína s nálevkou, 
která zajistí udržení teploty Vaší láhve vína 
po celou dobu pití. Chladič stačí dát na 30 minut 
do mrazničky, poté na něj přišroubovat nálevku 
a vložit do láhve. Baleno v dárkové krabičce 
Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: vývrtka laser L1, 
chladící tyčinka – kovová část – laser L1,  
plastová část – tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: vývrtka 20 × 7 mm,  
chladící tyčinka – kovová část 90 × 7 mm,  
plastová část 25 × 7 mm 
Rozměry: vývrtka 2,3 × 12,4 × 1,2 cm,  
chladící tyčinka 31,5 × 2,5 cm,  
balení 21 × 9 × 3,9 cm 
Kartonové množství v ks: 24 

1 YANARIA
190 Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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1 RIAZA
H7202400PK2
Dárková sada na víno, která obsahuje 
vývrtku, kroužek na láhev vína a zátku. 
Všechny položky jsou vyrobeny 
z nerezové oceli s bambusovými doplňky. 
Dodáváno v dárkové krabičce z bambusu. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L1, L2 
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm 
Rozměry: 17 × 12 × 5,5 cm 
Kartonové množství v ks: 24 

1 PINILLA
H7202200PK2
Čtyřdílná sada na víno z nerezové oceli. 
Součástí sady je zátka na láhev, vývrtka, 
kroužek a nálevka se zátkou. Sada je 
balena v dárkové krabičce. 
Doporučená technologie tisku:  
laser L1, uv tisk UV3 
Maximální velikost tisku: 70 × 50 mm 
Rozměry: Ø 5 × 17 cm
Kartonové množství v ks: 30 

2 BOSNA 
H7200200PK2
Souprava na víno se hrou šachy 
v dřevěné krabici. Obsahuje vývrtku, 
zátku, kroužek na hrdlo a teploměr. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, laser L2 
Maximální velikost tisku: 50 × 12 mm 
Rozměry: 18,5 × 14,5 × 5,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20  

2 KLEROS 
Kartonová krabice na 2 láhve vína 
s okénky, materiál třívrstvá mikrovlna.
H5300100GD1 – bílá
H5300101GD1 – hnědá
H5300102GD1 – modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1, sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 120 × 120 mm 
Rozměry: ve složeném stavu:  
16,5 × 8,5 × 34,5 cm (prostor pro láhev)   

3 RESTINA
H7200600PK2
Luxusní souprava pro milovníky vína 
v dřevěné dárkové krabici s místem 
pro láhev vína. Obsahuje číšnický nůž, 
teploměr, ochranný kroužek, zátku 
a nálevku. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, laser L1, L2 
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm 
Rozměry: 37,5 × 13 × 12,5 cm  
Poznámka: dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 10   

3 CADDY
Kartonová krabice na 1 láhev vína 
s okénkem, materiál třívrstvá mikrovlna. 
H5300200GD1 – bílá
H5300201GD1 – hnědá
H5300202GD1 – modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1, sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 80 × 80 mm 
Rozměry: ve složeném stavu  
8 × 8 × 34,5 cm (prostor pro láhev) 

DOMÁCNOST
SADY NA VÍNO

DOMÁCNOST
KRABICE NA VÍNO

1 RIAZA
279 Kč

1 PINILLA
276 Kč

2 BOSNA
249 Kč

2 KLEROS
bílá, hnědá 15,50 Kč
modrá 21 Kč

3 RESTINA
399 Kč

3 CADDY
bílá, hnědá 14,50 Kč
modrá 18 Kč
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1200 ml

1500 ml

440 ml

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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1 VINIE
Papírová taška na láhev vína, gramáž 
papíru 120 g, kvalitní bavlněná držadla. 
H5000100GD1 – bílá
H5000101GD1 – modrá
H5000102GD1 – hnědá
H5000103GD1 – zelená
H5000104GD1 – vínová
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T1, sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 80 × 80 mm 
Rozměry: 12 × 40 × 9 cm 
Kartonové množství v ks: 
modrá – 200, ostatní barvy – 300  

2 DUNEO
H5003305GD1
Přírodní taška na víno vyrobena 
z hnědého sulfátového papíru 120g. 
Hnědá kroucená držadla. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1, sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 80 × 80 mm 
Rozměry: 15 × 8 × 40 cm 
Kartonové množství v ks: 300    

1 PAPAROA
245 Kč

1 PAPAROA
H1200100ZH1
V horkých letních dnech Vás nejlépe 
osvěží pramenitá voda či výborná 
citronáda. Jakoukoli osvěžující pochoutku 
si můžete připravit do elegantní skleněné 
karafy Bohemia Crystal o objemu 1,2 l. 
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3 
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm 
Rozměry: karafa Ø 9,5 × 30 cm,  
balení 15 × 37 × 15 cm 
Kartonové množství v ks: 6  

3 AKAROA
H1200200ZH1 
Každé víno by se před podáváním mělo tzv. 
nadechnout. K dekantaci poslouží stylová 
skleněná karafa Bohemia Crystal o objemu 
1,5 l, která krásně doplní sadu elegantních 
skleniček a bude hezkým dárkem pro 
každého, kdo si rád vychutná dobré víno. 
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3 
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm 
Rozměry: karafa Ø 19,2 × 20,7 cm,  
balení 24,5 × 22,5 × 24,7 cm  
Kartonové množství v ks: 4 

2 LIWA
H1301300ZH1 
Nízké sklenice z kvalitního skla Bohemia 
Crystal vhodné na servírování vody či 
kvalitních rumů a koňaků. Díky svému 
tvaru nechá sklenice naplno vyniknout 
chuť, barvu i vůni vybraného nápoje.  
Sada 4 ks je balena v dárkové krabičce 
Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L3 
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm 
Rozměry: sklenice Ø 10,6 × 9,7 cm,  
objem 440 ml, balení 22 × 10,8 × 22,5 cm  
Kartonové množství v ks: 6  

DOMÁCNOST
TAŠKY NA VÍNO

DOMÁCNOST
VANILLA SEASON

3 AKAROA
359 Kč

2 DUNEO
11,60 Kč

2 LIWA
375 Kč

3 FIJI
H4000100ZH1 
Elegantní váza z kvalitního skla značky 
Bohemia Crystal, která bude luxusním 
doplňkem u Vás doma i ve Vaší kanceláři. 
Její vkusný tvar je vhodný, jak pro velké 
kytice, tak pro samostatné květiny.  
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L3 
Maximální velikost tisku: 30 × 100 mm 
Rozměry: váza Ø 15,2 × 30,5 cm,  
balení 17 × 32 × 17 cm 
Kartonové množství v ks: 6

3 FIJI
395 Kč

1 VINIE
bílá, modrá 21 Kč
hnědá, zelená, vínová 25 Kč
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820 ml

85 ml

85 ml

300 ml

60 ml

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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1 TUMAI
H1301800ZH1
Sada dvou skleniček Bohemia Crystal na gin 
s tonikem nebo jiný oblíbený míchaný nápoj 
o objemu 820 ml bude skvělým doplňkem 
během Vašich večírků. Díky většímu objemu 
můžete nápoj doplnit velkou dávkou ledu 
a naplno si ho vychutnat. Baleno v dárkové 
krabičce Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L3 
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm 
Rozměry: Ø 11,5 × 24 cm,  
balení 24,2 × 26,9 × 12,4 cm 
Kartonové množství v ks: 8  

2 HAMEDAM 2 
H1301600ZH1
Sada dvou elegantních skleniček Bohemia 
Crystal na grappu nebo jiný aperitiv 
o objemu 85 ml by neměla chybět v žádné 
domácnosti. Sklenička připomíná rozevřený 
tulipán. Tento tvar pomáhá kumulovat 
aromatické látky nápoje. Obsah každé 
skleničky si tak náležitě vychutnáte a každé 
pití z nich pro Vás bude zážitkem. Baleno 
v dárkové krabičce Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L3 
Maximální velikost tisku: 12 × 12 mm 
Rozměry: Ø 5 × 18,5 cm,  
balení 11,8 × 19,5 × 6,5 cm 
Kartonové množství v ks: 12 

3 HAMEDAM 6 
H1301700ZH1
Sada šesti elegantních skleniček Bohemia 
Crystal na grappu nebo jiný aperitiv 
o objemu 85 ml by neměla chybět v žádné 
domácnosti. Sklenička připomíná rozevřený 
tulipán. Tento tvar pomáhá kumulovat 
aromatické látky nápoje. Obsah každé 
skleničky si tak náležitě vychutnáte 
a každé posezení s přáteli pro Vás bude 
neobvyklým zážitkem. Baleno v dárkové 
krabičce Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L3 
Maximální velikost tisku: 12 × 12 mm 
Rozměry: Ø 5 × 18,5 cm,  
balení 17,5 × 19,5 × 12 cm 
Kartonové množství v ks: 4  

DOMÁCNOST
VANILLA SEASON

DOMÁCNOST
VANILLA SEASON

1 TUMAI
299 Kč

1 HATTA
375 Kč

2 HAMEDAM 2
175 Kč

2 DILAM
419 Kč3 HAMEDAM 6

430 Kč

1 HATTA
Sada čtyř sklenic s barevným neonovým 
tónováním z kvalitního skla Bohemia 
Crystal, které jsou ideální na servírování 
nápojů ve větší společnosti. Díky sadě 
mix barev, kde má každá sklenice jinou 
barvu, si navíc každý jednoduše pozná 
tu svoji. Sada je balena v dárkové krabičce 
Vanilla Season. 
H0200200ZH1 – mix barev
H0200201ZH1 – růžová
H0200202ZH1 – zelená
H0200203ZH1 – žlutá
H0200204ZH1 – oranžová
H0200205ZH1 – modrá
Doporučená technologie tisku: laser L3 
Maximální velikost tisku: 25 × 20 mm 
Rozměry: sklenice Ø 8,3 × 9,7 cm o objemu 
300 ml, balení 17,5 × 10,5 × 17,8 cm 
Kartonové množství v ks: 15  

2 DILAM
H1301500ZH1 
Díky sadě 6 panákových skleniček 
s barevným tónováním z kvalitního skla 
Bohemia Crystal si při každém posezení 
s přáteli svoji skleničku poznáte. Skleničky 
jsou navíc vyrobeny v nadčasovém designu 
a každý doušek si tak náležitě užijete. 
Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L3 
Maximální velikost tisku: 20 × 20 mm 
Rozměry: sklenička Ø 5,8 × 5,8 cm,  
baleni 20,5 × 7 × 13,5 cm 
Kartonové množství v ks: 8  
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350 ml

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

do
m

ác
no

st

1 BEERBARA
Během grilování s přáteli nebo třeba i při 
práci na zahradě jistě oceníte chladící tyčinku 
na pivo s nálevkou. Tato chladící tyčinka Vám 
zajistí udržení teploty Vaší vychlazené láhve 
piva po celou dobu pití. Vybrat si můžete 
variantu pro třetinkové nebo půllitrové lahve. 
Chladič stačí dát na 30 minut do mrazničky 
a vložit do láhve s pivem. Je balen v dárkové 
krabičce Vanilla Season.
H2400200AJ3 – short
H2400300AJ3 – long
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 100 × 7 mm 
Rozměry: short Ø 3,5 × 21,5 cm,  
long Ø 3,5 × 26 cm, balení short  
21,8 × 3,8 × 3,8 cm, long 26,4 × 3,8 × 3,8 cm 
Kartonové množství v ks: 100 

2 KIRIBATI
H0200100ZH1
Sklenice na vodu z kvalitního skla Bohemia 
Crystal, jejichž jednoduchý a přesto stylový 
vzhled neunikne žádné návštěvě při 
servírování nápojů. Sklenice jsou vhodné 
taktéž na míchané nápoje typu longdrink. 
Sada 4 ks je balena v dárkové krabičce 
Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L3 
Maximální velikost tisku: 25 × 70 mm 
Rozměry: sklenice Ø 7,3 × 15,2 cm  
o objemu 350 ml, balení 15,8 × 16,4 × 15,8 cm 
Kartonové množství v ks: 12  

1 BEERBARA
short 215 Kč
long 235 Kč

2 KIRIBATI
325 Kč

1 PEKINÉZ 
Otvírák-zátka ve tvaru pěsti, plast/kov. 
H3100100PK2 – černá
H3100101PK2 – bílá
H3100102PK2 – modrá
H3100103PK2 – žlutá
H3100104PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 28 × 33 mm 
Rozměry: 9,1 × 4,1 × 1,1 cm 
Kartonové množství v ks: 600  

2 WAVRINO
H2403100PK2
Sada 50 kusů papírových brček 
v kartonové krabičce. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 na krabičku 
Maximální velikost tisku: 20 × 15 mm 
Rozměry: 20 × 5,5 × 3,3 cm 
Kartonové množství v ks: 200    

1 PEKINÉZ
5,90 Kč

2 WAVRINO
46 Kč

DOMÁCNOST
VANILLA SEASON

DOMÁCNOST
KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY
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80 ml

230 ml

350 ml

300 ml

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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2 LEISURE
H0401000PK2
Porcelánový šálek s podšálkem v klasickém 
designu, objem 80 ml. Baleno po 6 ks 
v kartonové krabičce. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 20 × 15 mm 
Rozměry: 6,5 × 11,7 cm 
Kartonové množství v ks: 72

3 NAGOJA
H0401100PK2
Porcelánový šálek s podšálkem 
v klasickém designu o objemu 230 ml. 
Baleno po 6 ks v kartonové krabičce.  
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 25 × 20 mm 
Rozměry: 7,5 × 14,8 cm 
Kartonové množství v ks: 36

2 LEISURE
55,50 Kč

3 NAGOJA
99,50 Kč

2 BRUNIT
69,50 Kč

DOMÁCNOST
HRNKY

DOMÁCNOST
HRNKY

1 BONE
Hrnek o objemu 350 ml, vnitřní strana 
bílá, jednobarevný povrch. 
H0100700PK2 – šedá 
H0100701PK2 – modrá 
H0100702PK2 – žlutá 
H0100703PK2 – oranžová
H0100704PK2 – červená 
H0100705PK2 – béžová 
H0100708PK2 – tyrkysová 
H0100709PK2 – světle modrá 
H0100710PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm 
Rozměry: Ø 8,2 × 10,6 cm 
Kartonové množství v ks: 48  

2 BRUNIT
Keramický hrnek se lžičkou v oušku, 
objem 300 ml. 
H0100100PK2 – modrá 
H0100101PK2 – žlutá 
H0100102PK2 – oranžová 
H0100103PK2 – červená 
H0100104PK2 – světle modrá 
H0100105PK2 – zelená 
H0100101PK2 – žlutá   
Doporučená technologie tisku: 
rotační sítotisk do horní části, 1 barva, 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 65 × 30 mm 
Rozměry: Ø 8,5 × 11 cm 
Kartonové množství v ks: 36   

1 BONE
69,50 Kč

1 MARIOKA
129 Kč

1 MARIOKA
H2103400AJ3
Sada 4 korkových podtácků Vanilla 
Season v korkovém stojanu. Baleno 
v dárkové krabičce Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: Ø 90mm 
Rozměry: podtácek Ø 10 x 0,5 cm,  
stojan Ø 11 x 2,8 cm, balení 11 x 11 x 3 cm  
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400 ml

400 ml

400 ml

350 ml

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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1 RAMPUR
H0100300AJ3
Porcelánový hrnek o objemu 400 ml 
s uchem originálního tvaru, do kterého 
se vejde pořádná porce čaje či Vašeho 
jiného oblíbeného nápoje. Bez krabičky. 
Doporučená technologie tisku:  
rotační sítotisk 
Maximální velikost tisku: 80 × 30 mm 
Rozměry: Ø 8 × 13,3 cm 
Kartonové množství v ks: 36   

1 SANTISO
H0500100AT1 
Plecháček pro sublimační tisk  
se stříbrným okrajem, 350 ml. 
Doporučená technologie tisku: sublimace 
Maximální velikost tisku: 50 × 120 mm 
Rozměry: Ø 8,5 × 8 cm  
Poznámka: Cena je včetně plnobarevného 
tisku, minimální množství 30 ks.
Kartonové množství v ks: 48

2 MUMBAI SADA
Porcelánový hrnek o objemu 400 ml 
s uchem originálního tvaru, do kterého se 
vejde pořádná porce čaje či Vašeho jiného 
oblíbeného nápoje. Užijte si lahodný zelený 
nebo černý čaj, které jsou součástí balení. 
Originální čínský zelený čaj s jasmínovými 
květy je velmi oblíbenou kombinací. Sada je 
balena v dárkové krabičce Vanilla Season. 
H6100100AJ3 – zelený čaj
H6100101AJ3 – černý čaj
Doporučená technologie tisku:  
rotační sítotisk 
Maximální velikost tisku: 80 × 30 mm 
Rozměry: hrnek Ø 8 × 13,3 cm,  
balení 23,8 × 9,4 × 17,6 cm 
Kartonové množství v ks: 8    

2 DABAHAN
H0100700AJ3
Keramický hrnek s odnímatelným 
korkovým dnem na magnet a plastovým 
víčkem. Korkové dno hrnku slouží 
jako podtácek a zároveň mu dodává 
neobyčejný vzhled. Díky plastovému víčku 
si svou ranní kávu můžete vzít s sebou 
na cestu do práce. Hrnek je vhodný 
na sublimační potisk. Objem 400 ml. 
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: sublimace 
Maximální velikost tisku: 200 × 50 mm 
Rozměry: Ø 8,8 × 11 cm,  
balení 12,1 × 12,1 × 9,5 cm 
Kartonové množství v ks: 36

DOMÁCNOST
HRNKY

DOMÁCNOST
HRNKY

1 RAMPUR
49,50 Kč

1 SANTISO
158 Kč

2 MUMBAI SADA
185 Kč

2 DABAHAN
215 Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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1 MAIZURU
H6800100AJ3
Praktický a ekologický zapalovač, který jistě 
oceníte v každé domácnosti. Nevytváří plamen, 
ale elektrický výboj. Dobíjí se přes Mikro USB 
port na zapalovači, připojením k PC nebo 
k jinému kompatibilnímu zdroji s výstupním 
napětím DV 5V±0,5V a výstupním proudem 
pod 3000 mA. Kapacita lithium baterie je 
220 mAh. Doba nabíjení zapalovače je 1,5 až 
2 hodiny a vydrží průměrně 100–200 použití. 
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: uv tisk UV3 
Maximální velikost tisku: 12 × 12 mm 
Rozměry: zapalovač 3 × 20,8 × 1,8 cm,  
balení 26,1 × 7 × 2,4 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 10   

3 TURBO
Plastový zapalovač s turbo plamenem, 
plnitelný. Na vyžádání je možnost dárkové 
krabičky, která není součástí balení. 
H6801300WH2 – černá 
H6801301WH2 – bílá 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 55 × 25 mm 
Rozměry: 4 × 8,3 × 1,8 cm 
Minimální odběr 50 kusů.
Kartonové množství v ks: 144

1 ZIP
4,80 Kč

1 ZIP
Kamínkový zapalovač, plast. 
H6800100WH2 – bílá
H6800101WH2 – černá
H6800102WH2 – žlutá
H6800103WH2 – oranžová
H6800104WH2 – zelená
H6800105WH2 – červená
H6800106WH2 – modrá
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 45 × 15 mm 
Rozměry: 8,2 × 2,2 × 1 cm 
Kartonové množství v ks: 1000   

2 DALE
Piezo elektrický zapalovač, plast. 
H6800200WH2 – bílá
H6800201WH2 – černá
H6800202WH2 – vínová
H6800203WH2 – modrá
H6800204WH2 – zelená
H6800205WH2 – žlutá
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 45 × 15 mm 
Rozměry: 8 × 2,6 × 1,1 cm 
Kartonové množství v ks: 1000  

3 VLADO
Piezo elektrický zapalovač, plast. 
H6800300WH2 – bílá
H6800301WH2 – žlutá
H6800302WH2 – černá
H6800303WH2 – zelená
H6800304WH2 – červená
H6800305WH2 – modrá
H6800306WH2 – metalická stříbrná
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 45 × 15 mm 
Rozměry: 8,1 × 2,4 × 0,9 cm 
Kartonové množství v ks: 1000   

2 DALE
8,90 Kč

3 TURBO
49 Kč

2 PIERRE CARDIN 
ELECTRIC
435 Kč

3 VLADO

DOMÁCNOST
ZAPALOVAČE

DOMÁCNOST
ZAPALOVAČE

H6800100IP3
Značkový dobíjecí elektrický zapalovač 
Pierre Cardin v barvě gunmetal. Zapalovač 
má hladký, nadčasový design. Dobíjí se přes 
USB kabel, který je součástí balení. Obsahuje 
baterii o kapacitě 220 mAh, délka nabíjení 
1–2 hodiny. Baleno v luxusní krabičce Pierre 
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 35 × 15 mm 
Rozměry: zapalovač 3,5 × 7,1 × 1,2 cm,  
balení 12 × 8,7 × 2,7 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 10  

2 PIERRE CARDIN 
ELECTRIC

1 MAIZURU
369 Kč

9,20 Kč
stříbrný 10,20 Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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1 TANGANIKA
H3200400AJ3
Praktická sada sekáčku na bylinky a dřevěného 
prkénka. Tento set je skvělým dárkem 
pro všechny, kdo si při vaření potrpí na čerstvé 
suroviny. Bylinky dnes pěstuje už skoro každý, 
a tak by tento skvělý set neměl chybět v žádné 
kuchyni. Sekáček ve tvaru houpačky umožní 
rychlé a pohodlné krájení bylinek na jemné 
kousky. Sada je balena v dárkové krabičce  
Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: sekáček – laser L1 
na čepel,  laser L2 na rukojeť, prkénko – laser L2 
Maximální velikost tisku:  
60 × 15 mm / 20 × 10 mm / 130 × 130 mm 
Rozměry: sekáček 13,5 × 13 cm, prkénko Ø 20 cm, 
balení 25 × 6,5 × 25 cm 
Kartonové množství v ks: 14

2 KAMAKURA
H2000100AJ3
Praktický keramický stojánek na vařečku 
a pokličku je elegantním doplňkem 
do Vaší kuchyně. Během vaření se můžete 
vyhnout problémům kam se špinavým 
kuchyňským náčiním. Jednoduše jej 
můžete odložit do keramického stojánku 
a mít ho tak neustále po ruce. Baleno 
v dárkové krabičce Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 15 × 10 mm 
Rozměry: 15 × 7,7 × 12,6 cm,  
balení 14 × 8,5 × 14 cm 
Kartonové množství v ks: 24

3 WRAI
H2200100SA3
Čerstvě namletý pepř je tou nejlepší 
ingrediencí. Každý gurmán jistě ocení 
značkový bambusový mlýnek, který pomůže 
dochutit jídlo a ozdobí kuchyni. Baleno 
v dárkové krabičce Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku:  
laser L2, tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm 
Rozměry: Ø 4,1 × 30,5 cm,  
balení 5,5 × 32,5 × 5,5 cm 
Kartonové množství v ks: 10

1 TANGANIKA
329 Kč

1 SEPARE
119 Kč

2 KAMAKURA
199 Kč

2 FARPY
99,50 Kč

3 WRAI
345 Kč

1 SEPARE
H4200100SA3
Sada tří barevných tašek na tříděný 
odpad z netkané textilie potažené 
polypropylenem. Žlutá na plast, zelená  
na sklo a modrá na papír. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 300 mm 
Rozměry: 23 × 40 × 23 cm 
Kartonové množství v ks: 30    

2 FARPY
Bavlněná zástěra (180 g/m2).
T4200400PK2 – černá
T4200401PK2 – šedá
T4200402PK2 – zelená
T4200403PK2 – modrá
T4200404PK2 – oranžová
T4200405PK2 – červená
T4200406PK2 – krémová
T4200407PK2 – světle zelená
T4200408PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 300 × 200 mm 
Rozměry: 90 × 64,5 × 0,4 cm 
Kartonové množství v ks: 100  

DOMÁCNOST
VANILLA SEASON

DOMÁCNOST
KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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1 KISO
Keramický skládací nůž využijete při 
každodenním vaření a přípravě potravin. 
Je ideálním pomocníkem při krájení 
zeleniny a ovoce. V uzavřeném stavu 
je keramická čepel chráněna před  
mechanickým poškozením a zachovává si 
tak dlouhodobě své výjimečné vlastnosti, 
kterými je například schopnost zachovat 
ve zpracovávaných potravinách tělu 
prospěšné vitaminy a enzymy. Baleno 
v dárkové krabičce Vanilla Season.
H3200201AJ3 – červená
H3200202AJ3 – černá
H3200203AJ3 – oranžová
H3200204AJ3 – šedá
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L2 
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm 
Rozměry: rukojeť 11 cm,  
čepel 8 × 2 × 0,1 cm, balení 12,5 × 4 × 1,5 cm 
Kartonové množství v ks: 200 

1 KITAKAMI
H2400700SA3
Nejen nedělní oběd ale každé jídlo 
může být slavnostní. Šťavnaté pečené 
maso či rostbíf snadno naporcujete 
pomocí porcovací sady, vidličky a nože 
z japonské oceli. Baleno v dárkové 
krabičce Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L1, 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 60 × 20 mm 
Rozměry: čepel 20 cm, vidlice 15 cm, 
rukojeť 13 cm, balení: 38 × 13 × 3 cm 
Kartonové množství v ks: 20  

2 FUKUI
H3200100AJ3
Nepostradatelným pomocníkem  
do každé kuchyně je luxusní keramický 
nůž s dřevěnou rukojetí. Keramická 
čepel při krájení neničí zdraví prospěšné 
vitamíny ani enzymy v potravinách, 
nezanechává pach ani pachuť ocele. 
Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L1, L2 
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm 
Rozměry: rukojeť 12 cm,  
čepel 13,1 × 2,5 × 0,18 cm,  
balení 29,5 × 8 × 2,5 cm 
Kartonové množství v ks: 50     

2 ANNAKA
H3200500AJ3
Kvalitní sada 3 nožů, která patří k základní 
výbavě Vaší kuchyně. Sada obsahuje 
vroubkovaný nůž na pečivo, Santoku nůž 
a nůž na zeleninu. Jejich rukojeť je vyrobena 
z kvalitního dřeva Pakka a čepel z německé 
oceli. Baleno v černé krabičce s rukávem 
Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku:  
nože – laser L1, krabička – uv tisk 
Maximální velikost tisku: nože 60 × 15 mm, 
krabička 200 × 100 mm 
Rozměry: nůž na zeleninu – čepel 10,7 × 2,1 cm, 
rukojeť 10,2 × 1,8 × 2,2 cm,  
nůž na pečivo – čepel 21,6 × 3 cm,  
rukojeť 11 × 2 × 2,5 cm, 
Santoku nůž – čepel 20,7 × 4,5 cm,  
rukojeť 11 × 2 × 2,5 cm, 
balení 38,4 × 16 × 3,2 cm 
Kartonové množství v ks: 10    

1 KISO
99 Kč

2 FUKUI
235 Kč

2 ANNAKA
799 Kč

DOMÁCNOST
VANILLA SEASON

DOMÁCNOST
VANILLA SEASON

1 KITAKAMI
720 Kč
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DOMÁCNOST
VANILLA SEASON

1 ABADAN
H2400100AJ3
Praktická sada kuchyňského nože a dvou 
pytlíků na pečivo se bude jistě hodit i ve Vaší 
kuchyni. Plátěné pytlíky na chleba a bagety 
poslouží jako ochrana před osycháním pečiva 
během dne a jejich krájení Vám usnadní 
vroubkovaný nůž s rukojetí z kvalitního dřeva 
Pakka a čepelí z německé oceli. Pytlíky lze 
využít také na běžný nákup pečiva namísto 
obyčejných sáčků. Sada je balena v dárkové 
krabičce Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku:  
nůž – laser L1, pytlíky – sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: nůž 60 × 15 mm, 
pytlíky 20 × 30 mm 
Rozměry: pytlík na chleba 49,5 × 30 cm,  
pytlík na bagetu 71 × 15,7 cm,  
nůž – čepel 21,6 × 3 cm, rukojeť 11 × 2 × 2,5 cm, 
balení 36 × 13 × 2,8 cm 
Kartonové množství v ks: 20 

2 KOBE
H3200100SA3
Exklusivní kuchyňský nůž z japonské oceli 
tvaru Santoku. Slovo „Santoku“ lze volně 
přeložit jako tři ctnosti nebo tři účely. Lze 
s ním totiž perfektně krájet, kostkovat 
a sekat zeleninu, ryby a vykostěné maso. 
Tenčí, velmi ostré a hladké ostří umožňuje 
krájení, plátkování ovoce i masa tak, aby 
se zamezilo úniku šťávy. Výsledný pokrm 
je potom daleko šťavnatější. Baleno 
v dárkové krabičce Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L1, 
L2, tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 60 × 20 mm 
Rozměry: čepel 18 cm, rukojeť 12,5 cm, 
balení 32,5 × 7 × 2,5 cm 
Kartonové množství v ks: 40

1 ABADAN
435 Kč

2 KOBE
395 Kč
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NÁŘADÍ
SCHWARZWOLF, SVĚTLA, SVÍTILNY, REFLEXNÍ PÁSKY, REFLEXNÍ DOPLŇKY, AUTODOPLŇKY, 

ŠKRABKY, ADAPTÉRY, ŘEZÁKY, METRY
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NÁŘADÍ
SCHWARZWOLF

1 JUNGLE
F1900600SA3
Značkový zavírací nůž Schwarzwolf 
s pojistkou a dřevěnou rukojetí. Baleno 
v dárkové krabičce Schwarzwolf.  
Materiál kov/dřevo. 
Doporučená technologie tisku: laser L1, L2 
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm 
Rozměry: v zavřeném stavu 10,3 × 3 × 1,7 cm 
Kartonové množství v ks: 120 

1 NEST
F2100100SA3
Značková outdoorová souprava 
Schwarzwolf skládající se z LED svítilny 
se šňůrkou na zápěstí a kapesního 
nože s klipem na opasek. Baleno 
v neoprénovém pouzdře a dárkové 
krabičce Schwarzwolf. 
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S2 - 1 barva, laser L1, tampontisk T3  
Maximální velikost tisku: 40 × 40 mm 
Rozměry: pouzdro 7,5 × 3 × 13,5 cm,  
svítilna 11 × 3 cm,  
nůž v zavřeném stavu 11,4 × 3,6 × 1,2 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 50 

2 GARMISCH
F1901200SA3
Značkový mazací nůž Schwarzwolf. Vzhledem 
k tomu, že je skládací, je ideální na cesty. 
Můžete si tak i během Vaší cesty pohodlně 
namazat máslo, paštiku či sýr. Baleno 
v dárkové krabičce Schwarzwolf.  
Materiál nerezová ocel, rukojeť dřevo Pakka. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 6 mm 
Rozměry: v otevřeném stavu 21,7 cm,  
v zavřeném stavu 12,1 cm 
Kartonové množství v ks: 100

2 STYX
F1900900SA3
Značkový zavírací nůž Schwarzwolf 
s pojistkou a klipem na opasek. Baleno 
v dárkové krabičce Schwarzwolf.  
Materiál kov, plast. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm 
Rozměry: v zavřeném stavu  
11,4 × 3,6 × 1,2 cm 
Kartonové množství v ks: 120 3 MATRIX

Značkový zavírací nůž Schwarzwolf 
s pojistkou a klipem na opasek.  
Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf. 
Materiál hliník/nerezová ocel. 
F1901000SA3 – červená
F1901001SA3 – oranžová
F1901002SA3 – modrá
F1901003SA3 – šedá
F1901004SA3 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 28 × 5 mm 
Rozměry: v zavřeném stavu 11,5 × 3,1 × 1,6 cm 
Kartonové množství v ks: 120 

3 YERGER
F1900300SA3
Značkový zavírací nůž Schwarzwolf 
s pojistkou a klipem na opasek, baleno 
v dárkové krabičce. Materiál kov. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm 
Rozměry: v zavřeném stavu  
11,2 × 3 × 1,8 cm 
Kartonové množství v ks: 120 

1 JUNGLE
239 Kč

1 NEST
289 Kč

2 GARMISCH
239 Kč

3 MATRIX
175 Kč

3 YERGER
289 Kč

NÁŘADÍ
SCHWARZWOLF

2 STYX
119 Kč
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1 JAGUAR
Značkový zavírací nůž Schwarzwolf 
s pojistkou a dřevěnou rukojetí. Baleno 
v dárkové Schwarzwolf krabičce. Materiál 
nerezová ocel/dřevo. 
F1900100AJ3 – střední
F1900700SA3 – velký
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku:  
střední – 30 × 5 mm,  
velký – 30 × 10 mm 
Rozměry: střední – v zavřeném stavu 11 cm,  
velký – v zavřeném stavu 12,5 cm 
Kartonové množství v ks: 80  

2 RAY
F1900100SA3
Značkový zavírací nůž Schwarzwolf 
s pojistkou a dřevěnou rukojetí. Baleno 
v dárkové Schwarzwolf krabičce. 
Materiál nerezová ocel/dřevo. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm 
Rozměry:  
v zavřeném stavu 13,3 × 3 × 1,4 cm 
Kartonové množství v ks: 60

3 PILZ
F1900200SA3 
Značkový houbařský nůž Schwarzwolf, 
balený v neoprénovém pouzdře 
a dárkové Schwarzwolf krabičce. 
Materiál dřevo/nerezová ocel. 
Doporučená technologie tisku:  
laser L1, L2 
Maximální velikost tisku: 20 × 5 mm 
Rozměry: nůž v zavřeném stavu 11 cm 
Kartonové množství v ks: 72 

1 JAGUAR
střední 139 Kč
velký 175 Kč

2 RAY
199 Kč

2 HUNTER
125 Kč

3 PILZ
295 Kč

3 PELAT
159 Kč

1 CAVALI
F2400102AJ3
Značkové multifunkční nářadí 
Schwarzwolf v modré barvě  
s 11 nástroji. Baleno v dárkové 
krabičce Schwarzwolf. Materiál 
hliník/nerezová ocel. 
Doporučená technologie tisku:  
laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm 
Rozměry:  
v zavřeném stavu 9 × 2 × 3 cm 
Kartonové množství v ks: 100

2 HUNTER
F2400700SA3
Značkový kapesní nůž Schwarzwolf, 
9 nástrojů, baleno v dárkové 
krabičce Schwarzwolf. Materiál 
nerezová ocel/dřevo. 
Doporučená technologie tisku:  
laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm 
Rozměry:  
v zavřeném stavu 9,3 × 2,5 × 1,7 cm 
Kartonové množství v ks: 200 

3 PELAT
F2400200AJ3
Multifunkční nůž značky 
Schwarzwolf. Obsahuje 9 nástrojů, 
které jistě využijete během Vašich 
výletů do přírody. Baleno v pouzdře 
a dárkové krabičce Schwarzwolf. 
Materiál nerezová ocel.  
Doporučená technologie tisku:  
laser L1 
Maximální velikost tisku: 22 × 5 mm 
Rozměry:  
v zavřeném stavu 10 × 1,5 × 2 cm 
Kartonové množství v ks: 100  

NÁŘADÍ
SCHWARZWOLF

NÁŘADÍ
SCHWARZWOLF

1 CAVALI
149 Kč
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1 PONY NEW
Značkové kombinované nářadí 
Schwarzwolf, 13 nástrojů, v černém 
neoprenovém pouzdře. Baleno 
v dárkové krabičce Schwarzwolf. 
Materiál nerezová ocel, hliníková 
rukojeť s protiskluzovým povrchem. 
F2400300AJ3 – šedá
F2400301AJ3 – zelená
F2400302AJ3  – oranžová
F2400303AJ3 – červená
F2400304AJ3 – modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 20 × 5 mm 
Rozměry: v zavřeném stavu 6,8 cm 
Kartonové množství v ks: 100 

2 ARMADOR 
NEW

Značkové kombinované nářadí 
Schwarzwolf, 15 nástrojů, které obsahují 
pojistku, v černém neoprenovém 
pouzdře. Baleno v dárkové krabičce 
Schwarzwolf. Materiál nerezová ocel, 
hliníková rukojeť s protiskluzovým 
povrchem.
F2400400AJ3 – šedá
F2400401AJ3 – zelená
F2400402AJ3 – oranžová
F2400403AJ3 – červená
F2400404AJ3 – modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm 
Rozměry: v zavřeném stavu 10 cm 
Kartonové množství v ks: 40 

1 PONY NEW
149 Kč

1 ARMADOR 
BLACK NEW
285 Kč

2 ARMADOR NEW
225 Kč

2 CROSSET
895 Kč

NÁŘADÍ
SCHWARZWOLF

NÁŘADÍ
SCHWARZWOLF

1 ARMADOR 
BLACK NEW

F2400500AJ3
Luxusní značkové kombinované nářadí 
Schwarzwolf, 15 nástrojů, které obsahují 
pojistku, v černém neoprenovém 
pouzdře. Baleno v dárkové krabičce 
Schwarzwolf. Materiál nerezová ocel, 
hliníková rukojeť s protiskluzovým 
povrchem. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm 
Rozměry: v zavřeném stavu 10 × 4,5 cm 
Kartonové množství v ks: 40 

2 CROSSET
F4800300SA3
Outdoorová souprava značky 
Schwarzwolf, třídílná, v černém 
neoprenovém pouzdře. Zavírací 
nůž s pojistkou a klipem na opasek, 
dalekohled s centrálním zaostřením, 
s ochrannou antireflexní úpravou, 
optikou 10 × 25 a multifunkční šátek 
BANDANA. Dodáváno v dárkové 
krabičce Schwarzwolf. 
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S3, tampontisk T3, laser L1 
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm 
Rozměry: 8 × 13 × 5 cm 
Kartonové množství v ks: 25  
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1 ANTISANA
F6000200AJ3
Multifunkční přívěsek na klíče značky 
Schwarzwolf, který lze využít jako 10 druhů 
nářadí hlavně ve chvílích, kdy nemáte 
k dispozici svůj kutilský kufřík. Baleno 
v dárkové krabičce Schwarzwolf. Funkce: 
centrklíč (dvě velikosti), magnet, klíč (čtyři 
velikosti), karabina, šroubovák, křížový 
šroubovák. Materiál nerezová ocel 420. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 15 × 3 mm 
Rozměry: 5,5 × 3,4 cm 
Kartonové množství v ks: 200 

2 ATACAMA
F6000100AJ3 
Multifunkční přívěsek na klíče značky 
Schwarzwolf, který lze využít jako 13 druhů 
nářadí hlavně ve chvílích, kdy nemáte 
k dispozici svůj kutilský kufřík nebo otvírák. 
Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf. 
Funkce: držák na bity, centrklíč (dvě 
velikosti), magnet, pravítko, nástroj 
k vytažení  hřebíků, klíč (šest velikostí), 
otvírák. Materiál nerezová ocel 420. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 20 × 6 mm 
Rozměry: 7,4 × 2,4 cm 
Kartonové množství v ks: 200

3 BURUNDI
F6000300AJ3  
Multifunkční nářadí značky Schwarzwolf 
s 10 funkcemi. Obsahuje karabinu, 
otvírák na láhve, multifunkční otvírák, 
zdrhovací kleště, šroubovák, křížový 
šroubovák a klíč na matice (4 velikosti).  
Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf. 
Materiál nerezová ocel 420. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 15 × 5 mm 
Rozměry: 7,5 × 3,5 × 0,7 cm 
Kartonové množství v ks: 200  

NÁŘADÍ
SCHWARZWOLF

NÁŘADÍ
SCHWARZWOLF

1 ANTISANA
65 Kč 1 NIKARAGUA

399 Kč

2 ATACAMA
65 Kč

2 KABRU
369 Kč

3 BURUNDI
125 Kč

1 NIKARAGUA
F5300100AJ3
Sada na přežití značky Schwarzwolf, která 
je perfektní pro kempování, na procházky 
a horské túry, pro horolezce i cyklisty 
v případě ohrožení či první pomoci. Obsahuje 
termoizolační folii, která může posloužit 
jako ochrana před chladným počasím. Dále 
je součástí setu malá reflexní, plovoucí, 
voděodolná (do 30 m) baterka/čelovka 
Schwarzwolf s otočným přepínačem, šňůrkou 
a stahovací gumičkou pro upevnění na čelo 
nebo paži. Váha bez baterií 36 g. Dodáváme 
včetně 3V baterie CR123A. V sadě najdete 
také multifunkční píšťalku, jejíž součástí je 
kompas, signalizační zrcátko, křesadlo a malý 
vodotěsný úložný prostor, ideální pro uložení 
kontaktních či zdravotních informací. Součástí 
sady jsou taktéž sirky. Vše baleno v praktickém 
neoprenovém pouzdře a dárkové krabičce 
Schwarzwolf. 
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S2 na obal, tampontisk T2 na svítilnu 
Maximální velikost tisku:  
80 × 80 mm / 15 × 5 mm 
Rozměry: pouzdro 5 × 10 × 13 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 56 

2 KABRU
F1600300AJ3
Značkový outdoorový dalekohled Schwarzwolf 
s optikou 10 × 25, s centrálním ostřením, 
v neoprenovém pouzdře. Čočky jsou opatřeny 
vrstvou chránící proti UV záření. Dodáván 
v dárkové krabičce Schwarzwolf. Hmotnost 
190 g. Materiál hliník, plast. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, laser L1 
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm 
Rozměry: 11,1 × 6,5 × 3,7 cm 
Kartonové množství v ks: 48 
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1 MINO
F2300900AJ3
Dobíjecí čelovka značky Schwarzwolf s XPE 
diodou. Čelovka má senzor a 5 režimů 
svícení: silné, slabé, blikající, červené 
a červené blikající. Obsahuje šedou gumičku 
s logem Schwarzwolf a vstup pro USB 
mikro kabel, kterým se dobíjí. Díky dobíjení 
také šetří životní prostředí. Při plném dobití 
baterie svítí až 7 hodin. USB mikro kabel je 
součástí balení. Baleno v dárkové krabičce 
Schwarzwolf. Svítivost 120 lumenů. Hmotnost 
50 g. Materiál ABS. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 15 × 10 mm 
Rozměry: 6 × 4 × 3,2 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 60 

2 TRONADOR
F2300600AJ3 
Čelovka značky Schwarzwolf s COB diodou. 
Čelovka má tři režimy svícení: slabší, silné 
a blikající. Obsahuje gumičku s logem 
Schwarzwolf. Baleno v dárkové krabičce 
Schwarzwolf. Svítivost 120 lumenů. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm 
Rozměry: 6,5 × 4 × 4,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváno včetně baterií 3 × AAA. 
Kartonové množství v ks: 100 

NÁŘADÍ
SCHWARZWOLF

NÁŘADÍ
SCHWARZWOLF

1 MINO
279 Kč

1 ANTELAO
167 Kč

2 TRONADOR
75 Kč

2 DELGADA
359 Kč

1 ANTELAO
F2300700AJ3
Značková kovová outdoorová svítilna 
se šňůrkou na zápěstí značky Schwarzwolf. 
Svítilna obsahuje T6 diodu a díky její výsuvné 
hlavici lze regulovat zaostření a přepínání 
světla. Balená v dárkové krabičce Schwarzwolf. 
Svítivost 260 lumenů. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 20 × 5 mm 
Rozměry: 13,5 × 3,5 cm, délka při vysunutí 
16 cm, délka šňůrky 21 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie 3 × AAA. 
Kartonové množství v ks: 50  

2 DELGADA
F2301000AJ3
Dobíjecí kovová outdoorová svítilna se šňůrkou 
na zápěstí značky Schwarzwolf.
Svítilna obsahuje T6 diodu a díky její výsuvné
hlavici lze regulovat zaostření a přepínání
světla. Má 5 režimů svícení: slabý, střední,
silný, blikající a SOS režim. Dobíjecí baterie
o kapacitě 2200 mAh a mikro USB kabel jsou
součástí balení. Balená v dárkové
krabičce Schwarzwolf. Svítivost 270 lumenů.
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 20 × 5 mm
Rozměry: svítilna 14,7 × 3,5 cm, délka při
vysunutí 16,5 cm, délka šňůrky 21 cm
Cena nezahrnuje recyklační poplatek.
Kartonové množství v ks: 50
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F2300500SA3 
Značková lehká outdoorová 1W LED svítilna 
Schwarzwolf se šňůrkou na zápěstí. Možnost 
regulace zaostření. Baleno v dárkové krabičce 
Schwarzwolf. Svítivost 40 lumenů. 
Doporučená technologie tisku: laser L2, 
tampontisk T3, zhoršená přilnavost potisku 
Maximální velikost tisku: 18 × 7 mm 
Rozměry: svítilna ø 3 × 11 cm, délka šňůrky 13 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie 1 × AA. 
Kartonové množství v ks: 100 

2 BIWA
F2300800AJ3  
Značková kovová outdoorová svítilna značky 
Schwarzwolf. Obsahuje Cree XPE diodu 
a výsuvnou COB diodu, která umožňuje velmi 
intenzivní osvětlení. Na konci svítilny je magnet 
a háček na její případné zavěšení. Balena 
v dárkové krabičce Schwarzwolf. Svítivost Cree 
XPE dioda 130 lumenů, COB dioda 180 lumenů. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm 
Rozměry: 16,7 × 4 cm,  
délka při vysunutí 22,8 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie 4 × AAA. 
Kartonové množství v ks: 50  

1 LUCA
129 Kč

1 PUGA
139 Kč

2 KARAKUM
599 Kč

2 BIWA
365 Kč

1 LUCA
F2300700SA3
Důmyslné kempinkové světlo značky 
Schwarzwolf se třemi módy svícení. Slabé, 
silné a přerušované světlo. Je možno rozložit 
na praktickou lucernu nebo použít pro svícení 
v zavřeném stavu. Dodáváno v dárkové 
krabičce Schwarzwolf. Svítivost 60 lumenů. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, uv tisk UV3 
Maximální velikost tisku: 50 × 8 mm 
Rozměry: v rozloženém stavu ø 8,5 × 13,5 cm,  
ve složeném stavu ø 8,5 × 5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie 3 × AA. 
Kartonové množství v ks: 50

2 KARAKUM
B1100100AJ3
Kempinkové světlo značky Schwarzwolf, které 
zároveň slouží jako powerbanka. Světlo je 
vybaveno magnetem a 5 módy svícení. Jemné, 
střední, ostré, blikající a SOS světlo. Obsahuje 
háček pro zavěšení. Kapacita powerbanky 
4000 mAh, 3.7 V. Součástí balení je kabel 
k powerbance. Baleno v dárkové krabičce 
Schwarzwolf. Svítivost 200 lumenů. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 50 × 50 mm 
Rozměry: ø 7,5 × 5,8 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 50 

NÁŘADÍ
SCHWARZWOLF

NÁŘADÍ
SCHWARZWOLF

1 PUGA
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Hliníková čelovka s 5 LED 
a nastavitelným páskem kolem hlavy.  
F2300200PK2 – červená
F2300201PK2 – modrá
F2300202PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 6 mm 
Rozměry: 8,5 × 7 × 6,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 100

1 DEEPLY

Přenosné závěsné světlo ve tvaru žárovky. 
Zapíná se zatažením za šňůrku. Obsahuje 
1W LED žárovku. Materiál ABS plast. 
Dodáváno v dárkové krabičce.
F2304200PK2 – černá
F2304201PK2 – červená
F2304202PK2 – růžová
F2304203PK2 – modrá
F2304204PK2 – zelená
F2304205PK2 – tmavě modrá
F2304206PK2 – žlutá
F2304207PK2 – oranžová 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 10 × 10 mm 
Rozměry: 6,3 × 16 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterií. 
Kartonové množství v ks: 120  

2 PULLER

1 DEEPLY
139 Kč

NÁŘADÍ
SVĚTLA

NÁŘADÍ
SVÍTILNY 

2 PULLER
79 Kč

1 BIRNA
F2304900PK2
Multifunkční kovová svítilna s řezákem 
na bezpečnostní pásy, nouzovým 
kladivem a bezpečnostním světlem.  
Na dolním konci je kapesní nůž. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 25 × 8 mm 
Rozměry: 5 × 15 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterií. 
Kartonové množství v ks: 50

2 TULURO
F2306800PK2 
Plastové pracovní světlo s COB diodou. 
Na spodní straně rukojeti je magnet. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 15 × 10 mm 
Rozměry: 4,9 × 4,3 × 16,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterií. 
Kartonové množství v ks: 60 

3 LAHANA
F2306900PK2  
Velká, masivní hliníková svítilna s COB 
diodou a zaostřovací funkcí. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 15 × 7 mm 
Rozměry: 5,5 × 5,5 × 24,2 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterií. 
Kartonové množství v ks: 24   

1 BIRNA
285 Kč

3 LAHANA
1133 Kč

2 TULURO
99 Kč
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1 RIBERA
F3100100AJ3
Dětská reflexní bezpečnostní vesta, 
velikost XS. Na bočních stranách má 
gumičky. Splňuje normu EN 1150:1999. 
Materiál 100% polyester. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm 
Rozměry: 40 × 50 cm 
Kartonové množství v ks: 100 

2 VESTA
F3100100SA2 
Reflexní bezpečnostní vesta, polyester, 
velikost XL. Zapínání na suchý zip. Splňuje 
normu EN ISO 20471. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 250 × 150 mm 
Rozměry: 64 × 68 cm 
Kartonové množství v ks: 100  

Certifikovaný reflexní pásek 
svinovací do náramku. Vrchní fólie 
má retroreflexní vlastnosti a slouží 
ke zvýšení viditelnosti. Spodní vrstva je 
v různých barvách a díky vrchní reflexní 
fólii jsou barvy mléčné. Splňuje normu 
EN13356. Baleno hromadně v kartonu. 
F3100200LZ2 – oranžová
F3100201LZ2 – červená
F3100202LZ2 – růžová
F3100203LZ2 – světle modrá
F3100204LZ2 – zelená
F3100205LZ2 – modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 20 × 320 mm 
Rozměry: 34 × 3 cm 
Kartonové množství v ks: 1000   

2 BELTO
Certifikovaný reflexní pásek svinovací 
do náramku. Má retroreflexní vlastnosti 
a slouží ke zvýšení viditelnosti. Splňuje 
normu EN13356. 
F3100100LZ2 – žlutá
F3100101LZ2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 20 × 320 mm 
Rozměry: 34 × 3 cm 
Kartonové množství v ks: 1000   

NÁŘADÍ
REFLEXNÍ PÁSKY

NÁŘADÍ
REFLEXNÍ DOPLŇKY

1 RIBERA
55 Kč

1 BELTINO
14,50 Kč

2 VESTA
69,50 Kč

2 BELTO
10,50 Kč

1 BELTINO

3 POSO
F2300500AJ3
Malé bezpečnostní světlo značky 
Schwarzwolf s COB diodami. Má dva 
režimy, svícení a blikání. Možnost uchycení 
pomocí kovového kroužku na klíče 
nebo praktického plastového klipu. 
Baleno v dárkové krabičce Schwarzwolf. 
Svítivost 40 lumenů. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm 
Rozměry: 6 × 3 × 2 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: dodáváme včetně 2 × 3V 
CR2032 knoflíkové baterie. 
Kartonové množství v ks: 500    3 POSO

57 Kč
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1 PARKING TIMER
F3001100PK2
Parkovací hodiny se škrabkou 
na led a třemi plastovými žetony 
do nákupního vozíku umístěnými 
na zadní straně, plast. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 80 × 50 mm 
Rozměry: 15,5 × 12 × 0,6 cm 
Kartonové množství v ks: 200

1 BRAIN
F3000500PK2
Teleskopická škrabka na led 
se smetáčkem. Možnost roztažení 
až na 100 cm. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 12 mm 
Rozměry: 113,5 × 11,5 × 1,6 cm 
Kartonové množství v ks: 20 

2 AMENDOLA
F3000700PK2 
Nylonová venkovní clona na přední 
sklo auta proti námraze o velikosti 
200 × 70 cm. Snadno přichytíte uvnitř 
auta pomocí přísavek. Je zabalena 
v praktickém pouzdře. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 70 × 25 mm 
Rozměry: 14 × 8 × 3 cm 
Kartonové množství v ks: 120  

2 ŠKRABKA
Trojúhelníková plastová autoškrabka 
na led. 
F2800400PK2 – bílá
F2800401PK2 – modrá
F2800402PK2 – žlutá
F2800403PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 40 × 40 mm 
Rozměry: 11 × 10,5 × 0,2 cm 
Kartonové množství v ks: 600   

3 DUANE
F3001600RB2  
Úložný box do auta, který lze jednoduše 
složit, rozděleno na dva úložné prostory, 
součástí je i síťová kapsa a dvě madla 
pro jednoduché přenášení. Na spodní 
části je suchý zip, který udrží box na svém 
místě v kufru Vašeho auta a 4 kovové 
kroužky pro jeho bezpečné upevnění. 
Ve složeném stavu lze stáhnout elastickou 
šňůrkou. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 110 mm 
Rozměry: cca 51 × 32 × 26 cm, 
ve složeném stavu 32 × 26 × 4 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 20  

3 SUPRABO
Plastová škrabka na led. Materiál 
rukojeti EVA. 
F2800500PK2 – černá
F2800501PK2 – šedá
F2800502PK2 – červená
F2800503PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 40 × 15 mm 
Rozměry: 33 × 11,5 × 3,3 cm 
Kartonové množství v ks: 72  

1 PARKING TIMER
26,50 Kč 1 BRAIN

219 Kč

2 AMENDOLA
96,50 Kč

2 ŠKRABKA
4,90 Kč

3 DUANE
199 Kč

3 SUPRABO
54 Kč

NÁŘADÍ
AUTODOPLŇKY

NÁŘADÍ
ŠKRABKY
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1 MANOPOLA
Plastová autoškrabka v rukavici 
s fleecovou podšívkou. 
F3000300PK2 – červená 
F3000301PK2 – modrá 
F3000302PK2 – černá 
F3000303PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 45 × 45 mm 
Rozměry: 37,3 × 16,5 × 1,5 cm 
Kartonové množství v ks: 50 

2 RACLE
Autoškrabka s rukavicí, nylon/plast. 
F3000400PK2 – černá
F3000401PK2 – červená
F3000402PK2 – modrá
F3000403PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 45 × 45 mm 
Rozměry: 27 × 16 × 1,7 cm 
Kartonové množství v ks: 100 

3 FREDY
F3004200PK2  
Plastový stojánek na mobilní telefon, který 
se přizpůsobí velikosti a poloze Vašeho 
telefonu. Dodáváno v dárkové krabičce. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm 
Rozměry: 10,6 × 5 × 3,4 cm 
Poznámka: dodáváno bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 100 

1 MANOPOLA
49 Kč

2 RACLE
39,50 Kč

2 KAMADOR
14 Kč

3 FILADELA
47 Kč

1 ADRADIN
F3002400PK2
Magnetický rotační držák mobilního 
telefonu do auta. Držák se připevní 
do větrací mřížky, na telefon se 
nalepí kovový plíšek. Pomocí 
magnetu pak telefon jednoduše 
připevníte na držák. Materiál plast, 
kov. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1 
Maximální velikost tisku: 12 × 8 mm 
Rozměry: 5,3 × 4 × 3,8 cm 
Kartonové množství v ks: 100 

2 KAMADOR
Plastový prstýnek / stojánek na 
telefon. Pomocí samolepící pásky se 
snadno upevní k mobilnímu telefonu. 
B1108100PK2 – černá
B1108101PK2 – bílá
B1108102PK2 – červená
B1108103PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1 
Maximální velikost tisku: 22 × 22 mm 
Rozměry: 3,3 × 3,3 × 0,8 cm 
Kartonové množství v ks: 2000    

3 FILADELA
Plastový adaptér do auta se dvěma 
USB porty. Vstup 12-24V, výstup 1.2A. 
F3003001PK2 – bílá
F3003002PK2 – modrá
F3003003PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 15 × 8 mm 
Rozměry: 3,6 × 8 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 400   

NÁŘADÍ
ŠKRABKY

NÁŘADÍ
AUTODOPLŇKY

1 ADRADIN
73,50 Kč

3 FREDY
49 Kč
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1 NAVIDAD
F3000500RQ1 
Černý rychlonabíjecí QC 3.0 autoadaptér 
se 2 USB porty a LED proužkem. Funkce 
Quick charge 3.0 podporuje i rychlé (10W) 
bezdrátové nabíjení, napětí se automaticky 
přizpůsobí nabíjenému zařízení. Výstup 
USB 1: QC 3.0: 3,8V-6,5V/3A; 6,5V-9V/2A; 
9V-12V/1,5A, Výstup USB 2: 5V/2,4A. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, laser L1 
Maximální velikost tisku: 10 × 10 mm 
Rozměry: 7,1 × 4,8 × 3,4 mm 
Poznámka: Na vyžádání je možnost  
bílo-stříbrné barvy s dodáním 2-4 týdny. 

2 BENGO
F3000100AJ3 
Multifunkční značková powerbanka Schwarzwolf 
s kapacitou 1400 mAh. Obsahuje 1 W LED svítilnu 
s funkcí přerušovaného svícení a silného světla, 
nabíječku do auta, kontrolku plnosti baterie, 
magnet pro uchycení, bezpečnostní kladívko 
a nůž na bezpečnostní pás. DC vstup (nabíječka 
do auta): 12V~24V, DC vstup (USB): 5V/800mA, 
DC výstup (nabíječka do auta): 5V/2A, DC výstup 
(powerbanka): 5V/1,5A. Powerbanku můžete 
zpětně dobíjet v autě, ze sítě (za použití vlastního 
kabelu) nebo notebooku přes USB konektor. 
Dodáváno s USB kabelem v dárkové krabičce. 
Svítivost 140 lumenů. Materiál hliník/ABS. 
Doporučená technologie tisku:  
laser L1, tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 18 × 7 mm 
Rozměry: 14,5 × 3 × 3 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Obsahuje Li-lion baterii 18500. 
Kartonové množství v ks: 50   

NÁŘADÍ
ADAPTÉRY

NÁŘADÍ
SVÍTILNY

1 NAVIDAD
322 Kč

2 BENGO
499 Kč

2 PENTOOL
44 Kč

1 BENJI
Teleskopická ohebná hliníková svítilna 
s třemi LED diodami a magnetem 
na konci. 
F2300900PK2 – černá
F2300901PK2 – modrá
F2300902PK2 – stříbrná
F2300903PK2 – červená
F2300904PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 4 mm 
Rozměry: 2 × 57 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 100  

2 PENTOOL
Šroubovák ve tvaru pera 
s 8 výměnnými bity a klipem, kov. 
F2400100PK2 – šedá
F2400101PK2 – modrá
F2400102PK2 – červená
F2400103PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 6 mm 
Rozměry: 2,2 × 12 cm 
Kartonové množství v ks: 200 

1 BENJI
139 Kč
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1 TACKLE
F2100100PK2
Dárková sada šroubováku ve tvaru tužky 
s 8 bity a přívěšku na klíče se svítilnou, 
kov. Dodáváno v krabičce. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 6 mm 
Rozměry: 13,4 × 7,4 × 1,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 100  

2 ORLIN
Kapesní šroubovák s šesti výměnnými 
bity a světlem. Materiál hliník. 
F2400600PK2 – šedá
F2400601PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 8 mm  
Rozměry: 2 × 13,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterií. 
Kartonové množství v ks: 200   

3 REDMAN
Sada hliníkové teleskopické svítilny 
se 3 LED a šroubováku s 8 výměnnými 
bity. Dodáváno v černé dárkové 
krabičce. 
F2304700PK2 – černá   
F2304701PK2 – šedá
F2304702PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm 
Rozměry: 19,9 × 8 × 2,8 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 50    

NÁŘADÍ
SVÍTILNY

NÁŘADÍ
SVÍTILNY

1 TACKLE
99,50 Kč

1 OTYS
39 Kč

2 ORLIN
78,50 Kč

3 REDMAN
224 Kč

1 OTYS
Malá kapesní svítilna se 3 LED 
a s karabinou, kov. 
F6000800PK2 – černá
F6000801PK2 – červená
F6000802PK2 – modrá
F6000803PK2 – zelená
F6000804PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 16 × 10 mm 
Rozměry: 1,7 × 5,3 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterií. 
Kartonové množství v ks: 500   

2 MAWYEN
131 Kč

2 MAWYEN
Sada hliníkové svítilny a šroubováku 
ve tvaru pera s výměnnými bity. 
Dodáváno v černé dárkové krabičce. 
F2100600PK2 – černá
F2100601PK2 – červená
F2100602PK2 – modrá
F2100603PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 20 × 8 mm 
Rozměry: 7 × 13,5 × 3,2 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterií. 
Kartonové množství v ks: 100
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1 RYS
Řezák na papír s výsuvnou odlamovací 
čepelí, transparentní plast/kov. 
F2000100PK2 – černá
F2000101PK2 – zelená
F2000102PK2 – modrá
F2000103PK2 – žlutá
F2000104PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 55 × 10 mm 
Rozměry: 15 × 2,5 × 1,4 cm
Kartonové množství v ks: 600 

1 STOLAŘ
F2200100DB1
2m skládací metr z bukového dřeva, 
bílý, skryté plastové spoje s aretací 180°. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 200 × 30 mm 
Rozměry: 24 × 3,5 × 1,6 cm 
Kartonové množství v ks: 200 

2 RANGUN
F2000700PK2
Úzký řezák vyrobený z nerezové oceli. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 25 × 7 mm 
Rozměry: 12,8 × 1,1 × 0,9 cm  
Kartonové množství v ks: 500

2 JOINER
Dřevěná tesařská tužka, neořezaná.
B0500100RX2 – bílá
B0500101RX2 – červená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: 25 × 1,1 × 0,8 cm 
Poznámka: Dodáváme neořezané. 
Kartonové množství v ks: 1400  

3 ROMAK
Řezák na fólie s integrovanou čepelí. 
Materiál plast a nerezová ocel. 
F2000600PK2 – černá
F2000601PK2 – bílá
F2000602PK2 – červená
F2000603PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm 
Rozměry: 13,6 × 3,5 × 0,5 cm 
Kartonové množství v ks: 1000    

3 SKARO
F2100200PK2
Dvaceti šesti dílná sada nářadí 
se šroubovákem s vyměnitelnými bity 
a kleštěmi v kovovém pouzdře na zip. 
Materiál hliník, železo a EVA. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm 
Rozměry: 14,5 × 21 × 3,5 cm  
Kartonové množství v ks: 24     

1 RYS
7,50 Kč

1 STOLAŘ
73 Kč

NÁŘADÍ
ŘEZÁKY

NÁŘADÍ
METRY

2 JOINER
13 Kč2 RANGUN

8,80 Kč

3 SKARO
297 Kč

3 ROMAK
17 Kč
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1 HOBIT
Plastový svinovací metr o délce 
3m nebo 5m. Má hodnoty uvedené 
v palcích i centimetrech. Součástí je 
klip na opasek a šňůrka na zápěstí. 
F2202300PK2 – 3m
F2202200PK2 – 5m
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm 
Rozměry: 3m – 7,8 × 6,8 × 3,9 cm, 
5m – 9 × 7,7 × 4,3 cm 
Kartonové množství v ks: 
3m – 120, 5m – 60 

2 DORNO
Svinovací metr, 3m, s karabinou  
a šňůrkouna zápěstí. 
F2201500RB2 – žlutá/černá
F2201501RB2 – bílá/šedá
F2201502RB2 – červená/černá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: ø 35 mm 
Rozměry: 6,5 × 6,4 × 3,2 cm 
Kartonové množství v ks: 100

3 TECHNIK
Svinovací metr, 5m, s poutkem 
a klipem na opasek, plast/kov.  
F2200200RB2 – šedá/modrá
F2200201RB2 – černá/žlutá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 15 × 15 mm 
Rozměry: Ø 8,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 120

NÁŘADÍ
METRY

1 HOBIT
3m 58 Kč
5m 99 Kč

2 DORNO
46 Kč

3 TECHNIK
69 Kč
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ROZDÁVAČKY
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ROZDÁVAČKY
PŘÍVĚSKY NA KLÍČE

1 BOCHON
Přívěsek na klíče se světlem, plast. 
F6000700PK2 – černá 
F6000701PK2 – modrá 
F6000702PK2 – červená 
F6000703PK2 – stříbrná 
F6000704PK2 – zelená 
F6000705PK2 – žlutá 
F6000706PK2 – bílá 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 35 × 12 mm 
Rozměry: 10 × 2,8 × 0,9 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 1000  

1 VALAKIS
Kovový přívěsek na klíče s otvírákem 
a LED světlem. 
F6000300PK2 – černá
F6000301PK2 – červená 
F6000303PK2 – oranžová
F6000304PK2 – modrá
F6000305PK2 – zelená
F6000306PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, laser L1 
Maximální velikost tisku: 8 × 25 mm 
Rozměry: Ø 1,7 × 7 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváno včetně baterií. 
Kartonové množství v ks: 500

2 BOTOSAN
Přívěsek na klíče s kapesní svítilnou. 
Materiál plast, hliník. 
F6012100PK2 – černá
F6012101PK2 – stříbrná
F6012102PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 20 × 8 mm 
Rozměry: 7,8 × 2 × 1,6 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváno včetně baterií. 
Kartonové množství v ks: 500 

1 BOCHON
10 Kč

2 BOTOSAN
56 Kč

ROZDÁVAČKY
PŘÍVĚSKY NA KLÍČE

1 VALAKIS
39,50 Kč

2 TURDA
Hliníková klíčenka s otvírákem lahví  
a 5 malými karabinkami na klíče. 
F6011500PK2 – černá
F6011501PK2 – modrá
F6011502PK2 – červená
F6011503PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 20 × 15 mm 
Rozměry: 12,8 × 3 × 0,8 cm 
Kartonové množství v ks: 500  

2 TURDA
45 Kč
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2 ALVAR
Otvírák na láhve jako přívěsek na klíče, 
materiál kov.  
F6006500PK2 – černá
F6006501PK2 – modrá
F6006502PK2 – žlutá
F6006503PK2 – oranžová
F6006504PK2 – červená
F6006505PK2 – stříbrná
F6006506PK2 – zelená
F6006507PK2 – růžová
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 20 × 6 mm 
Rozměry: 7,3 × 1,3 × 0,9 cm 
Kartonové množství v ks: 1000   

2 LENTISA
49,50 Kč

3 KOUZELNÍK
7,90 Kč

ROZDÁVAČKY
PŘÍVĚSKY NA KLÍČE

ROZDÁVAČKY
PŘÍVĚSKY NA KLÍČE

1 KUSADA
Kovový žeton velikosti 5 Kč 
do nákupního vozíku, s karabinkou 
a kroužkem na klíče. Kov s imitací 
smaltu na přední straně.
F6010800PD2 – černá 
F6010801PD2 – červená 
F6010802PD2 – bílá 
F6010803PD2 – oranžová 
F6010804PD2 – modrá 
F6010805PD2 – světle zelená 
Doporučená technologie tisku: 
laser L1, tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 15 × 15 mm
Rozměry: 2,3 × 8 cm 
Kartonové množství v ks: 500

2 LENTISA
F6010700PK2
Kovová klíčenka s žetonem 
do nákupního vozíku, s širokým 
kroužkem na klíče. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 10 × 8 mm 
Rozměry: 7 × 3,5 × 0,6 cm 
Kartonové množství v ks: 500 

3 KOUZELNÍK
F6002500PK2
Přívěsek na klíče, transparentní plast. 
Doporučená technologie tisku: 
vkládaný papírek s potiskem 
o rozměrech 2,9 × 3,9 cm 
Rozměry: 9 × 4,2 × 0,6 cm 
Poznámka: Cena nezahrnuje papírek  
s potiskem. 
Minimální odběr 100 ks. 
Kartonové množství v ks: 900  

1 KUSADA
16 Kč

2 ALVAR
5,60 Kč

1 CHANGE
2,40 Kč

F6008200PK2
Plastová klíčenka vhodná jako mince 
do nákupního vozíku (odpovídá 
velikosti 5 Kč). 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 20 × 20 mm 
Rozměry: 5,9 × 3 × 0,2 cm 
Kartonové množství v ks: 3000  

1 CHANGE
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1 BAMBI
Šňůrka na krk s karabinou, plastovým 
trojzubcem a bezpečnostní sponou 
za krkem, materiál polyester. 
F6100300PK2 – černá
F6100301PK2 – bílá
F6100302PK2 – zelená
F6100303PK2 – žlutá
F6100304PK2 – oranžová
F6100305PK2 – červená
F6100306PK2 – modrá
F6100307PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 300 × 16 mm 
Rozměry: 56 × 2,5 × 1,2 cm 
Kartonové množství v ks: 500 

2 CORDONE
Šňůrka na krk s plastovým trojzubcem, 
kovovou karabinou a poutkem na mobil, 
polyester. 
F6100102PA2 – oranžová
F6100104PA2 – černá
F6100105PA2 – šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S6 
Maximální velikost tisku: 300 × 14 mm 
Rozměry: 2 × 89 cm 
Kartonové množství v ks: 500   

ROZDÁVAČKY
ŠŇŮRKY NA KRK

ROZDÁVAČKY
ŠŇŮRKY NA KRK

1 BAMBI
15,50 Kč

1 LACEK
21 Kč

2 CORDONE
10 Kč

2 FILIPKA
4,70 Kč

1 LACEK
Šňůrka na krk s bezpečnostní 
spojkou za krkem a s poutkem 
na mobil, polyester, PVC. 
F6100100PK2 – černá 
F6100101PK2 – modrá 
F6100102PK2 – červená 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1 
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm 
Rozměry: 50 × 2 × 0,5 cm 
Kartonové množství v ks: 500

2 FILIPKA
Plastová píšťalka se šňůrkou na krk. 
F6900700PK2 – bílá 
F6900701PK2 – zelená 
F6900702PK2 – modrá 
F6900703PK2 – žlutá 
F6900704PK2 – červená 
F6900705PK2 – černá 
F6900706PK2 – oranžová  
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 15 × 15 mm 
Rozměry: 41 × 2.5 × 2 cm 
Kartonové množství v ks: 1440  
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ROZDÁVAČKY
HRY

ROZDÁVAČKY
HRAČKY

3 BELL
Píšťalka s kroužkem na klíče 
a plastovou spirálou, kterou snadno 
natáhnete na zápěstí.
F6900400PK2 – bílá
F6900401PK2 – modrá
F6900402PK2 – žlutá
F6900403PK2 – oranžová
F6900404PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 10 × 10 mm 
Rozměry: 11 × 2,3 × 2 cm 
Kartonové množství v ks: 1000  

Jednobarevný plastový létající talíř, PP. 
F6700101PK2 – bílá
F6700102PK2 – černá
F6700103PK2 – oranžová
F6700105PK2 – zelená
F6700106PK2 – červená
F6700107PK2 – žlutá
F6700108PK2 – světle zelená
F6700109PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S3, uv tisk UV3 
Maximální velikost tisku: Ø 130 mm 
Rozměry: 21 × 2,5 cm 
Kartonové množství v ks: 100  

2 JESTŘÁB
Složené nylonové (190T) frisbee. Tento 
létací talíř je dodáván v nylonovém obalu. 
F6700800PK2 – bílá
F6700801PK2 – žlutá
F6700802PK2 – oranžová
F6700803PK2 – červená
F6700804PK2 – modrá
F6700805PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: Ø 200 mm  
na talíř nebo 40 × 40 mm na obal 
Rozměry: 24 × 0,2 cm 
Kartonové množství v ks: 600   

1 BOURO
12 Kč

1 SULIBANI
23,50 Kč 2 MÍČEK

17,50 Kč

2 JESTŘÁB
9,30 Kč

3 BELL
12 Kč

1 BOURO
Bublifuk v transparentní tubě o objemu 
30 ml se třemi velikostmi koleček 
k tvorbě bublin.
F6604300PK2 – bílá 
F6604301PK2 – žlutá 
F6604303PK2 – červená 
F6604304PK2 – modrá 
F6604305PK2 – zelená  
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 40 × 8 mm 
Rozměry: Ø 3,3 × 13,5 cm 
Poznámka: Bublifuk je naplněný. 
Kartonové množství v ks: 400  

2 MÍČEK
Antistresový a žonglovací míček 
vyrobený z imitace kůže. 
F6800200PK2 – modrá
F6800201PK2 – žlutá
F6800202PK2 – oranžová
F6800203PK2 – červená
F6800204PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 jednobarevně 
Maximální velikost tisku: 30 × 15 mm 
Rozměry: Ø 5 cm 
Kartonové množství v ks: 200   

1 SULIBANI
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1 BALON
Plážový nafukovací míč, PVC. 
F4500100PK2 – zelená
F4500101PK2 – modrá
F4500102PK2 – žlutá
F4500103PK2 – oranžová
F4500104PK2 – červená
F4500105PK2 – fialová
F4500106PK2 – černá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 90 × 40 mm 
Rozměry: Ø 24 cm 
Kartonové množství v ks: 300  

2 BUBÍK
Antistresový míček, PU. 
F6800600PK2 – bílá
F6800601PK2 – zelená
F6800603PK2 – žlutá
F6800604PK2 – oranžová
F6800605PK2 – červená
F6800606PK2 – modrá
F6800608PK2 – fialová
F6800609PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
jednobarevně – horší přilnavost, laser L2 
Maximální velikost tisku: 20 × 25 mm 
Rozměry: Ø 6,1 cm 
Kartonové množství v ks: 250   

1 BALON
19,50 Kč

2 BUBÍK
15,70 Kč

2 MINTVAN
14 Kč

3 KAPSÍK
18,50 Kč

1 KREDITKA
Mentolové bonbonky v plastové 
krabičce ve tvaru kreditní karty, 
cca 6,5 g. 
H5800400PK2 – bílá 
H5800401PK2 – červená 
H5800402PK2 – transparentní 
H5800403PK2 – modrá 
H5800404PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, uv tisk UV3 
Maximální velikost tisku: 25 × 45 mm 
Rozměry: 7,8 × 4,7 × 0,5 cm 
Kartonové množství v ks: 1000 

2 MINTVAN
Mentolové bonbony v plastové krabičce 
ve tvaru nákladního auta, cca 5,5 g. 
H5800200PK2 – bílá
H5800202PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, uv tisk UV3 
Maximální velikost tisku: 25 × 40 mm 
Rozměry: 9 × 5,5 × 0,6 cm 
Kartonové množství v ks: 500  

3 KAPSÍK
Kovová krabička naplněná 
mentolovými bonbony (cca 40 ks). 
H5800100PK2 – bílá 
H5800101PK2 – červená 
H5800103PK2 – modrá 
H5800104PK2 – stříbrná 
H5800106PK2 – černá 
H5800108PK2 – žlutá
Doporučená technologie tisku: laser L1, 
tampontisk T3, uv tisk UV3 
Maximální velikost tisku: Ø 35 mm 
Rozměry: 1,5 × 4,7 cm 
Kartonové množství v ks: 576   

1 KREDITKA
14 Kč

ROZDÁVAČKY
HRY

ROZDÁVAČKY
BONBONY
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1 DÁMA
F6501300PK2
Souprava stolních her v dřevěné 
krabici. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, laser L2 
Maximální velikost tisku: 70 × 18 mm 
Rozměry: 16,6 × 16,6 × 2,8 cm 
Kartonové množství v ks: 48  

2 REMMY
F6500100PK2
Souprava her (5 kostek a 52 karet), 
v dřevěné krabičce, papír/dřevo. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, laser L2 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 10,5 × 9,4 × 4,3 cm 
Kartonové množství v ks: 72   

3 TEASER
F6500300PK2
Různé hlavolamy v transparentní 
krabičce, 24 variant.
Uvedená cena je za 1ks hlavolamu. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1 
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm  
Rozměry: 4 × 4 × 4 cm 
Poznámka: Dodáváme nadružené bez 
možnosti výběru. 
Kartonové množství: 576 

ROZDÁVAČKY
HRY

ROZDÁVAČKY
PLYŠOVÉ HRAČKY

1 DÁMA
99,50 Kč

2 REMMY
65,50 Kč

3 TEASER
9,50 Kč

3 MINITRIKO
25,50 Kč

1 TED
F6601300PK2
Medvídek, plyšové zvířátko ve velikosti 20 cm. 
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S2 na Minitriko,  
tampontisk T2 na visačku. 
Maximální velikost tisku: 10 × 35 mm
Rozměr: 19,5 × 19,5 × 18 cm  
Poznámka: Minitriko není součástí plyšáka. 
Kartonové množství v ks: 48

2 HIPPO
F6600300PK2
Hrošík, plyšové zvířátko ve velikosti 20 cm. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
na Minitriko, tampontisk T2 na visačku 
Maximální velikost tisku: 10 × 35 mm 
Rozměry: 19 × 19 × 12 cm 
Poznámka: Minitriko není součástí plyšáka. 
Kartonové množství v ks: 54   

3 MINITRIKO
Tričko pro plyšová zvířátka o velikosti 20 cm, 
vhodné pro potisk, bavlna.
F6600200PK2 – bílá
F6600201PK2 – červená
F6600202PK2 – modrá 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 50 × 35 mm 
Rozměry: 21 × 10 × 5 cm 
Kartonové množství v ks: 720    

2 HIPPO
99,50 Kč

1 TED
134 Kč
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1 RESORTA
H5105400PK2
Netkaná (80 gr/m2) dětská nákupní taška 
s omalovánkou a 4 voskovkami. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 250 × 150 mm 
Rozměry: 34 × 10,5 × 29 cm 
Kartonové množství v ks: 200  

2 TALKON
F3504100PK2
Netkaný (80 gr/m2) dětský stahovací 
batůžek s omalovánkou a 4 fixy. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm 
Rozměry: 29,5 × 26 × 0,2 cm 
Kartonové množství v ks: 200    

3 ORBERA
T4200600PK2
Netkaná (80 gr/m2) dětská zástěra 
s obrázkem k vybarvení. Dodáváno 
se 4 fixy. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 200 × 100 cm 
Rozměry: 18 × 15 × 1,2 cm 
Kartonové množství v ks: 200    

ROZDÁVAČKY
OMALOVÁNKY

ROZDÁVAČKY
KRESLICÍ POTŘEBY

1 RESORTA
29 Kč

3 ORBERA
25,50 Kč

3 WOX
5,10 Kč

2 TALKON
26 Kč

2 GRAFITI
16,50 Kč

1 TIRA
B0500100PK2
Tužka se zvířátkem, nadruženo 
z 5 variant bez možnosti výběru, 
dřevo. Uvedená cena je za 1 ks. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1  
Maximální velikost tisku: 5 × 60 mm 
Rozměry: 2,5 × 20,2 cm 
Poznámka: Dodáváme neořezané. 
Kartonové množství v ks: 500    

2 GRAFITI
B0601700PK2
Barevné křídy, 6 ks v kartonové 
krabičce. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm 
Rozměry: 14,3 × 13 × 2,5 cm 
Kartonové množství v ks: 96    

3 WOX
B0601300PK2
Sada 6 ks voskovek v krabičce 
z recyklovaného papíru. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1 
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm
Rozměry: 9 × 5 × 1 cm
Kartonové množství v ks: 480

1 TIRA
13 Kč
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1 HONZA
6 pastelek a ořezávátko v papírové 
tubě, plast/dřevo. 
B0600200PK2 – červená
B0600201PK2 – modrá
B0600202PK2 – žlutá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1 
Maximální velikost tisku: 40 × 12 mm 
Rozměry: Ø 2,7 × 10,6 cm 
Kartonové množství v ks: 480   

2 BOŘEK
B0601500PK2
30 voskových pastelek v papírové 
tubě. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 30 × 40 mm 
Rozměry: Ø 5,2 × 10,7 cm 
Kartonové množství v ks: 120    

ROZDÁVAČKY
PASTELKY

ROZDÁVAČKY
PASTELKY

1 HONZA
9 Kč

1 VÝKRES
5,60 Kč

2 BOŘEK
43,50 Kč

2 KRESLÍK
10,50 Kč

3 GARTEN
30,50 Kč

1 VÝKRES
B0600100PK2
Souprava 6 pastelek v kartonové 
krabičce. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 30 × 50 mm 
Rozměry: 9 × 4,5 × 0,8 cm 
Kartonové množství v ks: 960   

2 KRESLÍK
B0600700PK2
Souprava 12 pastelek v kartonové 
krabičce z recyklovaného papíru. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 50 × 25 mm 
Rozměry: 9 × 8,5 × 0,8 cm 
Kartonové množství v ks: 400     

3 GARTEN
Sada 8 malých pastelek a ořezávátka 
v nylonovém pouzdře s plastovou 
karabinou.
B0602300PK2 – zelená 
B0602301PK2 – modrá 
B0602302PK2 – žlutá 
B0602303PK2 – červená 
Doporučená technologie tisku: 
sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 60 × 20 mm 
Rozměr: 10 × 6 × 2,5 cm 
Kartonové množství v ks: 400
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1 VERNICE
Eko sada na kreslení. Obsahuje 10 ks pastelek 
a omalovánky. Pastelky jsou vyrobené 
ze 100% recyklovaných novin, v krásných 
barvách, jednoduché ořezávání, krabička je 
z přírodního kartonu. Omalovánky s obrázky, 
20 listů, materiál 100 g ofset papír, přebal 
z přírodního kartonu. Možnost vlastního 
plnobarevného potisku na obálku omalovánek 
i na krabičku od 50 ks. Cena na vyžádání.
B0600300IT2 – omalovánky pro dospělé
B0600301IT2 – omalovánky pro děti
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm 
Rozměry: omalovánky – 15 × 18 cm, krabička 
na pastelky – 7,5 × 18 × 0,8 cm 

2 PLANT
B0600400IT2 
Tužky jsou vyrobené z recyklovaného papíru,
na jejich konci je pouzdro se semínkem
(rajče, koriandr nebo chilli). Skvělé psaní,
jednoduché ořezávání a hlavně nelámavost,
to jsou přednosti těchto eko tužek. Možnost
vlastního plnobarevného potisku s Vaší
grafikou krabičky od 50 ks. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry: krabička 3 – 19,5 × 4 × 0,8 cm,
krabička 5 – 18 × 3,8 × 0,8 cm
Cena na vyžádání.  

3 PLANT COLOR 5
B0600500IT2 
Sada 5 ks pastelek se semínky, v krabičce
z přírodního kartonu. Pastelky jsou vyrobené
ze 100% recyklovaných novin, na jejich konci
je pouzdro se semínky rajčete, hořčice,
pískavice řecké, koriandru a chilli. Skvělé
psaní, jednoduché ořezávání a hlavně
nelámavost, to jsou přednosti těchto eko
tužek. Možnost vlastního plnobarevného
potisku s Vaší grafikou krabičky od 50 ks. 
Cena na vyžádání.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry: krabička 18 × 3,8 × 0,8 cm

ROZDÁVAČKY
EKOLOGICKÉ PASTELKY

1 VERNICE
145 Kč

2 PLANT
99 Kč

3 PLANT COLOR 5
149 Kč
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PSACÍ POTŘEBY
EKOLOGICKÉ PROPISKY, PLASTOVÉ PROPISKY, SENATOR, HAUSER, KOVOVÉ PROPISKY,  

PSACÍ SOUPRAVY, PIERRE CARDIN
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PSACÍ POTŘEBY
EKOLOGICKÉ PROPISKY

1 FRAVENTO
B0125400PK2
Ekologické kuličkové pero s vrškem 
vyrobené z recyklovaného kartonu, 
modrá náplň. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: Ø 1,6 × 14,5 cm 
Kartonové množství v ks: 1000   

1 MICHALIS
Bambusové kuličkové pero se stylusem 
vhodným pro kapacitní displeje, 
plastovými doplňky a modrou náplní. 
Klip pera lze použít také jako stojánek 
na mobilní telefon.  
B0125200PK2 – černá
B0125201PK2 – bílá
B0125202PK2 – zelená
B0125203PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: Ø 1,6 × 14,7 cm 
Kartonové množství v ks: 1000  

2 PINOKIO
Papírové kuličkové pero s dřevěným 
klipem a plastovými doplňky, modrá 
náplň. 
B0105200PK2 – černá 
B0105201PK2 – zelená 
B0105202PK2 – oranžová 
B0105203PK2 – červená 
B0105204PK2 – modrá 
B0105205PK2 – fialová 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: Ø 1 × 13,5 cm 
Kartonové množství v ks: 1000 

3 SEZINO
Korkové kuličkové pero s plastovými 
doplňky a modrou náplní. 
B0125300PK2 – zelená
B0125301PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: Ø 1,6 × 14 cm 
Kartonové množství v ks: 1000 

2 FLAVIE
B0111300PK2
Bambusové kuličkové pero s modrou 
náplní a kovovými detaily. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: Ø 1,1 × 14 cm 
Kartonové množství v ks: 1000 

3 MOJADA
B0122700PK2
Dřevěné kuličkové pero s vyznačeným 
pravítkem a modrou náplní. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 6 mm 
Rozměry: Ø 1 × 18,5 cm 
Kartonové množství v ks: 500  

1 FRAVENTO
6,50 Kč

2 PINOKIO
4,90 Kč

3 SEZINO
10,50 Kč 3 MOJADA

12,50 Kč

2 FLAVIE
16,50 Kč

PSACÍ POTŘEBY
EKOLOGICKÉ PROPISKY

1 MICHALIS
18 Kč
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1 PALINGO
B0125100PK2
Bambusové pero se stříbrnými 
doplňky a černou náplní.
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: Ø 1,6 × 14 cm 
Kartonové množství v ks: 1000    

2 TRUDEX
B0126800PK2
Kuličkové pero vyrobené z pšeničné 
slámy a plastu s kovovými doplňky, 
obsahuje černou náplň. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: Ø 1,3 × 14 cm 
Kartonové množství v ks: 1000 

3 BANAMBO
B0126700PK2
Kuličkové pero vyrobené z pšeničné 
slámy a plastu s kovovými doplňky, 
obsahuje modrou náplň. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: Ø 1,1 × 14 cm 
Kartonové množství v ks: 1000  

1 BANGO
Kuličkové pero s pryžovou rukojetí, 
modrá náplň, ledový plast. 
B0100900PK2 – bílá
B0100901PK2 – zelená
B0100902PK2 – modrá
B0100903PK2 – žlutá
B0100904PK2 – oranžová
B0100905PK2 – červená
B0100906PK2 – růžová
B0100907PK2 – fialová
B0100908PK2 – černá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1 
Maximální velikost tisku: 50 × 5 mm 
Rozměry: Ø 0,9 × 14,3 cm 
Kartonové množství v ks: 1000   

2 HADAS
Plastové kuličkové pero s otočným 
mechanismem. Má bílé tělo, stříbrný 
hrot a barevné detaily. Modrá náplň. 
Materiál ABS. 
B0121300PK2 – černá
B0121301PK2 – modrá
B0121302PK2 – oranžová
B0121303PK2 – červená
B0121304PK2 – světle modrá
B0121305PK2 – fialová
B0121306PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 25 × 6 mm 
Rozměry: Ø 1,1 × 14,5 cm 
Kartonové množství v ks: 1000 

2 HADAS
6,50 Kč

1 BANGO
4,10 Kč

PSACÍ POTŘEBY
EKOLOGICKÉ PROPISKY

PSACÍ POTŘEBY
PLASTOVÉ PROPISKY

1 PALINGO
37 Kč

2 TRUDEX
9,20 Kč

3 BANAMBO
6,80 Kč
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1 JORGE
Plastové kuličkové pero s kovovým 
klipem a pogumovanou rukojetí, 
modrá náplň. 
B0101400PK2 – černá
B0101401PK2 – zelená
B0101402PK2 – modrá
B0101403PK2 – žlutá
B0101404PK2 – oranžová
B0101405PK2 – červená
B0101406PK2 – bílá
B0101407PK2 – fialová
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm 
Rozměry: Ø 1,3 × 13,9 cm 
Kartonové množství v ks: 1000    

2 BANKER
Plastové kuličkové pero s kovovým 
klipem, modrá náplň. 
B0101300PK2 – černá
B0101301PK2 – zelená
B0101302PK2 – modrá
B0101303PK2 – žlutá
B0101304PK2 – oranžová
B0101305PK2 – červená
B0101306PK2 – světle modrá
B0101307PK2 – světle zelená
B0101308PK2 – fialová
B0101309PK2 – růžová
B0101310PK2 – vínová
B0101311PK2 – tmavě modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm 
Rozměry: Ø 1,3 × 13,9 cm 
Kartonové množství v ks: 1000  

PSACÍ POTŘEBY
PLASTOVÉ PROPISKY

PSACÍ POTŘEBY
PLASTOVÉ PROPISKY

1 JORGE
4,50 Kč

1 GRUMAN
4,50 Kč

2 BANKER
4,50 Kč

2 ABRAHAM
6,50 Kč

1 GRUMAN
Plastové kuličkové pero s barevným 
gumovým úchopem, modrá náplň. 
B0116200PK2 – černá
B0116201PK2 – zelená
B0116202PK2 – modrá
B0116203PK2 – oranžová
B0116204PK2 – červená
B0116205PK2 – růžová
B0116206PK2 – světle modrá
B0116207PK2 – světle zelená
B0116208PK2 – fialová
B0116209PK2 – žlutá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 35 × 7 mm 
Rozměry: Ø 1,1 × 13,9 cm 
Kartonové množství v ks: 1000    

2 ABRAHAM
Plastové kuličkové pero s otočným 
mechanismem a stříbrným hrotem, 
modrá náplň. Materiál ABS. 
B0122300PK2 – červená
B0122301PK2 – světle modrá
B0122302PK2 – tmavě modrá
B0122303PK2 – fialová
B0122304PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 25 × 6 mm 
Rozměry: Ø 1,1 × 14,1 cm 
Kartonové množství v ks: 1000 
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1 ELADA
Plastové kuličkové pero s černým 
klipem a gumovým úchopem, 
modrá náplň.
B0121600PK2 – bílá
B0121601PK2 – modrá
B0121602PK2 – oranžová
B0121603PK2 – červená
B0121604PK2 – světle modrá
B0121605PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku:
tampontisk T1
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm
Rozměry: Ø 1 × 13,8 cm
Kartonové množství v ks:  1000

2 CELESTIN
Plastové kuličkové pero s barevným 
tělem a černým gumovým úchopem 
a klipem, modrá náplň. 
B0100600PK2 – zelená 
B0100601PK2 – modrá 
B0100602PK2 – žlutá 
B0100603PK2 – oranžová 
B0100604PK2 – růžová
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1 
Maximální velikost tisku: 35 × 6 mm 
Rozměry: Ø 1,1 × 14 cm 
Kartonové množství v ks: 1000 

PSACÍ POTŘEBY
PLASTOVÉ PROPISKY

PSACÍ POTŘEBY
PLASTOVÉ PROPISKY

2 CELESTIN
6,50 Kč

2 VALTR
6,80 Kč

1 FRIDA
Plastové kuličkové pero kovového 
vzhledu se stříbrnými detaily, modrá 
náplň. 
B0100700PK2 – černá
B0100701PK2 – červená
B0100702PK2 – modrá
B0100703PK2 – zelená
B0100704PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: Ø 1 × 14 cm 
Kartonové množství v ks: 1000     

2 VALTR
Plastové kuličkové pero s kovovým 
klipem, černá náplň. 
B0101700PK2 – bílá 
B0101701PK2 – modrá 
B0101705PK2 – černá
B0101707PK2 – stříbrná 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 50 × 6 mm 
Rozměry: Ø 1,1 × 13,4 cm  
Kartonové množství v ks: 1000

1 FRIDA
10,50 Kč

1 ELADA
4,10 Kč
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1 SENATOR LIBERTY
Plastové kuličkové pero značky Senator 
s matným pogumovaným povrchem 
příjemným na dotek. Doplňky jsou 
průhledné ve stejném barevném tónu. Pero 
má kvalitní modrou náplň Senator® magic 
flow G2 (1.0 mm). 
B0100300SN2 – bílá
B0100301SN2 – černá
B0100302SN2 – červená
B0100303SN2 – námořní modrá
Doporučená technologie tisku: tampontisk 
T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 50 × 6 mm 
Rozměry: 14,5 × 1,5 × 1,1 cm  
Kartonové množství v ks: 1000      

2 SENATOR 
CHALLENGER

Plastové mírně transparentní kuličkové 
pero značky Senator v jednobarevném 
provedení. Pero má kvalitní modrou 
náplň Senator® magic flow G2 (1.0 mm). 
B0100400SN2 – černá
B0100401SN2 – oranžová
B0100402SN2 – červená
B0100403SN2 – tmavě modrá
B0100404SN2 – námořní modrá
B0100405SN2 – středně zelená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 50 × 6 mm 
Rozměry: 14,9 × 1,2 × 1,5 cm
Kartonové množství v ks: 500  

PSACÍ POTŘEBY
SENATOR

PSACÍ POTŘEBY
SENATOR

2 SENATOR 
CHALLENGER
21,50 Kč 2 SENATOR 

NATURE PLUS
29,50 Kč

1 SENATOR LIBERTY
39,50 Kč

1 SENATOR 
SUPER HIT BIO
12,50 Kč

1 SENATOR 
SUPER HIT BIO

Kuličkové pero značky Senator® 
z biologicky odbouratelného 
materiálu s matným povrchem a bílým 
lesklým kontrastním klipem. Obashuje 
kvalitní modrou náplň Senator® magic 
flow X20 (1.0 mm). 
B0100100SN2 – žlutá
B0100101SN2 – oranžová
B0100102SN2 – červená
B0100103SN2 – světle modrá
B0100104SN2 – námořní modrá
B0100105SN2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 50 × 6 mm 
Rozměry: 14,5 × 1,1 × 1,5 cm 
Poznámka: přirozenou vlastností bio 
plastu mohou být barevné odchylky 
na povrchu pera. 
Kartonové množství v ks: 500     

2 SENATOR 
NATURE PLUS

Kuličkové pero značky Senator® 
z biologicky odbouratelného 
materiálu s matným povrchem. Pero 
má kvalitní modrou náplň Senator® 
magic flow G2 (1.0 mm). 
B0100200SN2 – bílá
B0100201SN2 – oranžová
B0100202SN2 – červená
B0100203SN2 – světle modrá
B0100204SN2 – námořní modrá
B0100205SN2 – tmavě zelená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 50 × 6 mm 
Rozměry: 15 × 1,5 × 1,2 cm 
Poznámka: přirozenou vlastností bio 
plastu mohou být barevné odchylky 
na povrchu pera. 
Kartonové množství v ks: 500   
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1 HAUSER QUICK
Značkové plastové kuličkové pero 
Hauser s bílým klipem, jednoduchý 
design, modrá náplň Acu-flow a mikro 
hrot 0,7 mm. 
B0100700SC3 – modrá
B0100701SC3 – červená
B0100702SC3 – šedá
B0100703SC3 – zelená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: 13,5 × 0,8 cm 
Kartonové množství v ks: 1200

2 HAUSER 
EZEE CLICK

Kuličkové pero značky Hauser 
s bílým plastovým tělem a barevným 
klipem, modrá náplň Acu-flow 
a mikro hrot 0,7 mm. 
B0100800SC3 – modrá
B0100801SC3 – červená
B0100802SC3 – zelená
B0100803SC3 – oranžová
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T1, uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: 14 × 0,8 cm 
Kartonové množství v ks: 100 

PSACÍ POTŘEBY
HAUSER

PSACÍ POTŘEBY
HAUSER

1 HAUSER QUICK
4,90 Kč

1 HAUSER  
WRITE-O-METER

Značkové kuličkové pero Hauser s nerezovým mikro 
hrotem 0,6 mm, plastové tělo s uzávěrem a kovovým 
klipem, kvalitní modrá náplň Acu-flow, kterou lze 
napsat až 12 500 metrů. Náplň vložená do pera 
ukazuje množství již napsaných metrů. 
B0101000SC3 – modrá
B0101001SC3 – bílá
B0101002SC3 – šedá
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm 
Rozměry: 14 × 0,8 cm 
Kartonové množství v ks: 1152  

2 HAUSER AXIS
B0101200SC3
Značkové kuličkové pero HAUSER s černým 
plastovým tělem a stříbrnými doplňky. Pero 
obsahuje kvalitní modrou náplň s hrotem 0,7 mm, 
která zajišťuje velmi pohodlné psaní. 
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2,  
uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 40 × 60 mm 
Rozměry: Ø 1 × 13,9 cm 
Kartonové množství v ks: 500   

3 HAUSER CRYSTAL
Značkové kuličkové pero Hauser s bílým plastovým
tělem a barevnými detaily. Pero obsahuje kvalitní
modrou náplň. Toto pero je skvělým reklamním 
předmětem, po kterém zákazník vždy sáhne, 
protože bude, díky své délce, mezi ostatními tužkami 
ve stojánku vyčnívat. 
B0101100SC3 – červená
B0101101SC3 – zelená
B0101102SC3 – oranžová
B0101103SC3 – modrá
B0101104SC3 – černá
Doporučená technologie tisku: tampontisk T1,  
uv tisk UV1 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: 15,5 × 1,1 cm 
Kartonové množství v ks: 100    

1 HAUSER  
WRITE-O-METER
18 Kč

2 HAUSER 
EZEE CLICK
3,60 Kč

3 HAUSER 
CRYSTAL
6,70 Kč

2 HAUSER AXIS
27 Kč

Systém Acu-flow je výsledkem let zkušeností 
a nepřetržitého vývoje. Jde o nejhladší a nejplynulejší 
systém, který se podařilo vyvinout až do dnešních 
dní. Nízká viskozita inkoustu a extra odolný 
hrot, které společnost Hauser dodává, jsou 
perfektními komponenty zaručujícími nespoutaný 
a nepřerušovaný zážitek ze psaní.

Hauser je známá německá značka 
s dlouholetou tradicí ve výrobě psacích potřeb, 
všechny jejich produkty jsou známé díky 
vysokým německým standardům a vysoce 
kvalitním psacím vlastnostem. 
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1 RUBBY
Hliníkové kuličkové pero s otočným 
mechanismem, se stylusem, modrá 
náplň. 
B0111500PK2 – černá
B0111501PK2 – vínová
B0111502PK2 – modrá
B0111503PK2 – stříbrná
B0111504PK2 – tyrkysová
B0111505PK2 – růžová
B0111506PK2 – světle zelená
B0111507PK2 – fialová
B0111508PK2 – červená
B0111509PK2 – bílá
B0111510PK2 – středně modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm 
Rozměry: Ø 0,8 × 13,5 cm 
Kartonové množství v ks: 1000    

2 MENTAN
Kovové kuličkové pero s barevným 
stylusem, modrá náplň. 
B0116800PK2 – černá 
B0116801PK2 – bílá 
B0116802PK2 – červená 
B0116803PK2 – modrá 
B0116804PK2 – stříbrná 
B0116805PK2 – žlutá 
B0116806PK2 – oranžová 
B0116807PK2 – světle zelená  
B0116809PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: laser L2 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: Ø 0,9 × 12,5 cm 
Kartonové množství v ks: 500   

PSACÍ POTŘEBY
KOVOVÉ PROPISKY

PSACÍ POTŘEBY
KOVOVÉ PROPISKY

1 RUBBY
12,50 Kč

2 MENTAN
15,50 Kč

2 TEZIMIN
18 Kč

1 KARIOLO
Hliníkové kuličkové pero s pogumovaným 
povrchem a stylusem pro kapacitní 
displeje. Pero má stříbrné plastové 
doplňky a modrou náplň. 
B0124800PK2 – černá
B0124801PK2 – zelená
B0124802PK2 – královská modrá
B0124803PK2 – červená
B0124804PK2 – bílá
B0124805PK2 – žlutá
B0124806PK2 – oranžová
B0124807PK2 – růžová
B0124808PK2 – tyrkysová
B0124809PK2 – světle zelená
B0124810PK2 – fialová
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: Ø 1,4 × 14,3 cm 
Kartonové množství v ks: 500  

2 TEZIMIN
Kuličkové pero s barevným pogumovaným 
povrchem a tmavě šedými doplňky. 
Pod barevným tělěm má pero lesklý 
povrch, díky kterému na něm bude zářit 
vylaserovné logo. Modrá náplň. 
B0124700PK2 – černá 
B0124701PK2 – šedá 
B0124702PK2 – modrá 
B0124703PK2 – oranžová 
B0124704PK2 – červená 
B0124705PK2 – hnědá 
B0124706PK2 – bílá 
B0124707PK2 – zelená 
B0124708PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku:  
laser L1, uv tisk UV3 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: 13,7 × 1,4 × 1 cm 
Kartonové množství v ks: 500   

1 KARIOLO
20,50 Kč
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1 NILES
Kuličkové pero se stříbrnými doplňky, 
modrá náplň, hliník. 
B0101100PK2 – černá
B0101101PK2 – bílá
B0101102PK2 – žlutá
B0101103PK2 – oranžová
B0101104PK2 – červená
B0101105PK2 – modrá
B0101106PK2 – zelená
B0101107PK2 – stříbrná
B0101108PK2 – šedá
B0101109PK2 – růžová
B0101110PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: Ø 1 × 13,5 cm 
Kartonové množství v ks: 500

2 ROGLO
Hliníkové kuličkové pero 
s pogumovaným povrchem  
a se stříbrnými doplňky. Pero  
obsahuje modrou náplň. 
B0124200PK2 – černá 
B0124201PK2 – bílá 
B0124202PK2 – šedá 
B0124203PK2 – žlutá 
B0124204PK2 – oranžová 
B0124205PK2 – červená 
B0124206PK2 – růžová 
B0124207PK2 – světle modrá 
B0124208PK2 – kobaltově modrá 
B0124209PK2 – zelená 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: Ø 1,3 × 13 cm 
Kartonové množství v ks: 500

1 NILES
9,50 Kč

2 ROGLO
16,50 Kč

2 SERAK
15 Kč

1 PIRANO
Hliníkové kuličkové pero s UV 
povrchem a se stříbrnými doplňky. 
Pero obsahuje modrou náplň. 
B0120500PK2 – šedá 
B0120501PK2 – zelená 
B0120502PK2 – modrá 
B0120503PK2 – žlutá 
B0120504PK2 – oranžová 
B0120505PK2 – červená 
B0120506PK2 – světle modrá 
B0120507PK2 – černá
B0120508PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: Ø 1 × 13,5 cm 
Kartonové množství v ks: 500  

2 SERAK
Hliníkové kuličkové pero se stříbrnými 
kroužky na úchopu a modrou náplní. 
B0102500PK2 – černá
B0102502PK2 – modrá
B0102503PK2 – světle šedá
B0102504PK2 – zelená
B0102505PK2 – stříbrná
B0102506PK2 – žlutá
B0102507PK2 – středně modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 50 × 5 mm 
Rozměry: Ø 0,8 × 13,5 cm 
Kartonové množství v ks: 1000   

1 PIRANO
9,50 Kč

PSACÍ POTŘEBY
KOVOVÉ PROPISKY

PSACÍ POTŘEBY
KOVOVÉ PROPISKY
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1 CHRISTEL
Psací sada kuličkového pera s černou 
náplní a mikrotužky. Dodávané v PU 
pouzdře zavíraném na magnet. 
B0402700PK2 – černá
B0402701PK2 – bílá
B0402702PK2 – modrá
B0402703PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, laser L1 
Maximální velikost tisku: 60 × 15 mm 
Rozměry: 15 × 4,5 × 2,5 cm 
Kartonové množství v ks: 200 

2 LANELI
Hliníková sada kuličkového 
pera a mikrotužky v kombinaci 
se stříbrnými detaily. Sada je balena 
v kovové krabičce v barvě per. Pero 
obsahuje černou náplň. 
B0401600PK2 – černá
B0401601PK2 – červená
B0401602PK2 – modrá
B0401603PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser 
L1, tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm 
Rozměry: 16 × 5,5 × 2 cm 
Kartonové množství v ks: 100 

2 LANELI
69 Kč

1 CHRISTEL
96,50 Kč

PSACÍ POTŘEBY
KOVOVÉ PROPISKY

PSACÍ POTŘEBY
PSACÍ SOUPRAVY

1 FUNGUS
Kovové kuličkové pero se třemi 
ergonomickými pryžovými úchopy, 
modrá náplň. 
B0102100PK2 – černá
B0102101PK2 – červená
B0102102PK2 – modrá
B0102103PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm 
Rozměry: Ø 1 × 14 cm 
Kartonové množství v ks: 500  

2 SÁRA
Hliníkové kuličkové pero se stříbrnými 
plastovými detaily, modrá náplň.
B0117500PK2 – černá
B0117501PK2 – bílá
B0117502PK2 – modrá
B0117503PK2 – červená
B0117504PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm
Rozměry: Ø 0,9 × 13,5 cm
Kartonové množství: 1000

1 FUNGUS
19,50 Kč

2 SÁRA
17,50 Kč
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1 LAMOR
B0113900PK2
Kuličkové pero z kovu a bambusu 
s modrou náplní v bambusovém 
pouzdře.   
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 cm 
Rozměry: 16,2 × 4,5 × 2,4 cm 
Kartonové množství v ks: 100 

2 BUSABI
B0403400PK2
Psací sada v korkové krabičce. Sada 
obsahuje kuličkové pero a roller 
vyrobené v kombinaci korku a kovu. 
Obě pera mají modrou náplň. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 cm 
Rozměry: 18 × 5,6 × 3,1 cm 
Kartonové množství v ks: 100 

3 MAKOBA
B0403300PK2
Sada bambusových per v kartonové 
krabičce s rukávem. Sada obsahuje 
kuličkové pero s tlačítkovým 
mechanismem a stylusem 
a mikrotužku. Kuličkové pero má 
modrou náplň. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, laser L2 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: 17 × 4 × 2,2 cm 
Kartonové množství v ks: 200 

PSACÍ POTŘEBY
PSACÍ SOUPRAVY

PSACÍ POTŘEBY
PIERRE CARDIN

3 MAKOBA
41,50 Kč

1 LAMOR
229 Kč

2 BUSABI
249 Kč

Značkový roller a kuličkové pero Pierre Cardin. Pera 
jsou kovová v masivním provedení. Jejich těla mají 
jemné rytí po celé délce povrchu. Kuličkové pero má 
otočný mechanismus, roller šroubovací vršek chránící 
jeho hrot. Roller obsahuje značkovou německou náplň 
Schmidt® v modré barvě s hrotem 0,6 mm, kuličkové 
pero kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm. V balení je 
pak i náhradní černá náplň. Baleno v luxusní krabičce 
Pierre Cardin s přiloženým certifikátem pravosti.
B0100600IP3 – kuličkové pero stříbrné 
B0300300IP3 – roller stříbrný 
B0100601IP3 – kuličkové pero gunmetal  
B0300301IP3 – roller gunmetal        
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: kuličkové pero 1,3 × 14 cm 
roller 1,3 × 13,5 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20 

1 PIERRE CARDIN 
LAURENCE

Značková sada rolleru a kuličkového pera Pierre 
Cardin. Pera jsou kovová v masivním provedení. Jejich 
těla mají jemné rytí po celé délce povrchu. Kuličkové 
pero má otočný mechanismus, roller šroubovací 
vršek chránící jeho hrot. Roller obsahuje značkovou 
německou náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem 
0,6 mm, kuličkové pero kvalitní modrou náplň 
s hrotem 1 mm. V balení je pak i náhradní černá náplň. 
Celá sada je balena v luxusní krabičce Pierre Cardin 
s přiloženým certifikátem pravosti. 
B0400300IP3 – sada stříbrná 
B0400301IP3 – sada gunmetal  
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: kuličkové pero 1,3 × 14 cm 
roller 1,3 × 13,5 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

2 PIERRE CARDIN 
LAURENCE SET

1 PIERRE CARDIN 
LAURENCE
KP stříbrné 460 Kč
roller stříbrný 485 Kč
KP gunmetal 550 Kč
roller gunmetal 655 Kč

2 PIERRE CARDIN 
LAURENCE SET
sada stříbrná 795 Kč
sada gunmetal 995 Kč
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1 PIERRE CARDIN RENEE
Značkový roller, kuličkové pero a mikrotužka Pierre 
Cardin. Kovové tělo psacích potřeb má jemné rytí 
po celé délce povrchu, hrot rolleru je chráněn vrškem, 
kuličkové pero a mikrotužka jsou navrženy s otočným 
mechanismem. Roller obsahuje značkovou německou 
náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem 0,6 mm, 
kuličkové pero kvalitní náplň v modré barvě s hrotem 
1 mm, mikrotužka tuhu 0,5 mm. Roller i kuličkové pero 
jsou dodávány s náhradní černou náplní. Baleno v luxusní 
krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.
B0100500IP3 – kuličkové pero stříbrné 
B0300200IP3 – roller stříbrný  
B0500300IP3 – mikrotužka stříbrná  
B0100501IP3 – kuličkové pero gunmetal
B0300201IP3 – roller gunmetal
B0500301IP3 – mikrotužka gunmetal     
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 25 × 4 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1,2 × 14,2 cm 
roller 1,2 × 14 cm 
mikrotužka 1,2 × 14,2 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20    

2 PIERRE CARDIN RENEE SET
Sada značkového kuličkového pera a rolleru nebo mikrotužky 
Pierre Cardin. Kovové tělo psacích potřeb má jemné rytí po celé 
délce povrchu, hrot rolleru je chráněn vrškem, kuličkové pero 
a mikrotužka jsou navrženy s otočným mechanismem. Roller 
obsahuje německou náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem 
0,6 mm, kuličkové pero kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm, 
mikrotužka tuhu 0,5 mm. Roller i kuličkové pero jsou dodávány 
s náhradní černou náplní. Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, 
dodáváno s certifikátem pravosti.
B0400200IP3 – sada kuličkového pera a rolleru stříbrná 
B0400201IP3 – sada kuličkového pera a rolleru gunmetal
B0400900IP3 – sada kuličkového pera a mikrotužky stříbrná
B0400901IP3 – sada kuličkového pera a mikrotužky gunmetal
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 25 × 4 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1,2 × 14,2 cm 
roller 1,2 × 14 cm 
mikrotužka 1,2 × 14,2 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

PSACÍ POTŘEBY
PIERRE CARDIN

PSACÍ POTŘEBY
PIERRE CARDIN

1 PIERRE CARDIN DIDIER
Značkový kovový roller a kuličkové pero Pierre Cardin, které lze zakoupit 
zvlášť nebo v sadě. Spodní část je v černém provedení, vrchní stříbrná 
část je zdobená jemným rytím na povrchu. Kuličkové pero má otočný 
mechanismus, hrot rolleru je chráněn stříbrným vrškem. Roller obsahuje 
značkovou německou náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem 0,6 mm, 
kuličkové pero kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm. Přiložena je 
i náhradní náplň v černé barvě. Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, 
dodáváno s certifikátem pravosti. 
B0100800IP3 – kuličkové pero 
B0300500IP3 – roller 
B0400500IP3 – sada      
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: kuličkové pero 1,1 × 13,7 cm 
roller 1,1 × 13,8 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

1 PIERRE CARDIN 
DIDIER
KP 455 Kč
roller 499 Kč
sada 799 Kč

2 PIERRE CARDIN 
RENEE SET
sada KP a rolleru stříbrná 695 Kč
sada KP a rolleru gunmetal 895 Kč
sada KP a mikrotužky stříbrná 695 Kč
sada KP a mikrotužky gunmetal 895 Kč

2 PIERRE CARDIN 
CHRISTOPHE
KP 550 Kč
roller 620 Kč
plnicí pero 599 Kč

3 PIERRE CARDIN 
CHRISTOPHE SET
sada KP a plnicí pero 880 Kč
sada roller a plnicí pero 945 Kč

Luxusní kovové psací potřeby značky Pierre Cardin v masivním designu. 
Kombinace stříbrné a černé barvy s jemným rytím na těle. Hrot je 
chráněn krytem v černé barvě. Roller obsahuje značkovou německou 
náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem 0,6 mm, kuličkové pero kvalitní 
modrou náplň s hrotem 1 mm a plnicí pero 1 ks inkoustu v modré barvě. 
Roller a kuličkové pero jsou dodávány s náhradní černou náplní. Baleno 
v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.
B0100700IP3 – kuličkové pero
B0300400IP3 – roller 
B0200100IP3 – plnicí pero          
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: kuličkové pero 1 × 13,7 cm 
plnicí pero 1 × 13,7 cm 
roller 1 × 13,7 cm 
balení 17,5 × 6,7 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20 

2 PIERRE CARDIN 
CHRISTOPHE

Luxusní sady kovových psacích potřeb značky Pierre Cardin v masivním 
designu. Kombinace stříbrné a černé barvy s jemným rytím na těle. Hrot 
je chráněn krytem v černé barvě. Roller obsahuje značkovou německou 
náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem 0,6 mm, kuličkové pero kvalitní 
modrou náplň s hrotem 1 mm a plnicí pero 1 ks inkoustu v modré barvě. 
Roller a kuličkové pero jsou dodávány s náhradní černou náplní. Baleno 
v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.
B0400400IP3 – sada kuličkového a plnicího pera 
B0400401IP3 – sada rolleru a plnicího pera     
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: kuličkové pero 1 × 13,7 cm 
plnicí pero 1 × 13,7 cm 
roller 1 × 13,7 cm 
balení 17,5 × 6,7 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

3 PIERRE CARDIN  
CHRISTOPHE SET

1 PIERRE CARDIN RENEE
KP stříbrné 385 Kč
roller stříbrný 465 Kč
mikrotužka stříbrná 445 Kč
KP gunmetal 495 Kč
roller gunmetal 575 Kč
mikrotužka gunmetal 525 Kč
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Značkový kovový roller a kuličkové pero jsou 
navrženy v bílém a černém provedení. Spodní část 
jejich těla je zdobena luxusním rytím v gunmetalové 
barvě. Kuličkové pero má otočný mechanismus, hrot 
rolleru je chráněn krytem. Roller obsahuje značkovou 
německou náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem 
0,6 mm a náhradní černou náplň. Kuličkové pero má 
kvalitní náplň v modré barvě s hrotem 1 mm a taktéž 
obsahuje náhradní černou náplň. Roller i kuličkové 
pero jsou baleny v luxusní krabičce Pierre Cardin 
s přiloženým certifikátem pravosti.
B0101500IP3 – kuličkové pero bílá  
B0101501IP3 – kuličkové pero černá  
B0300900IP3 – roller bílá 
B0300901IP3 – roller černá       
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 35 × 6 mm 
Rozměry: kuličkové pero 1,2 × 13,8 cm 
roller 1 × 13,7 cm 
balení 17,5 × 6,7 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20     

Značková sada kovového rolleru a kuličkového pera, 
jejichž spodní část těla v gunmetalové barvě zdobí 
luxusní rytí, je navržena v bílém a černém provedení. 
Kuličkové pero má otočný mechanismus, hrot rolleru je 
chráněn krytem. Roller obsahuje značkovou německou 
náplň Schmidt® v modré barvě s hrotem 0,6 mm 
a náhradní černou náplň. Kuličkové pero má kvalitní 
náplň v modré barvě s hrotem 1 mm a taktéž obsahuje 
náhradní černou náplň. Sada je balena v luxusní krabičce 
Pierre Cardin s přiloženým certifikátem pravosti. 
B0400800IP3 – sada kuličkového pera a rolleru bílá  
B0400801IP3 – sada kuličkového pera a rolleru černá    
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 35 × 6 mm 
Rozměry: kuličkové pero 1,2 × 13,8 cm 
roller 1 × 13,7 cm 
balení 17,5 × 6,7 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20     

1 PIERRE CARDIN MANCHE
B0101300IP3 
Značkové kuličkové pero Pierre Cardin v masivním kovovém 
provedení. Pero je navrženo s prodlouženým úchopem 
ve stříbrné barvě a černým tělem se stříbrným klipem, otočný 
mechanismus. Obsahuje kvalitní náplň v modré barvě s hrotem 
1 mm a náhradní černou náplň. Baleno v luxusní krabičce Pierre 
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 50 × 7 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1 × 14 cm 
balení 17,5 × 6,7 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

2 PIERRE CARDIN 
MARIGNY SET

1 PIERRE CARDIN 
MARIGNY

B0101200IP3
Designové kovové kuličkové pero v barvě gunmetal značky 
Pierre Cardin s výrazným šachovnicovým rytím na povrchu 
a prodlouženým hladkým úchopem. Obsahuje kvalitní náplň 
v modré barvě s hrotem 1 mm. Dodáváno s náhradní černou 
náplní. Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno 
s certifikátem pravosti. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1 × 13,7 cm 
balení 17,5 × 6,7 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20 

2 PIERRE CARDIN 
MONTMARTRE

Značkové kovové psací potřeby Pierre Cardin. Výrazná 
kombinace černého těla a stříbrného krytu s osobitým tmavým 
rytím latinky do povrchu. Kuličkové pero obsahuje kvalitní 
modrou náplň s hrotem 1 mm a náhradní černou náplň. Plnicí 
pero obsahuje 1 ks inkoustu v modré barvě. Baleno v luxusní 
krabičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
B0100900IP3 – kuličkové pero 
B0200200IP3 – plnicí pero  
B0400600IP3 – sada           
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1 × 14 cm 
plnicí pero 1 × 14 cm 
balení 17,5 × 6,7 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

3 PIERRE CARDIN 
JACQUES

1 PIERRE CARDIN 
MANCHE
629 Kč

1 PIERRE CARDIN 
MARIGNY
KP 655 Kč
roller 730 Kč

2 PIERRE CARDIN 
MONTMARTRE
995 Kč

3 PIERRE CARDIN 
JACQUES
KP 579 Kč
plnicí pero 579 Kč
sada 895 Kč

2 PIERRE CARDIN 
MARIGNY SET
1145 Kč
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B0102200IP3
Luxusní kovové kuličkové pero Pierre Cardin 
s otočným mechanismem, jehož tělo je po celé délce 
povrchu zdobeno elegantním rytím. Obsahuje kvalitní 
náplň v modré barvě s hrotem 1 mm a je dodáváno 
s náhradní černou náplní. Baleno v luxusní krabičce 
Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.     
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 2 mm (na klip)
Rozměry: 
kuličkové pero 1,1 × 13,9 cm  
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20 

2 PIERRE CARDIN ELODIE
B0100300IP3 
Luxusní kovové kuličkové pero Pierre Cardin, které má 
velmi výrazný design svého povrchu. Na stříbrném 
těle vyniká hluboká rytina a černé zdobení. Obsahuje 
kvalitní náplň v modré barvě s hrotem 1 mm, dodáváno 
s náhradní černou náplní. Baleno v luxusní krabičce 
Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.  
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 20 × 4 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1,1 × 14,4 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

1 PIERRE CARDIN 
FESTIVAL

B0100200IP3 
Kovové kuličkové pero značky Pierre Cardin 
s otočným mechanismem. Tělo je výrazně zdobeno 
rytím, elegantním stříbrným klipem a dalšími detaily 
ve stříbrné barvě. Obsahuje kvalitní náplň v modré 
barvě s hrotem 1 mm, dodáváno s náhradní náplní 
v černé barvě. Baleno v luxusní krabičce Pierre Cardin, 
dodáváno s certifikátem pravosti. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 25 × 4 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1,3 × 14,4 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

3 PIERRE CARDIN 
OLIVIER

1 PIERRE CARDIN 
FESTIVAL
325 Kč

1 PIERRE CARDIN 
MATIGNON
435 Kč

2 PIERRE CARDIN 
ELODIE
499 Kč

2 PIERRE CARDIN 
EVOLUTION
495 Kč

3 PIERRE CARDIN 
OLIVIER
425 Kč

Luxusní kovové kuličkové pero Pierre Cardin, 
které je navrženo v elegantně hladkém designu. 
Poutá svým atypickým tvarem a velmi pohodlně 
se používá. Kuličkové pero má kvalitní náplň 
v modré barvě s hrotem 1 mm a balení obsahuje 
i náhradní černou náplň. Je nabízeno ve třech 
barevných provedeních a baleno v luxusní 
papírové krabičce Pierre Cardin. Dodáváno 
s certifikátem pravosti. 
B0101600IP3 – červená 
B0101601IP3 – modrá 
B0101602IP3 – černá       
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 27 × 6 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1,2 × 13,7 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

1 PIERRE CARDIN 
MATIGNON

Luxusní kovové kuličkové pero Pierre Cardin má 
poutavý design elegantně hladkého povrchu, 
na němž vyniká nápaditá rytina v gunmetalové 
barvě umístěná v horní části těla. Kuličkové 
pero má kvalitní náplň v modré barvě s hrotem 
1 mm a balení obsahuje i náhradní černou náplň. 
Je nabízeno ve třech barevných provedeních 
a baleno v luxusní papírové krabičce Pierre 
Cardin. Dodáváno s certifikátem pravosti. 
B0101400IP3 – modrá  
B0101401IP3 – červená  
B0101402IP3 – černá    
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 6 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1,2 × 13,8 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20

2 PIERRE CARDIN 
EVOLUTION
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Značkové kovové kuličkové pero Pierre Cardin 
s otočným mechanismem. Tělo pera je zdobeno 
šachovnicovým rytím, obsahuje kvalitní náplň 
v modré barvě s hrotem 1 mm. Dodáváno 
s náhradní černou náplní. Baleno v luxusní krabičce 
Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.
B0100100IP3 – stříbrná 
B0100101IP3 – černá 
B0100102IP3 – gunmetal 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 3 mm 
Rozměry: kuličkové pero 1 × 13,7 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm
Kartonové množství v ks: 20

1 PIERRE CARDIN 
ESPACE
stříbrná 399 Kč
černá 475 Kč
gunmetal 499 Kč

B0100400IP3
Elegantní kuličkové pero značky Pierre Cardin 
v bílém provedení se stříbrnými detaily. 
Pero má otočný mechanismus a obsahuje 
kvalitní náplň v modré barvě s hrotem 1 mm, 
přiložena je i náhradní černá náplň. Baleno 
v luxusní krabičce Pierre Cardin. Dodáváno 
s certifikátem pravosti.     
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm 
Rozměry: kuličkové pero 1,2 × 13,5 cm 
balení 17,5 × 5,5 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 20     

B0102300IP3  
Luxusní kovové kuličkové pero Pierre Cardin 
se stylusem a otočným mechanismem. Tělo 
pera je vyrobeno v celo-černém elegantním 
designu s jemnými červenými proužky. Pero 
obsahuje kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm. 
Baleno v luxusní kapse Pierre Cardin, dodáváno 
s certifikátem pravosti. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm (na tělo pera)
Rozměry: 
kuličkové pero 1 × 14,2 cm  
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60     

2 PIERRE CARDIN 
VENDOME

B0102400IP3 
Luxusní kuličkové pero Pierre Cardin s otočným 
mechanismem. Pero má kovové tělo v matném 
celo-černém provedení s lesklým klipem. 
Obsahuje kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm. 
Baleno v luxusní kapse Pierre Cardin, dodáváno 
s certifikátem pravosti. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm (na tělo pera)
Rozměry: kuličkové pero 1,1 × 13,5 cm   
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60    

1 PIERRE CARDIN 
TRIOMPHE

1 PIERRE CARDIN 
TRIOMPHE
145 Kč

1 PIERRE CARDIN 
ESPACE

2 PIERRE CARDIN 
AURELIE

2 PIERRE CARDIN 
AURELIE
389 Kč

PSACÍ POTŘEBY
PIERRE CARDIN

2 PIERRE CARDIN 
VENDOME
145 Kč

PSACÍ POTŘEBY
PIERRE CARDIN
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Značkový plastový roller Pierre Cardin 
s kovovým klipem. Roller má tvarovaný úchop 
pro pohodlné psaní a šroubovací uzávěr 
chránící hrot, obsahuje kvalitní modrou 
náplň s hrotem 0,6 mm. Baleno v luxusní 
kapse Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem 
pravosti. 
B0300700IP3 – bílá  
B0300701IP3 – černá   
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 7 mm 
Rozměry: 
pero 1 × 14 cm 
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60    

1 PIERRE CARDIN 
GIRONDE

B0102500IP3
Elegantní kuličkové pero Pierre Cardin s otočným 
mechanismem. Pero má kovové tělo v matném 
celo-černém provedení s lesklým klipem 
a doplňky. Obsahuje kvalitní modrou náplň 
s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní kapse Pierre 
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 30 × 5 mm (na tělo pera)
Rozměry: 
kuličkové pero 1,1 × 13,5 cm  
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60 

2 PIERRE CARDIN 
LUBERON

B0400700IP3
Luxusní sada kuličkového pera a mikrotužky Pierre 
Cardin ve stříbrné barvě, hliníkové tělo s jednoduchým 
klipem, jemné rytí na povrchu ve výši úchopu, kuličkové 
pero obsahuje kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm, 
mikrotužka tuhu 0,5 mm. Baleno v luxusní kapse Pierre 
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.   
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 50 × 5 mm 
Rozměry: kuličkové pero 0,7 × 14 cm 
mikrotužka 0,7 × 14 cm 
balení 7 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60  

3 PIERRE CARDIN 
AMOUR SET

2 PIERRE CARDIN 
LUBERON
155 Kč

2 PIERRE CARDIN 
AMOUR
KP 99 Kč
mikrotužka 75 Kč

3 PIERRE CARDIN 
AMOUR SET
175 Kč

1 PIERRE CARDIN 
ADELINE
75 Kč

1 PIERRE CARDIN 
GIRONDE
99 Kč

B0101100IP3
Elegantní kuličkové pero Pierre Cardin s otočným 
mechanismem, černé matné kovové tělo se stříbrným 
klipem a stylusem, obsahuje kvalitní modrou náplň 
s hrotem 0,7 mm. Baleno v luxusní kapse  
Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.      
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 4 mm 
Rozměry: kuličkové pero 0,6 × 13,5 cm 
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60     

1 PIERRE CARDIN 
ADELINE

Luxusní kuličkové pero a mikrotužka Pierre Cardin 
ve stříbrné barvě. Mají hliníkové tělo s jednoduchým 
klipem, jemné rytí na povrchu ve výši úchopu, kuličkové 
pero obsahuje kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm, 
mikrotužka tuhu 0,5 mm. Baleno v luxusní kapse Pierre 
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
B0101000IP3 – kuličkové pero 
B0500200IP3 – mikrotužka      
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 50 × 5 mm 
Rozměry: kuličkové pero 0,7 × 14 cm 
mikrotužka 0,7 × 14 cm 
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60    

2 PIERRE CARDIN 
AMOUR
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Luxusní kuličkové pero Pierre Cardin v módních 
barvách s hliníkovým tělem a gumovou povrchovou 
úpravou, která je velmi příjemná na dotek. Pero má 
černé detaily, stylus a obsahuje kvalitní modrou 
náplň s hrotem 0,7 mm. Baleno v luxusní kapse 
Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.
B0101700IP3 – žlutá 
B0101701IP3 – oranžová  
B0101702IP3 – růžová 
B0101703IP3 – červená  
B0101704IP3 – fialová  
B0101705IP3 – světle modrá 
B0101706IP3 – tmavě modrá  
B0101707IP3 – zelená  
B0101708IP3 – šedá    
Doporučená technologie tisku:  
laser L1, UV tisk 
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm 
Rozměry: 
kuličkové pero 1 × 14 cm 
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

Luxusní roller Pierre Cardin v módních barvách s hliníkovým 
tělem a gumovou povrchovou úpravou, která je velmi 
příjemná na dotek. Roller má černé detaily, vršek chránící 
hrot pera a stylus, obsahuje modrou náplň značky 
Schneider® s hrotem 0,5 mm. Baleno v luxusní kapse Pierre 
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
B0300600IP3 – žlutá 
B0300601IP3 – oranžová 
B0300602IP3 – růžová 
B0300603IP3 – červená 
B0300604IP3 – fialová 
B0300605IP3 – světle modrá  
B0300606IP3 – tmavě modrá 
B0300607IP3 – zelená  
B0300608IP3 – šedá   
Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk 
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm 
Rozměry: 
roller 1 × 13,5 cm 
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

PSACÍ POTŘEBY
PIERRE CARDIN

PSACÍ POTŘEBY
PIERRE CARDIN

1 PIERRE CARDIN 
CELEBRATION KP

2 PIERRE CARDIN  
CELEBRATION ROLLER

1 PIERRE CARDIN 
CELEBRATION KP
99 Kč

1 PIERRE CARDIN 
CELEBRATION SET
199 Kč

2 PIERRE CARDIN  
CELEBRATION 
ROLLER
125 Kč

Luxusní sada rolleru a kuličkového pera Pierre 
Cardin v módních barvách s hliníkovým tělem 
a gumovou povrchovou úpravou, která je 
velmi příjemná na dotek. Pera mají černé 
detaily a stylus. Roller obsahuje modrou náplň 
značky Schneider® s hrotem 0,5 mm, kuličkové 
pero kvalitní modrou náplň s hrotem 0,7 mm. 
Baleno v luxusní kapse Pierre Cardin, dodáváno 
s certifikátem pravosti. 
B0401000IP3 – žlutá 
B0401001IP3 – oranžová  
B0401002IP3 – růžová   
B0401003IP3 – červená  
B0401004IP3 – fialová  
B0401005IP3 – světle modrá  
B0401006IP3 – tmavě modrá 
B0401007IP3 – zelená 
B0401008IP3 – šedá     
Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk 
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm 
Rozměry: 
roller 1 × 13,5 cm 
kuličkové pero 1 × 14 cm 
balení 7 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

1 PIERRE CARDIN 
CELEBRATION SET

B0500100IP3
Luxusní sada 3 černých tužek Pierre Cardin 
s krystalem Swarovski v červené, modré 
a zelené barvě. Baleno v luxusní kapse Pierre 
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.   
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, UV tisk 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: 
tužka 0,7 × 18 cm 
balení 5 × 18 cm 
Kartonové množství v ks: 60

2 PIERRE CARDIN 
OPERA

2 PIERRE CARDIN 
OPERA
165 Kč
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Luxusní kuličkové pero Pierre Cardin s hliníkovým tělem 
a gumovou povrchovou úpravou, která je velmi příjemná 
na dotek. Pero má stříbrné detaily, obsahuje stylus 
a kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní 
kapse Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.
B0102000IP3 – bílá 
B0102001IP3 – černá   
Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk  
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm 
Rozměry: kuličkové pero 1 × 14 cm, 
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

PSACÍ POTŘEBY
PIERRE CARDIN

1 PIERRE CARDIN 
CLAUDIE KP

Luxusní roller Pierre Cardin s hliníkovým tělem 
a gumovou povrchovou úpravou, která je velmi příjemná 
na dotek. Roller má stříbrné detaily, nacvakávací vršek 
chránící hrot pera a stylus, obsahuje modrou náplň 
značky Schneider® s hrotem 0,5 mm. Baleno v luxusní 
kapse Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
B0300800IP3 – bílá 
B0300801IP3 – černá  
Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk 
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm 
Rozměry: roller 1 × 13,5 cm, 
balení 5,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 60

2 PIERRE CARDIN  
CLAUDIE ROLLER

Luxusní sada rolleru a kuličkového pera Pierre Cardin 
s hliníkovým tělem a gumovou povrchovou úpravou, 
která je velmi příjemná na dotek. Pera mají stříbrné 
detaily a stylus. Roller obsahuje modrou náplň značky 
Schneider® s hrotem 0,5 mm, kuličkové pero kvalitní 
modrou náplň s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní kapse 
Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.  
Pero i roller mají registrovaný design.
B0401200IP3 – bílá 
B0401201IP3 – černá  
Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk
Maximální velikost tisku: 40 × 6 mm
Rozměry: roller 1 × 13,5 cm,
kuličkové pero 1 × 14 cm,
balení 7 × 15,5 cm
Kartonové množství v ks: 60

3 PIERRE CARDIN  
CLAUDIE SET

1 PIERRE CARDIN 
CLAUDIE KP
99 Kč

3 PIERRE CARDIN 
CLAUDIE SET

2 PIERRE CARDIN 
CLAUDIE ROLLER
125 Kč

199 Kč
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KANCELÁŘ
NOTE-ITY, EKO BLOKY, BLOKY, DOPLŇKY K MOBILU, POWERBANKY, REPRODUTKORY,  

USB FLASH DISKY, SLUCHÁTKA, KANCELÁŘSKÉ DOPLŇKY, PIERRE CARDIN
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KANCELÁŘ
NOTE-ITY

1 LANDON
B4502300PK2 
Plastový dávkovač barevných 
značkovacích lístků v modré, zelené, 
žluté, oranžové a růžové barvě 
(každá barva 2,5 m). Dávkovač má 
tvar bílého mráčku. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 6,5 × 6,1 × 1,8 cm 
Kartonové množství v ks: 400

1 BROK
B4500600PK2
Veselý zápisník se 150 barevnými 
značkovacími lístky a bločkem 
s 50 linkovanými stranami. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 14,9 × 8,3 × 1,2 cm 
Kartonové množství v ks: 100   

2 TALISI
B0700100SC3
Značkový kvalitní zvýrazňovač HAUSER 
s voskovou náplní ve žluté barvě. Lze ho 
využít v kanceláři i ve škole. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: 1,3 × 19,9 cm 
Kartonové množství v ks: 1000  

3 SOVERATA
Sada značkovacích lepících lístků 
na poznámky v kartonovém obalu 
ve tvaru trojúhelníku. Obsahuje 4 barvy 
značkovacích lístků po 22 kusech. 
B4502900PK2 – černá 
B4502901PK2 – bílá 
B4502902PK2 – modrá 
B4502903PK2 – červená 
B4502904PK2 – hnědá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 9 × 10 × 0,3 cm 
Kartonové množství v ks: 1000  

2 BORALINA
B4502800PK2
Sada lepících lístků na vzkazy 
a 5 barev značkovacích lístků 
v kroužkové vazbě a kartonovém 
obalu. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 10,7 × 8,2 × 1,2 cm 
Kartonové množství v ks: 200  

3 CELEBO
Sada barevných 150 značkovacích 
lístků v kartonovém obalu s kapsou 
na vizitky a uzavíráním na gumičku. 
B4500100PK2 – černá
B4500101PK2 – bílá
B4500102PK2 – hnědá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 10,5 × 6,5 × 0,6 cm 
Kartonové množství v ks: 500   

1 LANDON
32 Kč

2 TALISI
13,50 Kč

3 SOVERATA
9,50 Kč

3 CELEBO
13 Kč

2 BORALINA
27 Kč

KANCELÁŘ
NOTE-ITY

1 BROK
25,50 Kč
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1 MARKYTKA
Sada barevných lepících lístků 
v kartonovém obalu. 
B4500500PK2 – černá
B4500501PK2 – bílá
B4500503PK2 – hnědá
B4500504PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 8,3 × 5,4 × 0,3 cm 
Kartonové množství v ks: 1000    

2 KORA
B4500400PK2
Samolepící memo papírky 
v pouzdře, plast/papír. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 13 × 10,5 × 3 cm 
Kartonové množství v ks: 50   

3 BELVEDER
Poznámkový blok v kroužkové vazbě 
a plastovém přebalu s 60 linkovanými 
stranami a 5 barvami značkovacích 
lístků (25 ks od barvy). 
B4004400PK2 – černá
B4004401PK2 – bílá
B4004402PK2 – modrá
B4004403PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm 
Rozměry: 21 × 14,5 × 1,5 cm 
Kartonové množství v ks: 80   

1 MARKYTKA
5,20 Kč

1 ADMINA
34 Kč

2 KORA
65 Kč

2 SAFON
19,50 Kč

3 KARIOL
26 Kč

3 BELVEDER
55 Kč

1 ADMINA
Poznámkový linkovaný blok, 60 listů, 
kuličkové pero s modrou náplní. Blok 
je z recyklovaného papíru a pero má 
biologicky rozložitelné části. 
B4000600PK2 – černá
B4000601PK2 – oranžová
B4000602PK2 – červená
B4000603PK2 – světle modrá
B4000604PK2 – světle zelená
B4000605PK2 – žlutá
B4000606PK2 – tmavě zelená
B4000607PK2 – tmavě modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 17,8 × 13,5 × 1 cm 
Kartonové množství v ks: 100    

2 SAFON
Malý linkovaný zápisník v kartonovém 
přebalu s 80 stranami, poutkem na pero 
a kuličkovým perem s černou náplní. 
B4001600PK2 – černá
B4001601PK2 – oranžová
B4001602PK2 – červená
B4001603PK2 – modrá
B4001604PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm 
Rozměry: 11,1 × 8,8 × 0,8 cm 
Kartonové množství v ks: 200   

3 KARIOL
Linkovaný blok z recyklovaného kartonu 
se 70 stranami a kuličkovým perem 
s modrou náplní. 
B4001500PK2 – černá
B4001501PK2 – zelená
B4001502PK2 – oranžová
B4001503PK2 – červená
B4001504PK2 – modrá
B4001505PK2 – žlutá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm 
Rozměry: 14,4 × 10 × 0,8 cm 
Kartonové množství v ks: 100    

KANCELÁŘ
NOTE-ITY

KANCELÁŘ
EKO BLOKY
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1 DEPUTY A6
Linkovaný blok A6 se záložkou 
a gumičkou, 96 linkovaných listů. 
B4000100PK2 – černá 
B4000101PK2 – bílá 
B4000102PK2 – modrá 
B4000103PK2 – žlutá 
B4000104PK2 – oranžová 
B4000105PK2 – červená 
B4000106PK2 – růžová 
B4000107PK2 – světle modrá 
B4000108PK2 – fialová 
B4000109PK2 – světle zelená 
B4000110PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 50 × 35 mm 
Rozměry: 14,1 × 9,1 × 1,9 cm 
Kartonové množství v ks: 100  

1 RATOFER
Zápisník A5 s měkkými deskami, 
zadní kapsou, záložkou a elastickou 
gumičkou k uzavření. Obsahuje 
80 linkovaných stran. 
B4003700PK2 – černá
B4003701PK2 – bílá
B4003702PK2 – šedá
B4003703PK2 – tmavě zelená
B4003704PK2 – riflová
B4003705PK2 – žlutá
B4003706PK2 – oranžová
B4003707PK2 – červená
B4003708PK2 – hnědá
B4003709PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 40 × 50 mm 
Rozměry: 21 × 14 × 0,6 cm 
Kartonové množství v ks: 50    

2 DEPUTY A5
Linkovaný blok A5 se záložkou 
a gumičkou, 96 linkovaných listů. 
B4000200PK2 – černá
B4000201PK2 – bílá
B4000202PK2 – modrá
B4000203PK2 – žlutá
B4000204PK2 – oranžová
B4000205PK2 – červená
B4000206PK2 – růžová
B4000207PK2 – světle modrá
B4000208PK2 – fialová
B4000209PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 50 × 35 mm 
Rozměry: 21 × 14 × 1,6 cm 
Kartonové množství v ks: 50    

2 BARTAMUR
Poznámkový blok A5 s tvrdými 
PU deskami a 96 linkovanými 
stranami, barevnou záložkou 
a barevnou gumičkou na uzavření. 
Po vylaserování loga do bloku bude 
mít Vaše logo stejnou barvu jako 
gumička. 
B4003800PK2 – bílá
B4003801PK2 – žlutá
B4003802PK2 – oranžová
B4003803PK2 – červená
B4003804PK2 – světle modrá
B4003805PK2 – světle zelená
B4003806PK2 – kobaltově modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, laser L2 
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm 
Rozměry: 14 × 21 × 1,5 cm 
Kartonové množství v ks: 50     

KANCELÁŘ
BLOKY

KANCELÁŘ
BLOKY

1 DEPUTY A6
29 Kč 1 RATOFER

89 Kč

2 DEPUTY A5
59,50 Kč

2 BARTAMUR
69 Kč



158 159

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ka
nc

el
ář

KANCELÁŘ
BLOKY

KANCELÁŘ
BLOKY

1 TALEN
B5603600PK2 
Portfolio A4 s kapsami, poutkem 
na pero a linkovaným blokem, 20 stran, 
zavírání na gumičku, korek, PU.  
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 140 × 200 mm 
Rozměry: 31 × 24 × 2,5 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 20    

2 LIBERO A6
Poznámkový linkovaný blok, 
65 stran, formát A6, kuličkové pero 
s modrou náplní, plast. 
B4000300PK2 – bílá
B4000301PK2 – oranžová
B4000302PK2 – modrá
B4000303PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 14,8 × 13 × 1,3 cm 
Kartonové množství v ks: 120    

3 LIBERO A5
Poznámkový linkovaný blok, 65 stran, 
formát A5, kuličkové pero s modrou 
náplní, plast. 
B4000400PK2 – bílá
B4000401PK2 – modrá
B4000402PK2 – oranžová
B4000403PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3, sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm 
Rozměry: 21 × 17,2 × 1,3 cm 
Kartonové množství v ks: 80    

1 TALEN
269 Kč

2 LIBERO A6
29 Kč

2 DĚKAN
459 Kč

3 LIBERO A5
47,50 Kč

1 ENZO
Poznámkový blok A5 s deskami z PU 
s integrovaným USB o kapacitě 16 GB, 
záložkou a 96 linkovanými stranami. 
B4003900PK2 – černá 
B4003901PK2 – bílá 
B4003902PK2 – modrá 
B4003903PK2 – červená 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 80 × 50 mm 
Rozměry: 21 × 14 × 1,3 cm 
Cena nezahrnuje recyklační a autorský 
poplatek. 
Kartonové množství v ks: 50     

2 DĚKAN
B5600300PK2
Konferenční desky A4, s linkovaným 
blokem a kalkulačkou, 3 přihrádky, 
poutko na pero, imitace kůže /ABS/PVC. 
Doporučená technologie tisku: laser L2, 
tampontisk T3, uv tisk UV3 
Maximální velikost tisku: 70 × 35 mm 
Rozměry: 33,5 × 24,5 × 3 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie, 
bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 20      

1 ENZO
424 Kč



160 161

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ka
nc

el
ář

1 LONGER
Powerbanka s vysoce kvalitní Li-polymer 
baterií, kapacita 5000 mAh, materiál 
ABS. Vstup 5V/1000 mA, výstup 
1500 mA/2100mA/5V. Lesklé tělo 
se stříbrným okrajem, součástí je 5 LED 
indikátorů nabití a bílý USB/mikro USB 
kabel (cca 32 cm). 
B1103100PK2 – černá
B1103101PK2 – bílá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 35 mm 
Rozměry: 12,2 × 7,2 × 1 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 50      

Hliníkový nabíjecí kabel 3v1 se třemi 
konektory: USB, Mikro USB a USB 
typu C. Má kroužek na připnutí na klíče 
nebo batoh. 
B1108600PK2 – černá 
B1108601PK2 – červená 
B1108602PK2 – modrá 
B1108603PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm 
Rozměry: 18 × 1,5 × 0,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 600    

2 VALUR
Hliníková powerbanka s kvalitní 
polymerovou baterií s kapacitou 
4000 mAh. Má světelný indikátor 
nabití, vstup DC 5V/1000 mA a výstup 
DC 5V/1000 mA, USB a mikro USB port. 
Dodáváno včetně kabelu. Baleno 
v krabičce. 
B1104000PK2 – černá
B1104001PK2 – červená
B1104002PK2 – modrá
B1104003PK2 – stříbrná
B1104004PK2 – gunmetal
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm 
Rozměry: 11 × 6,2 × 1 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 50     

2 SORIALO
Nabíjecí USB kabel 3v1 se třemi 
koncovkami: mikro USB, USB typ C 
a Lightning. Materiál nylon. 
B1107700PK2 – červená
B1107701PK2 – modrá
B1107702PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm 
Rozměry: 104 × 1,5 × 0,6 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 200    

3 DASONA
B1107800PK2
Bambusová bezdrátová nabíječka 
s LED indikátory nabíjení, USB portem 
a kabelem. Vstup V-2A, výstup 5V-1A. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm 
Rozměry: Ø 9 × 0,8 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 100 

1 LONGER
389 Kč1 DOMODOS

52 Kč

2 VALUR
195 Kč

KANCELÁŘ
DOPLŇKY K MOBILU

KANCELÁŘ
POWERBANKY

2 SORIALO
72 Kč

3 DASONA
295 Kč

1 DOMODOS
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KANCELÁŘ
POWERBANKY

KANCELÁŘ
REPRODUKTORY

1 POZALA
B1108500PK2
Plastová a hliníková solární powerbanka 
s kapacitou 8.000 mAh. Vstup 
DC5V/1A, výstup DC5V/1A a DC5V/2.1A. 
Obsahuje USB/Mikro USB kabel. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm 
Rozměry: 15,3 × 7,5 × 1 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 30      

2 IKIMBA
Voděodolná solární powerbanka značky 
Schwarzwolf, která obsahuje vestavěnou 
lithium-polymerovou baterii o kapacitě 
8000 mAh. Vstup DC5V/2A, výstup 
DC 5V/1A+2,1A. Powerbanka je odolná 
proti prachu, dešti, stříkající vodě a díky 
svému pevnému složení a gumovým 
rohům je také odolná proti nárazům. 
Solární panel slouží jako sekundární zdroj 
pro průběžné dobíjení powerbanky nebo 
pro nouzové nabití telefonu. Jeho výkon 
je 120 mAh. Tedy 10h na slunci = kapacita 
nabití PB 1200mAh. Záleží samozřejmě 
na světelných podmínkách. Dále obsahuje 
nouzové LED světlo, 4 indikátory nabití 
s modrým podsvícením, 2 USB porty 
a 1 Mikro USB port. Dodáváno s USB 
kabelem o délce cca 23 cm. Baleno 
v dárkové krabičce Schwarzwolf. Materiál 
silikonový gel, ABS+PC, gumový lak. 
B1100200AJ3 – žlutá
B1100201AJ3 – černá
Doporučená technologie tisku: uv tisk UV3 
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm 
Rozměry: 14 × 7,5 × 1,7 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 40    

2 IKIMBA
599 Kč

2 DEBERAS
273 Kč

1 MARANOL
Kovový bezdrátový reproduktor 
s plastovými doplňky. Lze přepínat 
mezi bezdrátovým režimem, režimem 
MP3 a vypnuto. Včetně nabíjecího 
kabelu (délka 50 cm). Životnost baterie 
až 3 hodiny, Li-ion 450 mAh. 
B1402700PK2 – černá
B1402701PK2 – bílá
B1402702PK2 – modrá
B1402703PK2 – červená
B1402704PK2 – stříbrná
B1402705PK2 – zelená
B1402706PK2 – oranžová
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm 
Rozměry: Ø 5 × 6 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 50       

2 DEBERAS
B1404000PK2
Bambusový bezdrátový reproduktor 
s barevnými světly. 3W reproduktor 
má dobíjecí baterii. Životnost baterie 
je cca 3 hodiny. Baleno v bílé dárkové 
krabičce, kabel je součástí balení. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm 
Rozměry: Ø 7,3 × 4,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 50      

1 POZALA
619 Kč

1 MARANOL
239 Kč
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Hliníkový bezdrátový reproduktor 
se světllem. Obsahuje dobíjecí Li-ion baterii 
o kapacitě 450 mAh. Výstup 3W, 4 Ohm, 5V. 
Včetně mikro USB kabelu a 3,5 mm kabelu 
AUX. Při přehrávání hudby baterie vydrží 
přibližně 2,5 hodiny, pro handsfree hovory 
baterie vydrží až 4,5 hodiny. 
B1403500PK2 – černá
B1403501PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm 
Rozměry: Ø 7 × 4,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 50    

2 DARIO
B2900100PK2
Plastová meteostanice s venkovním 
čidlem, fází měsíce, hodinami 
a předpovědí počasí. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 15 × 40 mm 
Rozměry: 18,4 × 17,5 × 3 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 60     

3 KUCHER
B0121400PK2
Plastové laserové pero a prezentér je 
ideální pro Vaše prezentace. Součástí 
je stylus vhodný pro kapacitní displeje 
a černá náplň. Dodáváno v černé 
dárkové krabičce včetně baterie 
(3 × knoflíková LR41). Materiál ABS, 
měď, guma. 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 30 × 7 mm 
Rozměry: 15,5 × 8,5 × 2,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 100 

1 KARKULA
Klasické otočné USB, velikost 16 GB, 
rozhraní USB 2.0. Materiál kov, plast. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 20 × 12 mm 
Rozměry: 10 × 4 × 1,9 cm 
Kartonové množství v ks: 500  
Cena na vyžádání

1 KARKULA

1 DERNAK
268 Kč

2 MATERINA
Bezdrátová plastová sluchátka v PVC 
pouzdře na zip. USB dobíjecí kabel je 
součástí balení. 
B1403100PK2 – černá
B1403101PK2 – bílá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 20 mm 
Rozměry: 13 × 8 × 3,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 200 

2 DARIO
590 Kč

2 MATERINA
379 Kč

3 KUCHER
359 Kč

KANCELÁŘ
REPRODUKTORY

KANCELÁŘ
USB FLASH DISKY, SLUCHÁTKA

1 DERNAK
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2 TANORA
Kryt na webkameru tabletu nebo 
notebooku, který ochrání Vaše 
soukromí. Materiál plast. 
B1201800PK2 – bílá
B1201801PK2 – černá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm 
Rozměry: 4 × 1,6 × 0,2 cm 
Kartonové množství v ks: 10000     

3 ROKO
Sprej na čištění skel a obrazovek 
(30 ml) s hadříkem z mikrovlákna, 
který lze složit do víčka spreje. 
B3302400PK2 – bílá
B3302401PK2 – modrá
B3302402PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T3 
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm 
Rozměry: Ø 3,5 × 10,3 cm 
Kartonové množství v ks: 200   

KANCELÁŘ
KANCELÁŘSKÉ DOPLŇKY

KANCELÁŘ
KANCELÁŘSKÉ DOPLŇKY

2 TANORA
4,50 Kč

3 SLIP
6,80 Kč

3 ROKO
26 Kč

1 STARKER
Kovový vizitkář s PU povrchovou 
úpravou a sametovou výstelkou.  
Má zavírání na magnet. 
B5701500PK2 – černá
B5701501PK2 – šedá
B5701502PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, laser L1 
Maximální velikost tisku: 40 × 8 mm 
Rozměry: 10 × 7 × 1,5 cm 
Kartonové množství v ks: 200       

2 BOVAR
Plastový čistič na monitory 
a klávesnice. Materiál plast, samet. 
B1201000PK2 – bílá
B1201002PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, uv tisk UV2 
Maximální velikost tisku: 40 × 15 mm 
Rozměry: 7,5 × 6,8 × 1,4 cm 
Kartonové množství v ks: 500       

3 SLIP
Plastový nůž na otvírání dopisů. 
B3301000PK2 – černá
B3301001PK2 – bílá
B3301002PK2 – červená
B3301003PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 15 mm 
Rozměry: 7 × 5,5 × 0,4 cm 
Kartonové množství v ks: 1000    

1 STARKER
51,50 Kč

1 ARNOŠT
115 Kč

2 BOVAR
17,50 Kč

Stolní osmimístná kalkulačka, plast. 
B3400100PK2 – černá
B3400101PK2 – bílá
B3400102PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 50 × 25 mm 
Rozměry: 19,5 × 11,2 × 3,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Poznámka: Dodáváme včetně baterie. 
Kartonové množství v ks: 50     

1 ARNOŠT
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1 PIERRE CARDIN 
MILLENIUM

B3500900IP3
Luxusní stříbrná sada Pierre Cardin, která 
obsahuje kovový USB flash disk s kapacitou 
32 GB v elegantním provedení a kovové 
kuličkové pero. Flash disk je vyroben ve tvaru 
klipu na bankovky nebo kancelářské papíry a má 
hladký lesklý povrch s logem Pierre Cardin. USB 
disk 2.0 s rychlostí čtení až 15 MB/s a rychlostí 
zápisu až 6 MB/s. Kuličkové pero s otočným 
mechanismem má jemné rytí na povrchu, 
obsahuje kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm. 
Sada je balena v luxusní krabičce Pierre Cardin, 
dodávána s certifikátem pravosti.     
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: USB 25 × 7 mm,  
pero 25 × 4 mm 
Rozměry: USB 6,1 × 1,2 × 0,7 cm 
kuličkové pero 1,2 × 14,2 cm 
balení 21, 4 × 13,4 × 3,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační a autorský poplatek. 
Kartonové množství v ks: 10 

2 PIERRE CARDIN 
ELECTRIC SET

B3501300IP3
Luxusní sada elektrického dobíjecího zapalovače 
a kovového kuličkového pera ESPACE značky 
Pierre Cardin. Pero i zapalovač jsou vyrobeny 
v elegantní barvě gunmetal. Zapalovač má 
hladký, nadčasový design. Dobíjí se přes USB 
kabel, který je součástí balení. Obsahuje baterii 
o kapacitě 220 mAh, délka nabíjení 1–2 hodiny. 
Kuličkové pero má otočný mechanismus, je 
zdobeno šachovnicovým rytím po celé délce 
svého povrchu a obsahuje kvalitní náplň v modré 
barvě s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní krabičce 
Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.       
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 
zapalovač 35 × 15 mm, kuličkové pero 30 × 3 mm 
Rozměry: zapalovač 3,5 × 7,1 × 1,2 cm 
kuličkové pero 1 × 13,7 cm 
balení 21, 4 × 13,4 × 3,5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 10 

KANCELÁŘ
PIERRE CARDIN

KANCELÁŘ
PIERRE CARDIN

1 PIERRE CARDIN 
MILLENIUM
1195 Kč

1 PIERRE CARDIN 
AVANT-GARDE
2599 Kč

2 PIERRE CARDIN 
ELECTRIC SET
965 Kč

2 PIERRE CARDIN 
SORBONE
2499 Kč

B5600900IP3
Luxusní konferenční sloha A4 značky Pierre 
Cardin s integrovanou powerbankou o kapacitě 
4000 mAh / 15.2 W, vstup: DC5V-2A, výstup 
DC5V-2A. Uvnitř obsahuje kapsu na dokumenty 
velikosti A4, dvě menší kapsy, šest kapes 
na vizitky, kapsu na smartphone, gumičku 
na pero, skládací stojánek na smartphone nebo 
tablet, nabíjecí USB kabel a kabel pro připojení 
k zařízení se třemi kontakty (mikro USB, type-C 
a Lightning). Součástí je také poznámkový blok 
A4, 30 listů s tečkovanými linkami. Přední strana 
slohy obsahuje kapsu uzavíratelnou na zip, která 
obsahuje kabel se třemi kontakty (mikro USB, 
type-C a Lightning). Je vyrobena z polyuretanu, 
má elegantní textilní vzhled a praktický 
pogumovaný povrch. Baleno v luxusní krabičce 
Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.    
Doporučená technologie tisku: laser CO2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 
sloha 27 × 35 × 4 cm 
balení 35,5 × 28,5 × 5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 5 

1 PIERRE CARDIN 
AVANT-GARDE

B5600800IP3
Luxusní konferenční sloha A5 značky Pierre 
Cardin s integrovanou powerbankou o kapacitě 
4000 mAh / 15.2 W, vstup: DC5V-2A, výstup 
DC5V-2A. Uvnitř obsahuje kapsu na tablet 
v rozměrech 8“, tři menší kapsy, tři kapsy 
na vizitky, gumičku na pero, nabíjecí USB kabel 
a kabel pro připojení k zařízení se třemi kontakty 
(mikro USB, type-C a Lightning). Součástí je také 
poznámkový blok A5, 50 listů s tečkovanými 
linkami. Přední strana slohy obsahuje dvě kapsy 
na psací potřeby a kapsu na mobilní telefon. Je 
vyrobena z polyuretanu, má elegantní textilní 
vzhled a praktický pogumovaný povrch. Baleno 
v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno 
s certifikátem pravosti.            
Doporučená technologie tisku: laser CO2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 
sloha 18,5 × 24 × 4,5 cm 
balení 26,5 × 21 × 5 cm 
Cena nezahrnuje recyklační poplatek. 
Kartonové množství v ks: 5 

2 PIERRE CARDIN 
SORBONE
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KANCELÁŘ
PIERRE CARDIN

KANCELÁŘ
PIERRE CARDIN

Značkové konferenční desky Pierre Cardin 
s magnetickým zapínáním. Mají elegantní 
povrch z polyuretanu s ozdobným barevným 
pruhem a vnitřní prošívání ve stejné barvě. 
Sloha obsahuje vnitřní kapsu vhodnou 
pro tablet v rozměrech 8“, čtyři kapsy 
na vizitky, transparentní kapsu na identifikační 
kartu, tři kapsy na poznámky a poutko na psací 
potřeby. Součástí je linkovaný poznámkový 
blok s 25 listy a gramáží papíru 80 g. Baleno 
v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno 
s certifikátem pravosti. 
B5600200IP3 – černá/šedá 
B5600201IP3 – černá/červená           
Doporučená technologie tisku: 
laser L2, tampontisk T3, UV tisk 
Maximální velikost tisku: 40 × 5 mm 
Rozměry: 
desky 18 × 23,5 × 1,5 cm 
balení 27,8 × 23,8 × 2,7 
Kartonové množství v ks: 7

1 PIERRE CARDIN 
CHARENTE

B5600500IP3
Stylové konferenční desky značky Pierre 
Cardin z pravé kůže se zapínáním na druk. 
Sloha se zdobeným povrchem má vnitřní kapsu 
vhodnou pro tablet či notebook v rozměrech 
10“, pět kapes na vizitky, transparentní kapsu 
na identifikační kartu, kapsu na poznámky, 
kapsu na zip a tři poutka na psací potřeby. 
Součástí je linkovaný poznámkový blok 
s 25 listy a gramáží papíru 80 g. Baleno 
v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno 
s certifikátem pravosti.      
Doporučená technologie tisku: laser L2 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 
desky 33,5 × 25,5 × 3,5 cm 
balení 37,6 × 30 × 5,2 cm 
Kartonové množství v ks: 4       

2 PIERRE CARDIN 
LANDES A4

B5600400IP3
Značkové konferenční desky Pierre Cardin 
z polyuretanu s magnetickým zapínáním, 
jehož součástí je USB disk 8 GB. Desky 
mají perforovaný povrch a ozdobné 
detaily v červené barvě. Obsahují vnitřní 
kapsu vhodnou pro tablet či notebook 
v rozměrech 10“, pět kapes na vizitky, 
transparentní kapsu na identifikační kartu, 
tři kapsy na poznámky a poutko na pero. 
Součástí je linkovaný poznámkový blok 
s 25 listy a gramáží papíru 80 g. USB 
disk 2.0 s rychlostí čtení až 22 MB/s 
a rychlostí zápisu až 10 MB/s. Baleno 
v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno 
s certifikátem pravosti. 
Doporučená technologie tisku: laser L2 
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm 
Rozměry: 
desky 24,5 × 32 × 1,7 cm 
balení 37,6 × 30 × 5,2 cm 
Cena nezahrnuje recyklační a autorský 
poplatek. 
Kartonové množství v ks: 4

1 PIERRE CARDIN 
DIMITRI

B5600700IP3 
Luxusní kožené konferenční desky Pierre 
Cardin vyrobené v elegantně černém 
designu, jejichž vzhled doplňuje červené 
prošití po okrajích. Uvnitř obsahují dvě 
velké a dvě malé kapsy na dokumenty, 
vizitkář s logem Pierre Cardin a 3 malé 
kapsy na vizitky. Součástí desek je 
linkovaný poznámkový blok A4 s 25 listy. 
Celé desky jsou baleny v luxusní papírové 
krabičce Pierre Cardin, dodáváno 
s certifikátem pravosti. 
Doporučená technologie tisku:  
laser L2, ražba 
Maximální velikost tisku: 40 × 40 mm 
Rozměry: 
desky 28,5 × 33,5 × 2,8 cm 
balení 34 × 29 × 3 cm 
Kartonové množství v ks: 6      

2 PIERRE CARDIN 
CHAMBORD

1 PIERRE CARDIN 
DIMITRI
1955 Kč

2 PIERRE CARDIN 
CHAMBORD
2499 Kč

1 PIERRE CARDIN 
CHARENTE
775 Kč

2 PIERRE CARDIN 
LANDES A4
1999 Kč
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B3500800IP3 
Luxusní sada klíčenky a kovového 
kuličkového pera Pierre Cardin. Klíčenka 
obsahuje poutko z pravé kůže s vyraženým 
logem Pierre Cardin a dva kroužky 
na přichycení, které od sebe lze oddělit. 
Kuličkové pero je vyrobeno ve výrazné 
kombinaci černého těla a stříbrného 
krytu s osobitým tmavým rytím latinky 
do povrchu, obsahuje kvalitní modrou náplň 
s hrotem 1 mm. Baleno v luxusní krabičce 
Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem 
pravosti. 
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 
klíčenka 15 × 5 mm, pero 40 × 5 mm 
Rozměry: 
klíčenka 3,3 × 11,2 × 0,9 cm 
kuličkové pero 1 × 14 cm 
balení 21, 4 × 13,4 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 10       

KANCELÁŘ
PIERRE CARDIN

KANCELÁŘ
PIERRE CARDIN

1 PIERRE CARDIN 
TRIANON

B3500700IP3 
Značková sada luxusního pouzdra na vizitky 
a černého rolleru Pierre Cardin. Pouzdro 
na vizitky je vyrobeno z nerezové oceli 
s pogumovaným povrchem. Roller má 
stříbrné detaily, nacvakávací vršek chránící 
hrot pera a stylus. Obsahuje modrou náplň 
značky Schneider® s hrotem 0,5 mm. Baleno 
v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno 
s certifikátem pravosti.    
Doporučená technologie tisku: 
laser L1 na pouzdro, laser L1, UV tisk na roller 
Maximální velikost tisku: 
pouzdro na vizitky 40 × 7 mm, 
roller 40 × 6 mm 
Rozměry: 
pouzdro na vizitky 6,3 × 10 × 1,5 cm 
roller 1 × 13,5 cm 
balení 19 × 16 × 2,2 cm 
Kartonové množství v ks: 10       

2 PIERRE CARDIN 
CONCORDE

1 PIERRE CARDIN 
TRIANON
765 Kč

1 PIERRE CARDIN 
STYLE
995 Kč

2 PIERRE CARDIN 
CONCORDE
499 Kč

2 PIERRE CARDIN 
RIVOLI
790 Kč

B5600600IP3 
Luxusní kožené pouzdro Pierre Cardin 
dokáže nadchnout svou elegancí 
spočívající v designu hladkého provedení 
s prošitým lemováním červené barvy 
v oblasti krajů. Uvnitř pouzdra je navrženo 
několik kapes na vizitky a fotografii, zadní 
strana pouzdra obsahuje kapsu na mobilní 
telefon o rozměrech 8,2 × 14,5 cm a kapsu 
na vizitky nebo kartu. Součástí pouzdra 
je linkovaný poznámkový blok s 25 listy 
a kuličkové pero značky Pierre Cardin. 
Baleno v luxusní papírové krabičce Pierre 
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti.          
Doporučená technologie tisku: laser L2, 
ražba 
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: 
pouzdro 11 × 18 cm 
kuličkové pero 0,6 × 13,5 cm 
balení 19 × 16 × 2,2 cm 
Kartonové množství v ks: 10

1 PIERRE CARDIN 
STYLE

B3501000IP3 
Značková sada kožené klíčenky 
a kovového kuličkového pera Pierre 
Cardin. Klíčenka z pravé kůže obsahuje 
dva kroužky na přichycení, které od sebe 
lze oddělit a vytvořit tak dvě klíčenky. 
Kuličkové pero je navrženo v elegantně 
hladkém designu a upoutá svým 
atypickým tvarem, díky kterému se velmi 
pohodlně používá. Obsahuje kvalitní náplň 
v modré barvě s hrotem 1 mm. Baleno 
v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno 
s certifikátem pravosti.       
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 
klíčenka 15 × 5 mm, pero 27 × 6 mm 
Rozměry: 
klíčenka 3,3 × 6,9 × 1,5 cm 
kuličkové pero 1,2 × 13,7 cm 
balení 21, 4 × 13,4 × 3,5 cm 
Kartonové množství v ks: 10

2 PIERRE CARDIN 
RIVOLI
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KANCELÁŘ
PIERRE CARDIN

KANCELÁŘ
PIERRE CARDIN

Značková sada designového 
poznámkového bloku A5 a rolleru Pierre 
Cardin. Blok má měkký polyuretanový 
přebal s povrchem velmi příjemným 
na dotek, obsahuje lesklou záložku 
s kovovým přívěskem a 224 linkovaných 
stran o gramáži 80 g. Roller s hrotem 
0,5 mm je vybaven černým stylusem 
a uzávěrem v barvě pera, obsahuje 
modrou náplň značky Schneider®. 
Sada je balena v luxusní krabičce 
Pierre Cardin, dodávána s certifikátem 
pravosti. 
B3500400IP3 – černá  
B3500401IP3 – bílá   
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2, ražba 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 
blok 14,5 × 20,5 × 2 cm 
roller 1 × 13,5 cm 
balení 25 × 20,5 × 2,2 cm 
Kartonové množství v ks: 8

1 PIERRE CARDIN 
CAPUCINE

Luxusní poznámkový blok značky Pierre 
Cardin v tvrdých deskách s perforovaným 
přebalem. Obsahuje lesklou záložku, 
gumičku s kovovou plaketkou a 192 
linkovaných stran o gramáži 80 g. Baleno 
v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodáváno 
s certifikátem pravosti. 
B4000300IP3 – blok A5 
B4000400IP3 – blok A6   
Doporučená technologie tisku: UV tisk
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm 
Rozměry: 
blok A5 14,5 × 20,5 × 2 cm 
blok A6 9,5 × 14,5 × 2 cm 
balení blok A5 25,6 × 19 × 2,2 cm 
balení blok A6 18,8 × 13,8 × 2,2 cm 
Kartonové množství v ks: A5 – 8 / A6 – 6

2 PIERRE CARDIN 
BENARA1 PIERRE CARDIN 

CAPUCINE
499 Kč

1 PIERRE CARDIN 
ARLAS
399 Kč

Značková sada designového poznámkového 
bloku A6 a kovového rolleru Pierre Cardin. 
Blok má měkký polyuretanový přebal 
s povrchem velmi příjemným na dotek, 
obsahuje lesklou záložku s kovovým 
přívěskem a 224 linkovaných stran 
o gramáži 80 g. Roller s hrotem 0,5 mm 
je vybaven černým stylusem a uzávěrem 
v barvě pera, obsahuje modrou náplň 
značky Schneider®. Sada je balena 
v luxusní krabičce Pierre Cardin, dodávána 
s certifikátem pravosti. 
B3500300IP3 – černá  
B3500301IP3 – bílá   
Doporučená technologie tisku: tampontisk 
T2, ražba 
Maximální velikost tisku: 50 × 30 mm 
Rozměry: 
blok 9,5 × 14,5 × 2 cm 
roller 1 × 13,5 cm 
balení 19 × 16 × 2,2 cm 
Kartonové množství v ks: 7

1 PIERRE CARDIN 
ARLAS

2 PIERRE CARDIN 
BENARA
A5 499 Kč
A6 299 Kč
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Luxusní dvojbarevný poznámkový blok A5 značky 
Pierre Cardin s povrchem z imitace kůže. Obsahuje 
160 stran s tečkovanými linkami o gramáži 80 g 
a textilní záložku s kovovým přívěskem s logem 
Pierre Cardin. Na zadní straně bloku je vyraženo 
logo Pierre Cardin. Baleno v dárkovém obalu Pierre 
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
B4000500IP3 – šedá/černá
B4000501IP3 – světle modrá/tmavě modrá 
B4000502IP3 – červená/černá 
B4000503IP3 – modrá/černá 
B4000504IP3 – zelená/černá 
B4000505IP3 – oranžová/černá     
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T2, ražba 
Maximální velikost tisku: 50 × 40 mm 
Rozměry: 
blok 14,7 × 20,8 × 1,3 cm 
balení 20,8 × 14,9 × 1,4 cm 
Kartonové množství v ks: 5       

Značková sada luxusního dvojbarevného 
poznámkového bloku A5 Pierre Cardin REPORTER 
a elegantního kuličkového pera Pierre Cardin 
CELEBRATION v pěti módních barvách. Poznámkový 
blok obsahuje 160 stran s tečkovanými linkami 
o gramáži 80 g a textilní záložku s kovovým 
přívěskem s logem Pierre Cardin. Na zadní straně 
bloku je vyraženo logo Pierre Cardin. Kuličkové pero 
má hliníkové tělo s gumovou povrchovou úpravou, 
která je velmi příjemná na dotek, stylus a černé 
detaily. Obsahuje kvalitní modrou náplň s hrotem 
0,7 mm. Sada je balena v dárkovém obalu Pierre 
Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. 
B3501200IP3 – šedá/černá 
B3501201IP3 – červená/černá 
B3501202IP3 – modrá/černá 
B3501203IP3 – zelená/černá 
B3501204IP3 – oranžová/černá     
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2, 
ražba na blok, laser L1, UV tisk na kuličkové pero
Maximální velikost tisku: blok 50 × 40 mm, 
kuličkové pero 40 × 6 mm
Rozměry: 
blok 14,7 × 20,8 × 1,3 cm 
kuličkové pero 1 × 14 cm
balení 20,8 × 16,2 × 1,4 cm 
Kartonové množství v ks: 5  

KANCELÁŘ
PIERRE CARDIN

1 PIERRE CARDIN 
REPORTER
199 Kč

2 PIERRE CARDIN 
REPORTER SET
299 Kč

1 PIERRE CARDIN 
REPORTER

2 PIERRE CARDIN 
REPORTER SET
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TAŠKY
SCHWARZWOLF, PENĚŽENKY, OBALY NA KARTY, KUFRY, SPORTOVNÍ TAŠKY, STAHOVACÍ BATOHY, 

BATOHY, TAŠKY NA NOTEBOOK, NÁKUPNÍ KOŠE, NÁKUPNÍ TAŠKY, PAPÍROVÉ TAŠKY

ta
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TAŠKY
SCHWARZWOLF

1 COIN
Outdoorová, neoprenová peněženka 
značky Schwarzwolf, na suchý zip, 
s několika kapsami na karty, oddělenou 
kapsou na mince se zipem a gumovým 
táhlem s logem Schwarzwolf. Díky 
neoprenovému materiálu je praktická, 
velmi lehká, tenká a měkká. Materiál 
neopren, 600D polyester. 
F7600100SA3 – černá
F7600101SA3 – modrá
F7600102SA3 – červená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm 
Rozměry: 13,5 × 9 × 1,5 cm 
Kartonové množství v ks: 300

1 BOSKATA
F7602100PK2
Černá peněženka s RFID ochranou, 
uzavírací kapsičkou na mince, kapsou 
na bankovky a dalšími kapsami 
na kreditní karty. Vyrobená z kožené 
štípenky.  
Doporučená technologie tisku: rotační 
sítotisk  
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm 
Rozměry: 12 × 9,5 × 1,2 cm 
Kartonové množství v ks: 200

2 NAMAK
F7700400SB3
Kvalitní pouzdro na doklady, karty 
a vizitky značky Schwarzwolf v černé 
barvě. Pouzdro obsahuje šest kapes 
o velikosti 9,5 cm. Z jedné strany má 
vyraženo logo Schwarzwolf. Baleno 
v papírovém přebalu Schwarzwolf 
a sáčku. Materiál polyuretan. 
Doporučená technologie tisku: ražba 
Maximální velikost tisku: 60 × 20 mm 
Rozměry: 10 × 8,4 cm 
Kartonové množství v ks: 500

3 POGAMOS
F7701500PK2
Obal na kreditní karty s RFID 
ochranou vyrobené z kožené 
štípenky.  
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: 40 × 30 mm 
Rozměry: 11 × 7 × 1,5 cm
Kartonové množství v ks: 250

2 WERNUT
F7701600PK2
Obal na kreditní karty s RFID ochranou,
jednou hlavní kapsou a 3 kapsičkami
na každé straně, vyrobený z kožené
štípenky.
Doporučená technologie tisku: rotační 
sítotisk  
Maximální velikost tisku: 40 × 10 mm 
Rozměry: 10,2 × 7,2 × 0,1 cm 
Kartonové množství v ks: 500

3 BANDAR
Hliníkový obal na kreditní karty s RFID 
ochranou a prostorem pro 7 karet. 
Pro jednoduché vytažení karet slouží 
černé tlačítko ve spodní části obalu. 
F7701800PK2 – černá
F7701801PK2 – stříbrná
Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 40 × 40 mm
Rozměry: 9,5 × 6 × 0,8 cm
Poznámka: dodáváno bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 300

1 COIN
99,50 Kč

1 BOSKATA
299 Kč

2 NAMAK
75 Kč

3 POGAMOS
179 Kč

TAŠKY
PENĚŽENKY, OBALY NA KARTY

2 WERNUT
120 Kč

3 BANDAR
89 Kč
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1 RAKOTIN
F5502000PK2
Obal na oblek se zipem (cca 72 cm) 
a průhledným okénkem (cca Ø 8 cm). 
Materiál PEVA. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm 
Rozměry: 90,5 × 58,5 × 0,5 cm 
Kartonové množství v ks: 100 

3 PALIKIR 
Sportovní taška

F3401800PK2
Sportovní taška značky GETBAG 
s postraními kapsami a nastavitelným 
popruhem, 1680D polyester. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm 
Rozměry: 58,5 × 57,5 × 23 cm 
Kartonové množství v ks: 10 

2 BINKY
Pevný plastový kufr na 4 kolečkách 
s integrovaným zámkem a kovovým 
štítkem pro potisk. Obsahuje výsuvné 
madlo a je vyroben z PC/ABS 
materiálu. 
F3600100PK2 – černá
F3600101PK2 – bílá
F3600102PK2 – šedá
F3600103PK2 – oranžová
F3600104PK2 – červená
F3600105PK2 – zelená
F3600106PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: laser L1 
Maximální velikost tisku: 35 × 5 mm 
Rozměry: 50 × 34 × 22 cm 
Kartonové množství v ks: 1 

TAŠKY
KUFRY

TAŠKY
SPORTOVNÍ TAŠKY

1 RAKOTIN
47,50 Kč

1 TRIKATA
634 Kč

3 PALIKIR 
Sportovní taška
699 Kč

2 HELARA
699 Kč

2 BINKY
1799 Kč

3 SIHELA
288 Kč

1 TRIKATA
Sportovní taška s bočními kapsami na obou 
stranách s uzavíráním na zip a nastavitelným 
ramenním popruhem. Materiál 300D 
polyester.
F3404700PK2 – žlutá
F3404701PK2 – červená
F3404702PK2 – zelená
F3404703PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 80 × 60 mm
Rozměry: 60 × 33 × 28 cm
Poznámka: dodáváno bez dekorace.
Kartonové množství v ks: 20 

2 HELARA
Velká sportovní cestovní taška s objemným 
úložným prostorem na zip a dalšími úložnými 
prostory uzavíratelnými na zip v přední části 
a na boku. Má nastavitelný nosný ramenní 
popruh a je vyrobena z 600D polyester 
materiálu. 
F3403400PK2 – černá/červená
F3403401PK2 – tmavě modrá/světle modrá
F3403402PK2 – černá
F3403403PK2 – černá/světle modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 80 mm 
Rozměry: 78,5 × 50 × 35 cm 
Kartonové množství v ks: 10

3 SIHELA
Sportovní cestovní taška s různě velkými 
kapsami na zip a se speciálním prostorem 
na boty. Má nastavitelný ramenní popruh  
a je vyrobena z 600D polyester materiálu. 
F3403500PK2 – černá
F3403501PK2 – červená
F3403502PK2 – světle modrá
F3403503PK2 – kobaltově modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 80 mm 
Rozměry: 49 × 29 × 24 cm 
Kartonové množství v ks: 30
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1 TUVALU
Sportovní/cestovní taška s popruhem 
přes rameno, 600D polyester. 
F3400300PK2 – černá
F3400301PK2 – modrá
F3400302PK2 – oranžová
F3400303PK2 – červená
F3400304PK2 – zelená
F3400305PK2 – žlutá 
F3400306PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm 
Rozměry: 54 × 37 × 34 cm 
Kartonové množství v ks: 10 

1 ZAMBEZI
F3400400AJ3
Praktická sportovní a cestovní taška 
2 v 1 značky Schwarzwolf, kterou lze 
nosit i jako batoh. Taška má nastavitelný 
popruh přes rameno a nastavitelné 
vypolstrované ramenní popruhy, které 
jsou ukryté v zádové části v kapse 
na zip. Obsahuje velký úložný prostor 
uzavíratelný na zip, přední kapsu na zip, 
boční kapsu na boty a 2 malé síťované 
kapsy v přední části. Při použití tašky 
jako batohu lze využít i skrytý bederní 
pás. Objem cca 46 l. Hmotnost 713 g. 
Materiál ripstop + 210D polyester. 
Doporučená technologie tisku: 
sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 90 × 60 mm 
Rozměry: 55 × 30 × 28 cm 
Kartonové množství v ks: 12

2 OLYMPIC
Sportovní/cestovní taška s popruhem 
přes rameno a přední kapsou na zip, 
600D polyester. 
F3400100PK2 – černá
F3400101PK2 – žlutá
F3400102PK2 – oranžová
F3400103PK2 – červená
F3400104PK2 – modrá
F3400105PK2 – světle šedá
F3400106PK2 – zelená
F3400108PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 100 mm 
Rozměry: 59 × 29 × 27 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 20 

2 BRENTA
Skládací taška 2v1 značky Schwarzwolf. 
Tuto sportovní tašku jednoduše sbalíte 
na cesty nebo přetransformujete 
v praktický batoh. Hlavní úložný prostor 
s kapsou na zip na drobnosti, dvě 
boční kapsy, po stranách síťky na láhev, 
vrchní kapsa, do které lze celou tašku 
pohodlně složit. Popruh přes rameno, 
uši i nastavitelné ramenní popruhy lze 
schovat při transformaci do speciálních 
kapes. Objem 28 l. Materiál nylon ripstop 
s PU podkladem, podšívka 210D. 
F3400300AJ3 – modrá
F3400301AJ3 – oranžová
F3400302AJ3 – zelená
F3400303AJ3 – černá
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 40 mm 
Rozměry: Ø 24,5 × 46 cm, 
ve složeném stavu Ø 24,5 × 4 cm 
Kartonové množství v ks: 20

1 TUVALU
528 Kč

2 OLYMPIC
243 Kč

2 BRENTA
499 Kč

TAŠKY
SPORTOVNÍ TAŠKY

TAŠKY
SCHWARZWOLF

1 ZAMBEZI
695 Kč

skryté ramenní popruhy

skrytý bederní pás

kapsa na boty

sportovní 
a cestovní taška

sportovní taška

kapsy na láhve

boční kapsy

batoh

složená taška

zádový systém
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F3500800AJ3
Kvalitní a lehký batoh značky 
Schwarzwolf vhodný především 
pro turistiku. Polstrované ramenní 
popruhy i zádový systém, bederní pás 
pro pohodlné nošení, kompresní popruhy 
na boku batohu, síťové kapsy na láhve 
na obou stranách, poutka na hůlky 
a na cepíny, dvě pohotovostní kapsy, 
přední kapsa na karabinu, prostřední 
kapsa se zapínáním na zip s přihrádkami 
na drobnosti a kapsou na zip na cennosti, 
velmi prostorný hlavní úložný prostor 
s oddělenou kapsou. Součástí batohu 
je i oranžová bezpečnostní píšťalka. 
Objem 31 l. Materiál 420D polyester 
s PVC podkladem, 210D ripstop s PU 
podkladem, podšívka 210D polyester. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm 
Rozměry: 33 × 20 × 50 cm 
Kartonové množství v ks: 10

TAŠKY
SCHWARZWOLF

TAŠKY
SCHWARZWOLF

zádový systém

bederní pás

bezpečnostní 
píšťalka

poutka na hůlky 
a cepíny

poutka na hůlky 
a cepíny

pohotovostní 
kapsy

síťové kapsy na láhve

kompresní 
popruhy

2 YUKON
495 Kč

1 ORIZABA
F3500700AJ3
Praktický batoh značky Schwarzwolf 
vhodný pro turistiku i na běžné nošení. 
Polstrovaný zádový systém, polstrované 
ramenní popruhy s úchyty, praktická 
kapsa na laptop s ochrannou výztuhou, 
dvě kapsy na láhve, stahovací popruhy, 
střední kapsa s přihrádkami na drobnosti 
a kapsou na zip na cennosti, karabina, 
pohotovostní kapsa. Objem 27 l. 
Hmotnost 400 g. Materiál 300D nylon, 
Dobby nylon, 210D polyester. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm 
Rozměry: 49 × 29 × 18 cm 
Kartonové množství v ks: 20

1 MATTERHORN

649 Kč
1 MATTERHORN

2 YUKON
F3510000AJ3
Reflexní batoh značky Schwarzwolf, 
vhodný například na cykloturistiku nebo 
na běžné nošení. Celý batoh je vyroben 
z vysoce reflexního materiálu, který 
splňuje požadavky normy EN ISO 20471 
pro ochranné oděvy. Má vypolstrovaný 
zádový systém a ramenní popruhy,  
obsahuje hlavní kapsu na zip, boční kapsu 
na zip, malou síťovanou boční kapsu 
a bederní pás se dvěma malými kapsami 
uzavíratelnými na zip. Objem 20 litrů. 
Hmotnost 355 g. Materiál 100% polyester 
s reflexním povrchem. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm 
Rozměry: 28 × 14 × 45 cm 
Kartonové množství v ks: 20

poutka na 
chodecké 
hole

pohotovostní 
kapsa

kapsy 
na láhev

kompresní 
popruh

1 ORIZABA
549 Kč
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1 PIRIN
Lehký batoh značky Schwarzwolf 
s vyztuženou částí na záda v černé 
barvě se zeleným nebo červeným 
lemováním. Batoh obsahuje jednu 
velkou kapsu na notebook se zipem 
a uvnitř kapsu na suchý zip. Vepředu 
je jedna menší kapsa a jedna větší 
kapsa, která v sobě zahrnuje dvě větší 
a dvě menší přihrádky, dvě přihrádky 
na propisky a jednu síťovanou kapsu 
na zip. Objem 15 l. Hmotnost 470 g. 
Materiál 1680D polyester. 
F3500900AJ3 – zelená
F3500901AJ3 – červená
Doporučená technologie tisku: 
sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm 
Rozměry: 34 × 10 × 42 cm 
Kartonové množství v ks: 20

2 ROVER 
cyklobatoh

Značkový lehký cyklistický batoh 
Schwarzwolf. Použitý materiál je 
voděodolný. Uvnitř je přihrádka na vak 
s vodou (není dodáván) s otvorem 
na trubici v horní části. Součástí je 
pásek s plastovými klipy k připevnění 
helmy, černá PVC jmenovka 
SCHWARZWOLF s bílým logem. 
Objem 10 l. Hmotnost 372 g.  
Materiál barevná část – polyester 
600D 3MM ripstop s PU povrchem, 
černá část – polyester 420D diamond 
ripstop s PU povrchem. 
F3500200SA3 – červená
F3500201SA3 – modrá
F3500202SA3 – černá
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm 
Rozměry: 46 × 22 cm 
Kartonové množství v ks: 20

TAŠKY
SCHWARZWOLF                                 

TAŠKY
SCHWARZWOLF

1 PIRIN
449 Kč

2 ROVER cyklobatoh 
499 Kč

1 NUNAVUT
F3500200AJ3
Praktický značkový stahovací batoh 
Schwarzwolf je vhodný pro běžné nošení 
i na výlety. Je vyroben z kvalitního ripstop 
polyesteru 420D a má jednu boční kapsu 
na zip. Funguje na klasickém principu 
stažení šňůrek, které zároveň slouží 
jako popruhy a lze ho jednoduše složit 
do kabelky pro případné použití. Váha 
105 g. Objem 8 l. Materiál 420D ripstop 
polyester. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 150 mm 
Rozměry: 33 × 45 cm,  
vnitřní kapsa 15 × 18 cm 
Kartonové množství v ks: 100

2 DENISON
F3510100AJ3
Reflexní stahovací batoh značky 
Schwarzwolf, který využijete na běžné 
nošení i na výlety. Materiál splňuje 
požadavky normy EN ISO 20471 
pro ochranné oděvy, díky čemuž se 
budete vždy cítit bezpečně. Batoh funguje 
na klasickém principu stažení šňůrek, 
které zároveň slouží jako popruhy a díky 
použití silnějšího a měkkého materiálu jsou 
velmi pohodlné na nošení. Objem 2 litry. 
Hmotnost 124 g. Materiál 100% polyester 
s reflexním povrchem. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm 
Rozměry: 35 × 47 cm 
Kartonové množství v ks: 75

1 NUNAVUT
95 Kč

2 DENISON
155 Kč

otvor na trubici
pro hydrovak

reflexní pásek

poutka s gumou
na upevnění helmy

pohotovostní
kapsa



188 189

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

ta
šk

y

1 BUDAVAR
Stahovací batoh z 190T polyesteru. 
F3501500PK2 – černá
F3501501PK2 – bílá
F3501502PK2 – žlutá
F3501503PK2 – oranžová
F3501504PK2 – červená
F3501505PK2 – zelená
F3501506PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm 
Rozměry: 42,5 × 34 × 0,2 cm 
Kartonové množství v ks: 200

2 PANGOR
Stahovací batoh ze 190T pongee 
materiálu. V přední části batohu je 
umístěna malá kapsa na zip. 
F3506000PK2 – černá
F3506001PK2 – bílá
F3506002PK2 – tmavě modrá
F3506003PK2 – červená
F3506004PK2 – béžová
F3506005PK2 – modrá
F3506006PK2 – zelená
F3506007PK2 – žlutá 
F3506008PK2 – oranžová 
F3506009PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm 
Rozměry: 49 × 41 × 0,3 cm 
Kartonové množství v ks: 50

3 BAGGY
Vak se stahovací šňůrkou a reflexním 
pruhem, polyester 190T. 
F3501400PK2 – žlutá
F3501401PK2 – oranžová
F3501402PK2 – červená
F3501403PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm 
Rozměry: 39 × 35,5 × 0,5 cm 
Kartonové množství v ks: 200

TAŠKY
STAHOVACÍ BATOHY

TAŠKY
STAHOVACÍ BATOHY

1 BUDAVAR
21 Kč

1 NIMBO
19,50 Kč

2 PANGOR
159 Kč

3 BAGGY
32 Kč

1 NIMBO
Stahovací batoh s vyztuženými rohy 
a nylonovou šňůrkou z 210D polyesteru. 
F3503300PK2 – bílá
F3503301PK2 – tmavě zelená
F3503302PK2 – tmavě modrá
F3503303PK2 – červená
F3503304PK2 – světle modrá
F3503305PK2 – světle zelená
F3503306PK2 – kobaltová
F3503307PK2 – fluorescenční žlutá
F3503308PK2 – oranžová
F3503309PK2 – šedá
F3503310PK2 – růžová
F3503311PK2 – fialová
F3503312PK2 – žlutá
F3503313PK2 – černá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 150 × 150 mm 
Rozměry: 41 × 33 × 0,2 cm 
Kartonové množství v ks: 300

2 TIBRO
100% recyklovaný stahovací batoh  
z 190T RPET polyesteru. 
F3507900PK2 – černá
F3507901PK2 – bílá
F3507902PK2 – námořní modrá
F3507903PK2 – žlutá
F3507905PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm 
Rozměry: 40 × 34 × 0,1 cm 
Kartonové množství v ks: 300 

2 TIBRO
34 Kč
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1 HERMIOL
Batoh s přední kapsou na zip 
a nastavitelnými ramenními popruhy. 
Materiál polyester 600D. 
F3500500PK2 – černá
F3500501PK2 – bílá
F3500502PK2 – námořní modrá
F3500503PK2 – žlutá
F3500504PK2 – oranžová
F3500505PK2 – červená
F3500506PK2 – růžová
F3500507PK2 – světle modrá
F3500508PK2 – zelená
F3500509PK2 – fialová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm 
Rozměry: 48,5 × 34,5 × 15,5 cm 
Kartonové množství v ks: 50

2 TIAMAR
Batoh s různými uzavíratelnými úložnými 
prostory, obsahuje hlavní úložný prostor 
na zip, dvě kapsy na zip v přední části 
a síťovanou kapsu na straně. Batoh 
má polstrované nastavitelné popruhy 
na ramena, 600D polyester. 
F3504300PK2 – černá
F3504301PK2 – šedá
F3504302PK2 – tmavě modrá
F3504303PK2 – světle modrá
F3504304PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm 
Rozměry: 41,5 × 29 × 13,5 cm 
Kartonové množství v ks: 50

TAŠKY
BATOHY

TAŠKY
BATOHY

1 HERMIOL
110 Kč

2 TIAMAR
189 Kč

2 REGATO
499 Kč

1 TRASELO
Batoh z 300D polyesteru. Je vybaven 
přední kapsou na zip a také jednou 
vnitřní kapsou. Nastavitelné ramenní 
popruhy. 
F3507500PK2 – černá
F3507501PK2 – šedá
F3507502PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 120 × 120 mm 
Rozměry: 42 × 28 × 12 cm 
Kartonové množství v ks: 30

2 REGATO
Batoh z 600D polyesteru. Je vybaven 
přední i zadní kapsou na zip a má 
nastavitelné polstrované ramenní 
popruhy. 
F3507800PK2 – černá
F3507801PK2 – modrá
F3507802PK2 – červená
F3507803PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm 
Rozměry: 45,5 × 31 × 13 cm 
Kartonové množství v ks: 20

1 TRASELO
368 Kč
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1 PATRAS
F3506700PK2
Batoh s kapsou na 15“ notebook, obsahuje 
dva hlavní úložné prostory, kapsu proti 
krádeži na zádech a dvě kapsy na zip 
v přední části. Má vycpané a nastavitelné 
ramenní popruhy. Materiál PVC. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm 
Rozměry: 50,5 × 30 × 14 cm 
Kartonové množství v ks: 10

2 SKIROS
F3506900PK2
Dvoubarevný batoh s ochranou 
proti krádeži, s nastavitelnými 
a vypolstrovanými ramenními popruhy 
a vypolstrovaným zádovým systémem. 
Hlavní úložný prostor je uzavíratelný 
na zip a obsahuje vyztuženou kapsu 
na 15“ notebook. Z vnější strany batohu 
je umístěn USB port s vnitřním kabelem. 
Materiál PVC 600D + 300D.  
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm 
Rozměry: 40,5 × 29 × 10 cm 
Kartonové množství v ks: 10

TAŠKY
BATOHY

TAŠKY
TAŠKY NA NOTEBOOK

1 DERENIOL
Taška na 15“ notebook s hlavní kapsou 
na zip, dvěma předními kapsami 
a nastavitelným ramenním popruhem. 
Materiál polyester 300D.  
F3802500PK2 – černá
F3802501PK2 – šedá
F3802502PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 80 mm 
Rozměry: 40 × 30 × 9 cm 
Kartonové množství v ks: 40

3 ASORTA
Taška na dokumenty s přední kapsou 
na zip a odnímatelným popruhem 
přes rameno, 600D polyester/PVC. 
B5900400PK2 – černá
B5900401PK2 – modrá
B5900402PK2 – oranžová
B5900403PK2 – červená
B5900404PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 200 × 120 mm 
Rozměry: 39 × 37 × 7,5 cm 
Kartonové množství v ks: 30

Taška na dokumenty s bočním zipem, 
600D polyester. 
B5900100PK2 – černá
B5900101PK2 – šedá
B5900102PK2 – tmavě modrá
B5900103PK2 – oranžová
B5900104PK2 – červená
B5900105PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 280 × 150 mm 
Rozměry: 38,5 × 29 × 0,3 cm 
Kartonové množství v ks: 100 

2 OXIDO

3 ASORTA
146 Kč

2 SKIROS
512 Kč

2 OXIDO
45 Kč

1 PATRAS
899 Kč

1 DERENIOL
290 Kč
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Skládací nákupní košík z materiálu typu
Oxford (320–330 g/m2), hliníkový rám, 
pěnová madla. Košík lze uzavřít víkem na zip.  
H5102600PK2 – šedá
H5102601PK2 – červená
H5102602PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry: 48 × 28 × 23,5 cm 
Kartonové množství v ks: 12

2 OXFORD COOLER
Skládací nákupní termo košík z materiálu 
typu Oxford (320–330 g/m2), vnitřní část 
vyložena speciální fólií, která udržuje 
konzistentní teplotu, hliníkový rám, pěnová 
madla. Košík lze uzavřít víkem na zip.  
H5102700PK2 – šedá
H5102701PK2 – červená
H5102702PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry: 47,5 × 38 × 27,5 cm 
Kartonové množství v ks: 12

TAŠKY
NÁKUPNÍ KOŠE

TAŠKY
NÁKUPNÍ KOŠE

1 JANAH
Skládací nákupní košík s kapsičkou 
na zip, 600D polyester, hliníkový rám. 
H5101900PK2 – černá
H5101901PK2 – modrá
H5101902PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 125 × 80 mm 
Rozměry: 47,5 × 29 × 28 cm 
Poznámka: Dodáváme bez dekorace. 
Kartonové množství v ks: 10

1 JANAH
348 Kč

F5201500PK2
Nákupní košík k připnutí na řídítka kola
s kovovou konstrukcí a suchým zipem.
Košík se uzavírá stahovacími šňůrkami,
obsahuje dvě k sobě zapínací rukojeti.
Materiál polyester 600D/210D. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 80 × 80 mm 
Rozměry: 41,5 × 24,5 × 23 cm 
Kartonové množství v ks: 20

2 KADRINER

1 OXFORD BASKET

2 OXFORD
COOLER
440 Kč

1 OXFORD
BASKET
339 Kč

2 KADRINER
367 Kč
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1 BAHAMY
Skládací nákupní taška se stahovacími 
šňůrkami. Materiál 210D polyester. 
H5104800PK2 – černá
H5104801PK2 – bílá
H5104802PK2 – šedá
H5104803PK2 – tmavě zelená
H5104804PK2 – tmavě modrá
H5104805PK2 – žlutá
H5104806PK2 – oranžová
H5104807PK2 – červená
H5104808PK2 – růžová
H5104809PK2 – světle zelená
H5104810PK2 – kobaltově modrá
H5104811PK2 – fialová
H5104812PK2 – světle modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 150 × 150 mm 
Rozměry: 50 × 37 × 0,2 cm 
Kartonové množství v ks: 500

2 JASMÍNA
Polyesterová nákupní taška s klipem 
a malým obalem na druk, do kterého 
ji snadno složíte. 
H5101200PK2 – bílá
H5101201PK2 – námořní modrá
H5101202PK2 – oranžová
H5101203PK2 – červená
H5101204PK2 – světle modrá
H5101205PK2 – žlutá
H5101206PK2 – světle zelená
H5101207PK2 – černá
H5101208PK2 – růžová
H5101209PK2 – fialová 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm 
Rozměry: 54 × 44 × 0,1 cm 
Kartonové množství v ks: 150

TAŠKY
NÁKUPNÍ TAŠKY

TAŠKY
NÁKUPNÍ TAŠKY

1 BAHAMY
35,50 Kč

1 ALBÍNA
13,50 Kč

2 JASMÍNA
41,50 Kč

2 PARIOLA
26,50 Kč

1 ALBÍNA
Nákupní taška s dlouhými popruhy, 
netkaná textilie (80 g/m2), polypropylen. 
H5101100PK2 – černá
H5101101PK2 – bílá
H5101102PK2 – zelená
H5101103PK2 – modrá
H5101104PK2 – žlutá
H5101105PK2 – oranžová
H5101106PK2 – červená
H5101107PK2 – béžová
H5101108PK2 – královská modrá
H5101109PK2 – fialová
H5101110PK2 – růžová
H5101111PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 300 × 350 mm 
Rozměry: 41 × 36,5 × 0,3 cm 
Kartonové množství v ks: 250

2 PARIOLA
Nákupní taška z netkané textilie (80 g/m2). 
H5100600PK2 – černá
H5100602PK2 – oranžová
H5100603PK2 – červená
H5100604PK2 – zelená
H5100605PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 200 × 200 mm 
Rozměry: 63 × 38,5 × 16 cm 
Kartonové množství v ks: 200
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1 ASUKA
Dvoubarevná taška z netkané textilie  
(80 g/m2). 
H5102101PK2 – šedá
H5102102PK2 – zelená
H5102103PK2 – žlutá
H5102105PK2 – červená
H5102106PK2 – světle modrá
H5102107PK2 – světle zelená
H5102108PK2 – modrá
H5102109PK2 – fialová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 250 × 250 mm 
Rozměry: 42 × 38 × 8,7 cm 
Kartonové množství v ks: 100

2 KOMPO
Skládací nákupní taška z netkaného 
materiálu (80 g/m2). 
H5101001PK2 – modrá
H5101002PK2 – žlutá
H5101003PK2 – červená
H5101004PK2 – světle modrá
H5101005PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 120 × 100 mm 
Rozměry: 20 × 12 × 1,5 cm 
Kartonové množství v ks: 120

TAŠKY
NÁKUPNÍ TAŠKY

TAŠKY
NÁKUPNÍ TAŠKY

1 ASUKA
21,50 Kč

1 DRUBIN
163 Kč

2 KOMPO
21 Kč

3 BARCELONETA
52 Kč

1 DRUBIN
H5105700PK2
Bavlněná nákupní taška. Gramáž 380 g/m2. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm 
Rozměry: 40,5 × 38,5 × 10 cm 
Kartonové množství v ks: 50

2 GOLDAPA
F4401500PK2
Lněná plážová nebo nákupní taška s PE
rukojeťmi. Gramáž 260 g/m2.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: 32 × 49 × 16 cm
Kartonové množství v ks: 50

3 BARCELONETA
H5104400PK2
Bavlněná nákupní taška s dlouhými uchy.
Gramáž 180 g/m2.
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm
Rozměry: 41 × 39 × 0,2 cm
Kartonové množství v ks: 150

2 GOLDAPA
113 Kč
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TAŠKY
NÁKUPNÍ TAŠKY

TAŠKY
NÁKUPNÍ TAŠKY

1 BONIE
H5104100PK2
Bavlněná nákupní taška 135 g/m2 
s dlouhými uchy. 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm 
Rozměry: 74,5 × 41 × 37 cm 
Kartonové množství v ks: 250

2 MICHALA
Nákupní taška s dlouhými popruhy, 
bavlna. Gramáž 110 g/m2. 
H5100200PK2 – černá
H5100201PK2 – bílá
H5100202PK2 – zelená
H5100203PK2 – námořní modrá
H5100204PK2 – žlutá
H5100206PK2 – červená
H5100207PK2 – královská modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 280 × 280 mm 
Rozměry: 40,5 × 37 × 0,1 cm 
Kartonové množství v ks: 250

1 BONIE
32,50 Kč

2 MICHALA
27,50 Kč

2 KOFIRA
32 × 13 × 40 cm 38 Kč
25 × 11 × 31 cm 29 Kč
32 × 10 × 27,5 cm 31 Kč

1 KAWANA
Skládací nákupní taška z kvalitního 
Oxford materiálu. 
H5103500PK2 – černá
H5103501PK2 – tmavě modrá
H5103502PK2 – červená
H5103503PK2 – světle modrá
H5103504PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 200 × 150 mm 
Rozměry: 47 × 35 × 0,2 cm 
Kartonové množství v ks: 300

2 KOFIRA
Bílá papírová taška vyrobená z křídového 
papíru s textilními držadly a lesklým 
povrchem.
H5001202GD1 – 32 × 13 × 40 cm
H5001205GD1 – 25 × 11 × 31 cm
H5001206GD1 – 32 × 10 × 27,5 cm
Doporučená technologie tisku:
sítotisk S3 — jednobarevně
Rozměry: 32 × 13 × 40 cm, 25 × 11 × 31 cm,  
32 × 10 × 27,5 cm 
Kartonové množství v ks: 150, 200, 200

1 KAWANA
53,50 Kč

3 GANDA
Skládací nákupní taška, 210D polyester. 
H5104600PK2 – žlutá
H5104601PK2 – červená
H5104602PK2 – modrá
H5104603PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry: 63 × 35 × 0,5 cm 
Kartonové množství v ks: 200

3 GANDA
32 Kč
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TAŠKY
PAPÍROVÉ TAŠKY 

1 MONKA
Hnědá papírová taška z EKO papíru,  
hnědé kroucené držadlo. 
H5000200GD1 – MONKA 18
H5000201GD1 – MONKA 23
H5000202GD1 – MONKA 32
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Rozměry: 
MONKA 18 – 18 × 8 × 25 cm,  
MONKA 23 – 23 × 10 × 32 cm,  
MONKA 32 – 32 × 13 × 42,5 cm 
Kartonové množství v ks:  
MONKA 18: 300, MONKA 23 a 32: 250

2 ERNA
Papírová taška, bílý kraftový papír 100 g, 
bílé kroucené držadlo. 
H5000300GD1 – ERNA 18
H5000301GD1 – ERNA 26
H5000302GD1 – ERNA 32
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Rozměry: 
ERNA 18 – 18 × 8 × 25 cm,  
ERNA 26 – 26 × 11 × 34,5 cm,  
ERNA 32 – 32 × 13 × 42,5 cm 
Kartonové množství v ks: 
ERNA 18: 300, ERNA 26 a 32: 250

3 ANKA
Papírová taška, modrý tisk na hnědém 
sulfátovém papíře, modré kroucené 
držadlo.
H5000400GD1 – ANKA 18
H5000401GD1 – ANKA 23
H5000402GD1 – ANKA 32 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1 
Rozměry: 
ANKA 18 – 18 × 8 × 25 cm,  
ANKA 23 – 23 × 10 × 32 cm,  
ANKA 32 – 32 × 13 × 42,5 cm 
Kartonové množství v ks: ANKA 18: 300, 
ANKA 23 a 32: 250

1 MONKA
MONKA 18 5,70 Kč
MONKA 23 6,80 Kč
MONKA 32 9,50 Kč

2 ERNA
ERNA 18 6,20 Kč
ERNA 26 8,50 Kč
ERNA 32 9,50 Kč

3 ANKA
ANKA 18 7,50 Kč
ANKA 23 9,30 Kč
ANKA 32 12,50 Kč
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DEŠTNÍKY - ČEPICE
DEŠTNÍKY, PLÁŠTĚNKY, KLOBOUKY, KŠILTOVKY, SCHWARZWOLF
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DEŠTNÍKY, ČEPICE
DEŠTNÍKY

1 ALMARET
Manuální dvouvrstvý deštník 
z hedvábného pongee materiálu. 
Černý sklolaminátový rám, plastová 
rukojeť. Zapínání na suchý zip. Zavírá 
se obráceně, takže mokrá strana zůstává 
uvnitř, což je velmi pohodlné například 
při nastupování do auta. 
F0104000PK2 – černá
F0104001PK2 – modrá
F0104002PK2 – červená
F0104003PK2 – světle modrá
F0104004PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry: Ø 105,5 × 75 cm 
Kartonové množství v ks: 36

1 ACHILLE
Automatický deštník s dřevěnou rukojetí, 
190T polyester. 
F0100200PK2 – černá
F0100201PK2 – bílá
F0100202PK2 – šedá
F0100203PK2 – zelená
F0100204PK2 – modrá
F0100205PK2 – žlutá
F0100206PK2 – oranžová
F0100207PK2 – červená
F0100208PK2 – vínová
F0100209PK2 – světle zelená
F0100210PK2 – růžová
F0100211PK2  – sedmibarevná
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 200 × 170 mm 
Rozměry: Ø 103,5 × 89 cm 
Kartonové množství v ks: 24

2 AUBARO
Lehký deštník s osmi panely, kovovou 
a sklolaminátovou konstrukcí a pěnovou 
rukojetí. Díky kratší rukojeti je skladnější 
a vejde se například do kufru.  
Materiál 190T pongee. 
F0105000PK2 – černá
F0105001PK2 – žlutá
F0105002PK2 – červená
F0105003PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry: 94 × 58,5 cm 
Kartonové množství v ks: 24

2 TERUEL
Automatický deštník s osmi panely 
z recyklovaného materiálu. Deštník má 
kovovou a sklolaminátovou konstrukci, 
plastovou rukojeť. Materiál 170T 
polyester.  
F0104700PK2 – černá
F0104701PK2 – zelená
F0104702PK2 – červená
F0104703PK2 – námořní modrá
F0104704PK2 – královská modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm 
Rozměry: 106 × 89 cm 
Kartonové množství v ks: 24

DEŠTNÍKY, ČEPICE
DEŠTNÍKY

1 ALMARET
349 Kč

1 ACHILLE
109 Kč

2 AUBARO
169 Kč

2 TERUEL
189 Kč
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1 PEBAN
Automatický deštník s osmi panely, 
kovovým rámem a plastovou rukojetí. 
Materiál 170T polyester. 
F0105100PK2 – černá
F0105101PK2 – zelená
F0105102PK2 – námořní modrá
F0105103PK2 – žlutá
F0105104PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm 
Rozměry: Ø 100 × 80 cm 
Kartonové množství v ks: 24

2 PITORESKO
Polyesterový 170T automatický deštník 
s osmi panely. Kovový a sklolaminátový 
rám a rukojeť z EVA materiálu. 
F0104900PK2 – černá
F0104901PK2 – námořní modrá
F0104902PK2 – žlutá
F0104903PK2 – oranžová
F0104904PK2 – červená
F0104905PK2 – tyrkysová
F0104906PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm 
Rozměry: Ø 105 × 70,7 cm 
Kartonové množství v ks: 24

DEŠTNÍKY, ČEPICE
DEŠTNÍKY

DEŠTNÍKY, ČEPICE
DEŠTNÍKY

1 MARONDER
Větruvzdorný deštník s osmi panely 
se sklolaminátovým rámem  
a EVA rukojetí. Materiál 190T pongee. 
F0105200PK2 – černá/bílá
F0105201PK2 – černá/žlutá
F0105202PK2 – černá/oranžová
F0105203PK2 – černá/červená
F0105204PK2 – černá/modrá
F0105205PK2 – černá/zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm 
Rozměry: 0,1 × 122 × 94 cm 
Kartonové množství v ks: 24

1 PEBAN
124 Kč

2 PITORESKO
110 Kč

1 MARONDER
281 Kč

2 REPOST
Skládací deštník v nylonovém obalu, 190T
polyester.
F0200400PK2 – černá
F0200401PK2 – bílá
F0200402PK2 – zelená
F0200403PK2 – námořní modrá
F0200404PK2 – žlutá
F0200405PK2 – oranžová
F0200406PK2 – červená
F0200408PK2 – béžová
F0200409PK2 – růžová
F0200410PK2 – tyrkysová
F0200411PK2 – riflová
F0200412PK2 – fialová
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 180 × 100 mm 
Rozměry: Ø 93,5 × 55 cm 
Kartonové množství v ks: 48

2 REPOST
89 Kč
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DEŠTNÍKY, ČEPICE
DEŠTNÍKY

DEŠTNÍKY, ČEPICE
DEŠTNÍKY

1 LAKAB
Skládací automatický (open/close) 
deštník s osmi panely, kovovým 
a sklolaminátovým rámem a plastovou 
rukojetí, větruvzdorný. Zadní část 
deštníku je rozšířená pro udržení vašeho 
batohu v suchu. Materiál 190T pongee. 
F0201600PK2 – černá
F0201601PK2 – námořní modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm 
Rozměry: 32 × 110 × 63,5 cm 
Kartonové množství v ks: 24

2 MIGORI
Manuální skládací deštník s osmi panely 
a kovovou konstrukcí. Materiál 190T 
pongee. Deštník zahrnuje pouzdro, které 
lze rozložit a používat jako nákupní tašku. 
F0202700PK2 – černá
F0202701PK2 – žlutá
F0202702PK2 – červená
F0202703PK2 – zelená
F0202704PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm 
Rozměry: 55,5 × 97 cm 
Kartonové množství v ks: 48

1 KALAM
Osmipanelový skládací deštník 
s automatickým otevíráním i zavíráním. 
Větruvzdorná kovová konstrukce. Deštník 
je černý s barevným lemem, v obalu 
na suchý zip ve stejném barevném 
provedení. Materiál 190T pongee polyester. 
F0200900PK2 – modrá
F0200901PK2 – červená
F0200902PK2 – světle šedá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 150 × 100 mm 
Rozměry: Ø 97 × 56 cm 
Kartonové množství v ks: 36

2 FELICIDAD
Skládací větruvzdorný deštník z pongee 
materiálu s osmi panely. Má kovový 
a sklolaminátový rám a plastovou rukojeť. 
Obsahuje rukáv. 
F0201100PK2 – černá
F0201101PK2 – námořní modrá
F0201102PK2 – žlutá
F0201103PK2 – oranžová
F0201104PK2 – červená
F0201105PK2 – tyrkysová
F0201106PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm 
Rozměry: Ø 97 × 54 cm 
Kartonové množství v ks: 36

1 KALAM
297 Kč

2 FELICIDAD
199 Kč

2 MIGORI
190 Kč

1 LAKAB
379 Kč
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Malý automatický, vystřelovací 
deštník s osmi panely, kovovou tyčí, 
sklolaminátovými žebry a rukojetí 
z imitace kůže. Materiál 190T pongee. 
Obsahuje nylonový rukáv. 
F0202100PK2 – černá
F0202101PK2 – modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm 
Rozměry: 104 × 64 cm 
Kartonové množství v ks: 36

2 DINAVER
Skládací deštník s osmi panely z pongee 
190T materiálu. Má kovovou konstrukci 
i žebra a plastovou rukojeť. Rukojeť je 
ve tvaru karabiny a umožňuje pověsit
deštník například na batoh. Dodáván 
v nylonovém rukávu. 
F0201800PK2 – černá
F0201801PK2 – námořní modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm 
Rozměry: 98 × 62 cm 
Kartonové množství v ks: 48

2 DINAVER
139 Kč

Skládací polyesterový 170T deštník 
s osmi panely a automatickým otevíráním 
a zavíráním. Má kovovou tyč i rám 
a plastovou rukojeť s pogumovaným 
povrchem. Je větruvzdorný. 
F0202400PK2 – žlutá
F0202401PK2 – oranžová
F0202402PK2 – červená
F0202403PK2 – světle modrá
F0202404PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 200 × 100 mm 
Rozměry: Ø 99 × 55,2 cm 
Kartonové množství v ks: 36

2 RAFAELO
Pončo pláštěnka, materiál PEVA. 
Zapínatelná dvěma cvočky na každé 
straně, složená do obalu ve stejné barvě, 
se síťkou a šňůrkou na stažení.  
F0400500PK2 – zelená
F0400501PK2 – modrá
F0400502PK2 – žlutá
F0400503PK2 – červená
Doporučená technologie tisku: sítotisk 
S3 na obal 
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm 
Rozměry: 20 × 7 × 4,5 cm 
Kartonové množství v ks: 100 

2 RAFAELO
83 Kč

DEŠTNÍKY, ČEPICE
DEŠTNÍKY

DEŠTNÍKY, ČEPICE
DEŠTNÍKY, PLÁŠTĚNKY

1 PRETORIUS

1 PRETORIUS
249 Kč

1 PERUSON
194 Kč

1 PERUSON
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DEŠTNÍKY, ČEPICE
PLÁŠTĚNKY

DEŠTNÍKY, ČEPICE
KLOBOUKY

1 BALERÍNA
Pláštěnka v kulatém plastovém 
přívěsku s karabinou, PVC/ABS. 
F0400100PK2 – bílá
F0400101PK2 – oranžová
F0400102PK2 – červená
F0400103PK2 – modrá
F0400104PK2 – zelená
F0400105PK2 – žlutá
F0400106PK2 – černá 
Doporučená technologie tisku: 
tampontisk T2 
Maximální velikost tisku: Ø 25 mm 
Rozměry: Ø 6,5 cm 
Kartonové množství v ks: 200

2 HALKA
Transparentní PVC skládací 
pláštěnka v sáčku. 
F0400300PK2 – žlutá
F0400301PK2 – oranžová
F0400302PK2 – červená
F0400303PK2 – modrá
F0400304PK2 – transparentní
Doporučená technologie tisku: 
sítotisk S3 na obal 
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm 
Rozměry: 13 × 9,5 × 0,6 cm 
Kartonové množství v ks: 200

1 BALERÍNA
23 Kč

2 CAPRIO
34 Kč

2 HALKA
12 Kč

1 DEBATO
Polyesterový klobouk s bílou dekorativní 
stuhou určenou pro potisk. 
T3800300PK2 – černá
T3800301PK2 – bílá
T3800302PK2 – modrá
T3800303PK2 – žlutá
T3800304PK2 – oranžová
T3800305PK2 – červená
T3800306PK2 – zelená
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3 
Maximální velikost tisku: 300 × 20 mm 
Rozměry: 27,5 × 23 × 12 cm 
Kartonové množství v ks: 200

2 CAPRIO
Klobouk, bavlna. 
T3800100PK2 – černá
T3800101PK2 – bílá 
T3800102PK2 – zelená
T3800103PK2 – modrá
T3800104PK2 – žlutá
T3800105PK2 – oranžová
T3800106PK2 – červená
T3800107PK2 – béžová 
T3800108PK2 – světle modrá 
T3800109PK2 – růžová 
T3800110PK2 – světle zelená
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S1, výšivka, transfer 
Maximální velikost tisku: 80 × 40 mm 
Rozměry: 22 × 12,5 cm 
Kartonové množství v ks: 300

1 DEBATO
37 Kč
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DEŠTNÍKY, ČEPICE
KŠILTOVKY

DEŠTNÍKY, ČEPICE
KŠILTOVKY

1 ŽOKEJ
Pětipanelová bavlněná sportovní 
čepice, stažení na plastový pásek, 
bavlna. 
T3600600PK2 – černá
T3600601PK2 – bílá
T3600602PK2 – námořní modrá
T3600603PK2 – žlutá
T3600604PK2 – oranžová
T3600605PK2 – červená
T3600606PK2 – královská modrá
Doporučená technologie tisku: 
sítotisk S1 
Maximální velikost tisku: 80 × 40 mm 
Rozměry: Ø 18 × 23,5 cm 
Kartonové množství v ks: 300

2 FEDEX
Šestipanelová sportovní čepice, 
stažení na suchý zip, keprová bavlna. 
T3600100PK2 – černá
T3600101PK2 – bílá
T3600102PK2 – šedá
T3600103PK2 – modrá
T3600104PK2 – oranžová
T3600105PK2 – červená
T3600106PK2 – béžová
Doporučená technologie tisku: 
sítotisk S1, výšivka, transfer 
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm 
Rozměry: Ø 21 × 27 cm
Velikost: 58 
Kartonové množství v ks: 100

1 ŽOKEJ
28,50 Kč

2 FEDEX
49,50 Kč

2 CHRIS
79,50 Kč

3 PROGRESA
46,50 Kč

1 PALOK
Sportovní šestipanelová kšiltovka z funkčního 
polyesteru s potícím páskem a zapínáním  
na suchý zip. 
T3600300IH1 – černá
T3600301IH1 – červená
T3600302IH1 – šedá
T3600303IH1 – bílá
T3600304IH1 – námořní modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1, 
výšivka, transfer 
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm 
Velikost: 58 
Kartonové množství v ks: 200

2 CHRIS
Šestipanelová sportovní čepice, těžká broušená 
bavlna, mosazná přezka LUX, vyztužené čelo. 
T3600400IH1 – béžová
T3600401IH1 – královská modrá
T3600402IH1 – námořní modrá
T3600403IH1 – oranžová
T3600404IH1 – světle modrá
T3600405IH1 – šedá
T3600406IH1 – žlutá
T3600407IH1 – černá
T3600408IH1 – tmavě zelená
T3600409IH1 – červená
T3600410IH1 – bílá
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S1, výšivka, transfer 
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm 
Velikost: 58 
Kartonové množství v ks: 200

3 PROGRESA
Pětipanelová bavlněná čepice  
se sendvičovým kšiltem a zapínáním  
na suchý zip. Materiál 100% bavlna. 
T3600500PK2 – černá
T3600501PK2 – bílá
T3600502PK2 – šedá
T3600503PK2 – zelená
T3600504PK2 – tmavě modrá
T3600505PK2 – žlutá
T3600506PK2 – oranžová
T3600507PK2 – červená
T3600508PK2 – béžová
T3600509PK2 – kobaltová modrá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1, výšivka 
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm 
Rozměry: 21 × 26 cm 
Kartonové množství v ks: 100

1 PALOK
95 Kč
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1 STAN
Šestipanelová sportovní čepice, těžká 
broušená bavlna, mosazná přezka, 
vyztužené čelo, bavlněný potící 
pásek a vnitřní lem. 
T3600500IH1 – béžová
T3600501IH1 – námořní modrá
T3600502IH1 – šedá
T3600503IH1 – tmavě žlutá
T3600504IH1 – vínová
T3600505IH1 – královská modrá
T3600506IH1 – černá
T3600507IH1 – červená
T3600508IH1 – bílá
Doporučená technologie tisku: 
sítotisk S1, výšivka, transfer 
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm 
Velikost: 58 
Kartonové množství v ks: 200

1 PLAIN
Lehká šestipanelová sportovní 
čepice, mikrovlákno. Zapínání 
na stříbrnou přezku, nevyztužené 
čelo, potící pásek z mikrovlákna. 
T3600700IH1 – olivová
T3600701IH1 – hnědá
T3600702IH1 – vínová
T3600703IH1 – šedomodrá
T3600704IH1 – černá
T3600705IH1 – bílá
T3600706IH1 – šedá
T3600707IH1 – červená
T3600708IH1 – modrá
Doporučená technologie tisku: 
sítotisk S1, výšivka, transfer 
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm 
Velikost: 58 
Kartonové množství v ks: 200

2 ANDREW
Šestipanelová sportovní čepice, 
broušená keprová bavlna, stříbrná 
přezka LUX, vyztužené čelo, 
sendvičový kšilt, bavlněný potící 
pásek a vnitřní lem. 
T3600600IH1 – černá
T3600601IH1 – námořní modrá
T3600602IH1 – tmavě zelená
T3600603IH1 – červená
T3600604IH1 – přírodní
T3600605IH1 – bílá
Doporučená technologie tisku: 
sítotisk S1, výšivka, transfer 
Maximální velikost tisku: 70 × 40 mm 
Velikost: 58 
Kartonové množství v ks: 200

2 BANDANA
T4000200SA3
Značkový multifunkční šátek 
Schwarzwolf. Materiál 100% polyester 
mikrovlákno. 
Doporučená technologie tisku: 
sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 60 mm 
Rozměry: 48 × 24,8 cm 
Kartonové množství v ks: 250

1 STAN
94 Kč

1 PLAIN
95 Kč

2 ANDREW
94 Kč

2 BANDANA
55 Kč
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DEŠTNÍKY, ČEPICE
SCHWARZWOLF

1 MISMI
T4000100AJ3
Teplý a multifunkční nákrčník značky 
Schwarzwolf v černošedé barvě. 
Nákrčník je vhodný do zimního počasí, 
obsahuje gumičku na stažení u krku, 
díky které ho lze použít také jako 
čepici. Má štítek s logem Schwarzwolf 
na zadní straně. Baleno v papírové kartě 
Schwarzwolf. Materiál černý stretchový 
fleece, (85% polyester, 15% spandex), 
šedý fleece (92% polyester, 8% spandex), 
podšívka z jemného fleece  
(100% polyester). 
Doporučená technologie tisku: sítotisk S2 
Maximální velikost tisku: 100 × 60 mm 
Rozměry: přední část 26 × 20,5 cm, zadní 
část 26 × 16 cm 
Kartonové množství v ks: 50

2 MOGOTON
T4000200AJ3
Pletený multifunkční nákrčník 2 v 1 
v černé barvě prošívaný reflexní nití, 
díky které budete vždy vidět. Nákrčník 
je vhodný především do zimních měsíců 
a obsahuje gumičku ke stažení u krku, 
díky které ho lze použít také jako 
zimní čepici. Podšívka je z měkkého 
příjemného fleece materiálu. Baleno 
v rukávu Schwarzwolf. Materiál  
100% akryl + reflexní příze,  
podšívka – 100% polyester. 
Doporučená technologie tisku: výšivka 
Maximální velikost tisku: 10 × 8 mm 
Rozměry: 25 × 24 cm 
Kartonové množství v ks: 50

1 MISMI
225 Kč

2 MOGOTON
299 Kč
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Pánské tričko s krátkým rukávem, dvojité švy, 
ramenní švy podšité páskou po celé délce. Tričko 
má boční bezešvý střih. 100% přadená prstencová 
bavlna (barva tmavě šedý melír 85% bavlna, 
15% viskóza). 
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
bílá: 65,50 Kč | barevná: 79,50 Kč

96 155 ST2000   

Pánské tričko s krátkým rukávem, JERSEY 
100% bavlna (barva šedý melír 93% bavlna, 
7% viskóza, reflexní žlutá 65% polyester, 
35% bavlna). 
Velikosti: S–M–L–XL–XXL 
bílá: 83 Kč | barevná: 94 Kč
reflexní a maskáčová: 168 Kč  

100 150 SUNSET

Pánské tričko s krátkým rukávem 
a kulatým výstřihem, 1,5 cm pružný 
žebrovaný lem u krku s vrchním 
prošíváním na přední straně, tubulární 
střih, JERSEY 100% bavlna (barva šedý 
melír 93% bavlna, 7% viskóza).  
Velikosti: S–M–L–XL–XXL  
bílá: 69,50 Kč | barevná: 83 Kč

100 150 PRINT

Dámské tričko s krátkým rukávem, JERSEY 
100% bavlna (barva šedý melír 93% bavlna, 
7% viskóza, reflexní žlutá, reflexní růžová 
65% polyester, 35% bavlna). 
Velikosti: S–M–L–XL  
bílá: 83 Kč | barevná: 94 Kč
reflexní a maskáčová: 168 Kč 

100 150 SUNSET100 150 SUNSET

Dámské tričko s krátkým rukávem, dvojité švy  
na rukávech a spodním lemu, boční švy, šev  
za krkem podšitý páskou. 100% přadená  
prstencová bavlna (barva tmavě šedý melír  
85% bavlna, 15% viskóza). 
Velikosti: S–M–L–XL
bílá: 65,50 Kč | barevná: 79,50 Kč 

96 155 ST2600

Dětské tričko s krátkým rukávem, dvojité 
švy, ramenní švy podšité páskou po celé 
délce. Tričko má boční bezešvý střih. 
100% přadená prstencová bavlna (barva 
tmavě šedý melír 85% bavlna, 15% viskóza). 
Velikosti: XS–S–M–L–XL 
bílá: 55,50 Kč | barevná: 71 Kč

96 155 ST2200

černá (BLO)
král. modrá (BRR)
tm. šedý melír (GYH)
jasně zelená (KIW)
nám. modrá (NAV)
červená (SRE)
bílá (WHI)
sv. šedý melír (ASH) 
tm. modrá (BLM) 
tmavě fialová (DBY) 
sv. modrá (LBL) 
tyrkysová (OCB) 
tm. zelená (BOG) 
středně zelená (KEG) 
oranžová (ORA) 
tmavě šedá (RGY) 
vínová (BGR) 

lovecká zelená (HGR) 
červenooranžová (BOR) 
sv. zelená (BLI) 
světle šedá (SGY)

žlutá (YEL)
tmavě žlutá (SUN)
tmavě hnědá (DCH)

Další barvy k objednání

Barvy skladem Barvy skladem Další barvy k objednání Barvy skladem Barvy skladem Barvy skladem Barvy skladem

Další barvy k objednání

Další barvy k objednání Další barvy k objednání

Další barvy k objednání

černá (BLO) 
král. modrá (BRR)
jasně zelená (KIW)
nám. modrá (NAV)
bílá (WHI) 
tm. šedý melír (GYH) 
sv. modrá (LBL) 
tyrkysová (OCB) 
středně zelená (KEG) 
červená (SRE) 
tmavě fialová (DBY) 
jasně růžová (SPK) 
oranžová (ORA) 
žlutá (YEL)
vínová (BGR)  
sv. zelená (BLI) 
světle šedá (SGY)

tmavě žlutá (SUN) 
tmavě šedá (RGY) 
lovecká zelená (HGR) 
červenooranžová (BOR) 
tmavě hnědá (DCH)

černá (BLO) 
královská modrá (BRR)
světle modrá (LBL)
námořní modrá (NAV)
tyrkysová (OCB)
červená (SRE)
bílá (WHI)
tm. šedý melír (GYH) 
tmavě modrá (BLM)     
středně zelená (KEG)   
tmavě fialová (DBY) 
oranžová (ORA) 
žlutá (YEL)

jasně růžová (SPK) 
jasně zelená (KIW)
tmavě žlutá (SUN) 

1 STEDMAN  
CLASSIC MEN

2 STEDMAN  
CLASSIC WOMEN

2 PAYPER SUNSET  
WOMEN

3 STEDMAN  
CLASSIC JUNIOR

král. modrá 
nám. modrá 
černá
tmavě šedá
bílá
červená
středně zelená 
světle zelená 

černá
nám. modrá
červená
král. modrá
bílá

tmavě fialová 
vínová 
světle růžová 
tmavě růžová
světle modrá 
tyrkysová 
světlá král. modrá 
šedý melír
šedá  
oranžová  
žlutá 
reflexní žlutá 
světle žlutá 
hnědá 
světle hnědá 
tmavě zelená 
vojenská zelená 
smaragdově zelená  
maskáčová

tmavě fialová 
fialová 
tmavě růžová 
reflexní růžová 
vínová 
světle růžová 
tyrkysová    
tmavě šedá
šedý melír  
oranžová 
korálová  
žlutá 
světle žlutá 
reflexní žlutá 
světle hnědá 
tmavě zelená 
vojenská zelená 
smaragdově zelená
středně zelená 
světle zelená 
maskáčová

bílá
námořnická modrá
královská modrá
černá
šedá
šedý melír
červená

oranžová
žlutá
středně zelená

1 PAYPER SUNSET  
MEN

3 PAYPER PRINT
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Pánské tričko s krátkým rukávem 
a kulatým výstřihem, 1,5 cm 
pružný žebrovaný lem u krku 
s vrchním prošíváním na přední 
straně, kontrastní výztuž 
od ramena k rameni viditelná 
na vnitřní straně průkrčníku, 
pružné švy, postranní švy,  
100% bavlna (barva šedý melír 
93% bavlna, 7% viskóza). 
Velikosti: S–M–L–XL–XXL  
bílá: 99,50 Kč | barevná: 120 Kč 

100 190 SUNRISE

Dámské projmuté tričko s krátkým 
rukávem a kulatým výstřihem, 1,5 cm 
pružný žebrovaný lem u krku s vrchním 
prošíváním na přední straně, kontrastní 
výztuž od ramena k rameni viditelná 
na vnitřní straně průkrčníku, pružné švy, 
postranní švy, 100% bavlna (barva šedý 
melír 93% bavlna, 7% viskóza). 
Velikosti: S–M–L–XL   
bílá: 99,50 Kč | barevná: 120 Kč 

100 190 SUNRISE LADY 

Dámské tričko s krátkým 
rukávem, dvojité švy na rukávech 
a spodním lemu, boční švy, 
šev za krkem podšitý páskou. 
100% přadená prstencová 
bavlna (barva tmavě šedý melír 
85% bavlna, 15% viskóza). 
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
bílá: 83 Kč | barevná: 99 Kč 

48 185 ST2160

Pánské tričko s krátkým rukávem, 
dvojité švy, ramenní švy podšité 
páskou po celé délce. Tričko má 
boční bezešvý střih. 100% přadená 
prstencová bavlna (barva tmavě 
šedý melír 85% bavlna, 15% viskóza). 
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
bílá: 83 Kč | barevná: 99 Kč 

96 185 ST2100

král. modrá
šedá
červená
bílá
černá
světle modrá
nám. modrá

bílá
červená
král. modrá
černá

žlutá
oranžová
zelená
tyrkysová
šedý melír

žlutá
oranžová
růžová 
zelená
nám. modrá
tyrkysová
světle modrá
šedá
šedý melír

černá (BLO) 
tm. modrá (BLM)
král. modrá (BRR)
tm. šedý melír (GYH)
nám. modrá (NAV)  
bílá (WHI)
sv. modrá (LBL) 
tm. zelená (BOG) 
tmavě šedá (RGY) 
červená (SRE) 
oranžová (ORA) 
žlutá (YEL)

černá (BLO)
bílá (WHI)
červená (SRE)

nám. modrá (NAV)
král. modrá (BRR)
tm. šedý melír (GYH)

1 PAYPER  
SUNRISE MEN

1 STEDMAN 
POLO MEN

2 STEDMAN 
POLO  
WOMEN

3 PAYPER  
VENICE MEN

4 PAYPER  
VENICE WOMEN

2 PAYPER  
SUNRISE 
WOMEN

3 STEDMAN 
COMFORT 
MEN

4 STEDMAN 
COMFORT 
WOMEN

Dámská polokošile s krátkým 
rukávem, dva knoflíky v barvě 
polokošile, boční švy, švy okolo 
krku podšité páskou, 100% bavlna 
piqué (barva tmavě šedý melír 
85% bavlna, 15% viskóza).
Velikosti: S–M–L–XL
bílá: 177 Kč | barevná: 199 Kč

48 170 ST3100

Pánská polokošile s krátkým 
rukávem, dva knoflíky z umělé 
rohoviny, boční švy, švy okolo 
krku podšité páskou, 100% bavlna 
piqué (barva tmavě šedý melír 
85% bavlna, 15% viskóza). 
Velikosti: S–M–L–XL–XXL 
bílá: 177 Kč | barevná: 199 Kč

48 170 ST3000

černá (BLO)  
bílá (WHI)
tm. šedý melír (GYH) 
nám. modrá (NAV) 
král. modrá (BRR) 
sv. modrá (LBL) 
tyrkysová (OCB) 
jasně zelená (KIW)
sv. zelená (BLI)
červená (SRE) 
jasně růžová (SPK) 
žlutá (YEL)  

vínová (BGR) 
červenooranžová (BOR) 

tyrkysová (OCB)  
jasně zelená (KIW) 
sv. zelená (BLI) 
vínová (BGR) 
tmavě fialová (DBY) 
červenooranžová (BOR) 
červená (SRE) 

bílá (WHI)
černá (BLO)
tm. šedý melír (GYH) 
tm. modrá (BLM) 
nám. modrá (NAV) 
král. modrá (BRR) 
sv. modrá (LBL)
tm. zelená (BOG)
oranžová (ORA) 
žlutá (YEL) 

Pánská polokošile s krátkým 
rukávem, tři knoflíky v barvě 
polokošile, 100% česaná bavlna 
(barva šedý melír piqué 93% bavlna, 
7% viskóza).
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
bílá: 220 Kč | barevná: 238 Kč

50 200 VENICE

Dámská polokošile s krátkým rukávem, 
čtyři knoflíky v barvě polokošile, 
100% česaná bavlna (barva šedý melír 
piqué 93% bavlna, 7% viskóza).
Velikosti: S–M–L–XL
bílá: 220 Kč | barevná: 238 Kč

50 200 VENICE LADY

nám. modrá
černá
bílá

nám. modrá 
černá 
tm. šedá
bílá

král. modrá
světle modrá
tyrkysová
tm. šedá 
šedý melír 
žlutá 
oranžová 
červená 

tmavě fialová 
vínová 
světle hnědá 
tmavě hnědá 
vojenská zelená 
tm. zelená 
středně zelená 
světle zelená

král. modrá
světle modrá
tyrkysová
šedý melír  
žlutá 
oranžová  
tmavě fialová 
vínová
 červená

světle hnědá 
tmavě hnědá 
vojenská zelená 
tm. zelená 
středně zelená 
světle zelená

Další barvy k objednání

Další barvy k objednání
Další barvy k objednání

Další barvy k objednání

Další barvy k objednání

Další barvy k objednání Další barvy k objednání

Barvy skladem

Barvy sklademBarvy skladem

Barvy skladem
Barvy skladem Barvy skladem

Barvy skladem Barvy skladem
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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Polokošile značky Schwarzwolf kombinuje funkčnost s elegancí. 
Velmi jemná a hladká bavlna je použita pro horní část, ve spod je 
použit polyester zajišťující odvod potu. Módní bílá barva je podtržena 
barevnými detaily. Zapínání u krku je na dva knoflíky, za krkem logo 
Schwarzwolf. Vyrobeno z kvalitního rychleschnoucího materiálu. 
Materiál DryNcool – 30% bavlna, 70% polyester.
289 Kč

37–50 200–210

T1600212AJ3 – S
T1600213AJ3 – M
T1600214AJ3 – L
T1600215AJ3 – XL
T1600216AJ3 – XXL
T1600217AJ3 – XXXL

Značkové pánské funkční tričko Schwarzwolf s krátkým rukávem 
a kontrastními švy ve 3 barvách. Rychleschnoucí materiál je velmi 
lehký (150 g/m2), příjemný na dotek, přirozeně absorbuje a odvádí 
vlhkost. Materiál 100% polyester. 
235 Kč

100 150

T0400106AJ3 – červená S
T0400107AJ3 – červená M
T0400108AJ3 – červená L
T0400109AJ3 – červená XL
T0400110AJ3 – červená XXL
T0400111AJ3 – červená XXXL
T0400112AJ3 – černá S
T0400113AJ3 – černá M
T0400114AJ3 – černá L
T0400115AJ3 – černá XL
T0400116AJ3 – černá XXL
T0400117AJ3 – černá XXXL

1 SCHWARZWOLF  
MALADETA MEN

1 SCHWARZWOLF  
RILA MEN

2 SCHWARZWOLF  
PASSAT MEN

2 SCHWARZWOLF  
RILA WOMEN

Značkové funkční pánské tričko Schwarzwolf s krátkým raglánovým 
rukávem. Má ploché švy, logo Schwarzwolf za krkem a elegantní 
kontrastní linky. Komfortní rychleschnoucí materiál je velmi příjemný 
na dotek. Vhodné pro sport i běžné nošení. Materiál 100% polyester.
199 Kč  

42–54 150–160

Značkové funkční dámské tričko Schwarzwolf s krátkým raglánovým 
rukávem. Má ploché švy, logo Schwarzwolf za krkem a elegantní 
kontrastní linky. Komfortní rychleschnoucí materiál je velmi příjemný 
na dotek. Vhodné pro sport i běžné nošení. Materiál 100% polyester. 
199 Kč  

42–54 150–160

T0400200AJ3 – modrá S
T0400201AJ3 – modrá M
T0400202AJ3 – modrá L
T0400203AJ3 – modrá XL
T0400204AJ3 – modrá XXL
T0400205AJ3 – modrá XXXL
T0400206AJ3 – černá S
T0400207AJ3 – černá M
T0400208AJ3 – černá L
T0400209AJ3 – černá XL
T0400210AJ3 – černá XXL
T0400211AJ3 – černá XXXL
T0400212AJ3 – bílá S
T0400213AJ3 – bílá M
T0400214AJ3 – bílá L
T0400215AJ3 – bílá XL
T0400216AJ3 – bílá XXL
T0400217AJ3 – bílá XXXL

T0500100AJ3 – modrá S
T0500101AJ3 – modrá M
T0500102AJ3 – modrá L
T0500103AJ3 – modrá XL
T0500104AJ3 – modrá XXL
T0500105AJ3 – černá S
T0500106AJ3 – černá M
T0500107AJ3 – černá L
T0500108AJ3 – černá XL
T0500109AJ3 – černá XXL
T0500110AJ3 – bílá S
T0500111AJ3 – bílá M
T0500112AJ3 – bílá L
T0500113AJ3 – bílá XL
T0500114AJ3 – bílá XXL

TEXTIL
SCHWARZWOLF

TEXTIL
SCHWARZWOLF
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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Pánská mikina s dlouhým rukávem, zapínání 
na oboustranný zip, kapuce, dvě boční klokaní 
kapsy, jedna malá postranní kapsa na zip, která 
je velikostně vhodná pro vložení telefonu. 
Materiál 70% česaná bavlna, 30% polyester, 
vnější strana mikiny kartáčovaný fleece. 
Velikosti: S–M–L–XL–XXL
777 Kč 

20 300 DALLAS+

Dámská mikina s dlouhým rukávem, zapínání 
na oboustranný zip, kapuce, dvě boční klokaní 
kapsy, jedna malá postranní kapsa na zip, která je 
velikostně vhodná pro vložení telefonu. Materiál 
70% česaná bavlna, 30% polyester, vnější strana 
mikiny kartáčovaný fleece. 
Velikosti: S–M–L–XL 
777 Kč   

20 300 DALLAS+ LADY

červená 

černá

námořní modrá 

červená 

černá

námořní modrá

bílá

oranžová

růžová

vínová

tm. zelená

vojenská zelená

královská modrá 

šedý melír

tmavě šedá 

korálově červená 

bílá 

oranžová  

vínová 

vojenská zelená

královská modrá 

šedý melír 

tmavě šedá

tm. zelená 

maskáč

Pánská mikina s kulatým výstřihem,  
V–prošívání pod krkem, manžety a pas 
s elastickým žebrováním, zesílené švy. 
Materiál 70% bavlna, 30% polyester,  
vnější strana mikiny je kartáčovaný fleece. 
Velikosti: S–M–L–XL–XXL 
336 Kč 

20 280 ORLANDO

tmavě šedá 
černá

šedý melír
královská modrá 
námořní modrá
červená

1 PAYPER 
ORLANDO

2 PAYPER DALLAS+ 3 PAYPER DALLAS+ 
LADY

Pánské termo tričko Schwarzwolf 
s dlouhým rukávem je vyrobeno 
z polypropylenových vláken 
s antibakteriální úpravou na bázi iontů 
stříbra. Výhodou tohoto materiálu je 
stabilita suchého příjemného pocitu 
na pokožce. Má nulovou nasákavost 
a termoizolační vlastnosti, které tělo chrání 
před vnější teplotou (v zimě hřeje a v létě 
chladí). Tričko je odolné proti zápachu 
i při delším nošení. Je ultralehké. Stačí prát 
ve vlažné vodě. Po vymačkání do suchého 
ručníku lze za 5–10 minut znovu obléci.
Materiál 100% polypropylen s Ag.
850 Kč 

6 150

Dámské termo tričko Schwarzwolf s dlouhým 
rukávem je vyrobeno z polypropylenových vláken
s antibakteriální úpravou na bázi iontů stříbra. 
Výhodou tohoto materiálu je stabilita suchého
příjemného pocitu na pokožce. Má nulovou 
nasákavost a termoizolační vlastnosti, které tělo
chrání před vnější teplotou (v zimě hřeje a v létě 
chladí). Tričko je odolné proti zápachu i při delším 
nošení. Je ultralehké. Stačí prát ve vlažné vodě.
Po vymačkání do suchého ručníku lze 
za 5–10 minut znovu obléci.
Materiál 100% polypropylen s Ag. 
750 Kč

6 150

Pánské termo spodky značky Schwarzwolf 
jsou vyrobeny z polypropylenových vláken 
s antibakteriální úpravou na bázi iontů stříbra. 
Výhodou tohoto materiálu je stabilita suchého
a příjemného pocitu na pokožce. Má nulovou 
nasákavost a termoizolační vlastnosti, které
tělo chrání před vnější teplotou (v zimě hřeje 
a v létě chladí). Spodky jsou odolné proti 
zápachu i při delším nošení. Jsou ultralehké. 
Stačí prát ve vlažné vodě. Po vymačkání  
do suchého ručníku lze za 5–10 minut znovu 
obléci.
Materiál 100% polypropylen s Ag. 
750 Kč

6 150

T0700101ED1 – velikost M
T0700102ED1 – velikost L
T0700103ED1 – velikost XL
T0700104ED1 – velikost XXL

T0800100ED1 – velikost S
T0800101ED1 – velikost M
T0800102ED1 – velikost L
T0800103ED1 – velikost XL

T3200101ED1 – velikost M
T3200102ED1 – velikost L
T3200103ED1 – velikost XL
T3200104ED1 – velikost XXL

1 SCHWARZWOLF  
ANAPURNA MEN

2 SCHWARZWOLF  
ANAPURNA WOMEN

3 SCHWARZWOLF  
EVEREST MEN

TEXTIL
MIKINY

TEXTIL
SCHWARZWOLF

Další barvy k objednání

Další barvy k objednání Barvy na objednáníBarvy skladem Barvy skladem



228 229

Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

te
xt

il

Dámské termo spodky značky Schwarzwolf 
jsou vyrobeny z polypropylenových vláken  
s antibakteriální úpravou na bázi iontů 
stříbra. Výhodou tohoto materiálu je 
stabilita suchého a příjemného pocitu 
na pokožce. Má nulovou nasákavost 
a termoizolační vlastnosti, které tělo 
chrání před vnější teplotou (v zimě hřeje 
a v létě chladí). Spodky jsou odolné proti 
zápachu i při delším nošení. Jsou ultralehké. 
Stačí prát ve vlažné vodě. Po vymačkání 
do suchého ručníku lze za 5–10 minut znovu 
obléci. Materiál 100% polypropylen s Ag.
715 Kč 

6 150

Značkové speciálně tvarované ponožky 
ideální pro cyklistiku se sníženou lýtkovou 
částí. Speciální konstrukce zabraňuje 
posunu v obuvi. Mají zvýšenou životnost 
a měkkost došlapu, díky vysokému obsahu 
polypropylenu rychle odvádí pot. Materiálové 
složení 45% polypropylen, 30% bavlna, 
22% polyamid, 3% elastan. 
155 Kč 

100

Značkové silné ponožky určené především 
pro turistiku a jiné zátěžové aktivity včetně 
pracovních. Mají termoizolační vlastnosti 
a díky vysokému obsahu polypropylenu 
zajišťují rychlý odvod potu. Na nártu a holeni 
je odlehčená pletenina zajišťující prodyšnost. 
Speciální konstrukce zabraňuje posunu 
v obuvi. Materiálové složení 26% polypropylen, 
65% bavlna, 4% polyester, 5% elastan.
145 Kč  

100

1 SCHWARZWOLF  
EVEREST WOMEN

1 SCHWARZWOLF  
PANUCO MEN

2 SCHWARZWOLF  
BIKE

2 SCHWARZWOLF  
PANUCO WOMEN

3 SCHWARZWOLF  
TREKKING

T3300100ED1 – velikost S
T3300101ED1 – velikost M
T3300102ED1 – velikost L
T3300103ED1 – velikost XL

T4700100EI1 – bílá, velikost 36–38
T4700101EI1 – bílá, velikost 39–41
T4700102EI1 – bílá, velikost 42–44
T4700103EI1 – černá, velikost 36–38
T4700104EI1 – černá, velikost 39–41
T4700105EI1 – černá, velikost 42–44
T4700106EI1 – červená, velikost 36–38
T4700107EI1 – červená, velikost 39–41
T4700108EI1 – červená, velikost 42–44
T4700109EI1 – modrá, velikost 36–38
T4700110EI1 – modrá, velikost 39–41
T4700111EI1 – modrá, velikost 42–44

T4700200EI1 – velikost 36–38
T4700201EI1 – velikost 39–41
T4700202EI1 – velikost 42–44

Pánská značková funkční mikina Schwarzwolf z integrovaného úpletu 
bavlny a polypropylenu. Díky speciální konstrukci pleteniny s plyšovou 
kličkou na vnitřní straně má vynikající tepelně-izolační vlastnosti 
a velmi rychle odvádí vlhkost. Je určená pro sport i pro běžné 
nošení. Mikina obsahuje zip a logo Schwarzwolf za krkem. Přirozenou 
vlastností tohoto materiálu je jeho náchylnost k mechanickému 
poškození. Toto je však vyváženo vysokou funkčností a komfortem. 
Mikina je navíc velmi skladná. Materiál 60% polypropylen, 40% bavlna. 
995 Kč  

Dámská značková funkční mikina Schwarzwolf z integrovaného úpletu  
bavlny a polypropylenu. Díky speciální konstrukci pleteniny s plyšovou 
kličkou na vnitřní straně má vynikající tepelně-izolační vlastnosti 
a velmi rychle odvádí vlhkost. Je určená pro sport i pro běžné 
nošení. Mikina obsahuje zip a logo Schwarzwolf za krkem. Přirozenou 
vlastností tohoto materiálu je jeho náchylnost k mechanickému 
poškození. Toto je však vyváženo vysokou funkčností a komfortem. 
Mikina je navíc velmi skladná. Materiál 60% polypropylen, 40% bavlna. 
995 Kč   

T2300200ED1 – červená S 
T2300201ED1 – červená M 
T2300202ED1 – červená L 
T2300203ED1 – červená XL 
T2300204ED1 – červená XXL 
T2300205ED1 – černá S 
T2300206ED1 – černá M 
T2300207ED1 – černá L 
T2300208ED1 – černá XL 
T2300209ED1 – černá XXL

T2400200ED1 – červená S 
T2400201ED1 – červená M 
T2400202ED1 – červená L 
T2400203ED1 – červená XL 
T2400204ED1 – černá S 
T2400205ED1 – černá M 
T2400206ED1 – černá L 
T2400207ED1 – černá XL

10 10

TEXTIL
SCHWARZWOLF

TEXTIL
SCHWARZWOLF
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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Lehká softshellová pánská bunda značky Schwarzwolf zajišťující 
voděodolnost i větruvzdornost. Má zpevněná ramena, dvě boční 
kapsy, kapsičku pro skipas či mobil na rukávu. Rukávy jsou zakončené 
manžetou a mají vypracovaný otvor na palec. Bunda má kapuci 
v límci s možností stahování, s kšiltem a ochrannou protivětrnou légou 
na obličej. Materiál 96% pongee polyester, 4% spandex polyester.
Výška vodního sloupce v ploše 20 000 mm,  
prodyšnost 3500 g/m2/24 hod. 
1599 Kč

15 320

Lehká softshellová dámská bunda značky Schwarzwolf zajišťující  
voděodolnost i větruvzdornost. Má zpevněná ramena, dvě boční kapsy,  
kapsičku pro skipas či mobil na rukávu. Rukávy jsou zakončené 
manžetou a mají vypracovaný otvor na palec. Bunda má kapuci 
v límci s možností stahování, s kšiltem a ochrannou protivětrnou légou 
na obličej. Materiál 96% pongee polyester, 4% spandex polyester. Výška 
vodního sloupce v ploše 20 000 mm, prodyšnost 3500 g/m2/24 hod.
1599 Kč   

15 320

T2900105SA3 – černá S 
T2900100SA3 – černá M 
T2900101SA3 – černá L 
T2900102SA3 – černá XL 
T2900103SA3 – černá XXL 
T2900104SA3 – černá XXXL  

T3000200SA3 – černá S
T3000201SA3 – černá M
T3000202SA3 – černá L
T3000203SA3 – černá XL
T3000204SA3 – černá XXL

1 SCHWARZWOLF  
ELBRUS MEN

1 SCHWARZWOLF  
BREVA MEN

2 SCHWARZWOLF  
ELBRUS WOMEN

2 SCHWARZWOLF  
BREVA WOMEN

Hřejivá mikina značky Schwarzwolf má z vnitřní strany příjemný 
česaný a z vnější módní pletený fleece. Barevné detaily a kapsa 
na hrudi dodávají mikině sportovní a mladistvý vzhled. 
Materiál 100% polyester, 290 g/m2. 
585 Kč 

20 290

Hřejivá mikina značky Schwarzwolf má z vnitřní strany příjemný 
česaný a z vnější módní pletený fleece. Barevné detaily a kapsa 
na hrudi dodávají mikině sportovní a mladistvý vzhled. 
Materiál 100% polyester, 290 g/m2. 
585 Kč 

20 290

T2300200AJ3 – velikost S
T2300201AJ3 – velikost M
T2300202AJ3 – velikost L
T2300203AJ3 – velikost XL
T2300204AJ3 – velikost XXL
T2300205AJ3 – velikost XXXL

T2400200AJ3 – velikost S
T2400201AJ3 – velikost M
T2400202AJ3 – velikost L
T2400203AJ3 – velikost XL
T2400204AJ3 – velikost XXL

TEXTIL
SCHWARZWOLF

TEXTIL
SCHWARZWOLF
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách

Stylová značková podzimní pánská bunda značky Schwarzwolf zajišťující 
voděodolnost a větruvzdornost. Má dvě boční a jednu náprsní kapsu 
na zip, integrované vnitřní kapsy, odnímatelnou stahovací kapuci, 
stahovací rukávy i spodní lem a reflexní doplňky. Materiál 100% nylon, 
výška vodního sloupce 30 000 mm, prodyšnost 6 500 mvp.
1620 Kč

12

Stylová značková podzimní dámská bunda značky Schwarzwolf 
zajišťující voděodolnost a větruvzdornost. Má dvě boční a jednu náprsní 
kapsu na zip, integrované vnitřní kapsy, odnímatelnou stahovací kapuci, 
stahovací rukávy i spodní lem a reflexní doplňky. Materiál 100% nylon, 
výška vodního sloupce 30 000 mm, prodyšnost 6 500 mvp.
1620 Kč

12

T2900405SA3 – červená S
T2900400SA3 – červená M
T2900401SA3 – červená L
T2900402SA3 – červená XL
T2900403SA3 – červená XXL
T2900404SA3 – červená XXXL
T2900505SA3 – černá S
T2900500SA3 – černá M
T2900501SA3 – černá L

T2900502SA3 – černá XL
T2900503SA3 – černá XXL
T2900504SA3 – černá XXXL
T2901405SA3 – bílá S
T2901400SA3 – bílá M
T2901401SA3 – bílá L
T2901402SA3 – bílá XL
T2901403SA3 – bílá XXL
T2901404SA3 – bílá XXXL

T3000600SA3 – červená S
T3000601SA3 – červená M
T3000602SA3 – červená L
T3000603SA3 – červená XL
T3000604SA3 – červená XXL
T3000500SA3 – černá S
T3000501SA3 – černá M
T3000502SA3 – černá L

T3000503SA3 – černá XL
T3000504SA3 – černá XXL
T3000800SA3 – bílá S
T3000801SA3 – bílá M
T3000802SA3 – bílá L
T3000803SA3 – bílá XL
T3000804SA3 – bílá XXL

1 SCHWARZWOLF  
BONETE MEN

2 SCHWARZWOLF  
BONETE WOMEN

TEXTIL
SCHWARZWOLF
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KALENDÁŘE
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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KALENDÁŘE
KALENDÁŘE

1 TŘÍMĚSÍČNÍ  
NÁSTĚNNÝ  
KALENDÁŘ

Nástěnný tříměsíční kalendář 
se jmény, 12 listů.
B5100100IT2 – modrý
B5100101IT2 – šedý
Papír: 80g/m2

Horní reklamní plocha: 29,5 × 18,3 cm
Formát: 29,5 × 57,8 cm
Kalendárium: CZ, D, GB, F
Doporučená technologie tisku:  
sítotisk S3,  
ofset dle zadání zákazníka od 100ks
Kartonové množství v ks: 50

2 PĚTIMĚSÍČNÍ  
NÁSTĚNNÝ  
KALENDÁŘ

B5100200IT2 
Nástěnný pětiměsíční kalendář 
se jmény, 12 listů.
Papír: 80g/m2

Horní reklamní plocha: 29,5 × 18,3 cm
Formát: 29,5 × 60 cm
Kalendárium: CZ, D, GB, F
Doporučená technologie tisku: 
sítotisk S3, ofset  
dle zadání zákazníka od 100ks
Kartonové množství v ks: 50

1 TŘÍMĚSÍČNÍ 
MAXI

Nástěnný tříměsíční kalendář se jmény, 
čtyřdílný, vazba spirála, plocha pro potisk 
nahoře a pod jednotlivými kalendárii,  
3 × 12 listů. Možnost modrého nebo 
šedého kalendária.
Papír: 80g/m2

Horní reklamní plocha: 29,5 × 16,5 cm
Tři reklamní plochy: 29,5 × 3,5 cm
Formát: 29,5 × 66 cm
Kalendárium: CZ, D, GB, F
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3,  
ofset dle zadání zákazníka od 100ks
Kartonové množství v ks: 50

2 PRAKTICKÝ 
KALENDÁŘ

B5200200IT2 
Týdenní plánovací stolní kalendář 
s daňovými povinnostmi. 
Rozsah: 66 stran 
Papír: 80g/m2

Reklamní plocha: 29,7 × 3 cm
Formát: 29,7 × 13,8 cm
Kalendárium: CZ, týdenní sloupcové
Doporučená technologie tisku: sítotisk S1,  
ofset dle zadání zákazníka od 100ks
Kartonové množství v ks: 50

KALENDÁŘE
KALENDÁŘE

1 TŘÍMĚSÍČNÍ  
NÁSTĚNNÝ  
KALENDÁŘ
45 Kč

2 PĚTIMĚSÍČNÍ  
NÁSTĚNNÝ  
KALENDÁŘ
45 Kč

2 PRAKTICKÝ 
KALENDÁŘ
40 Kč

1 TŘÍMĚSÍČNÍ MAXI
89 Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkáchUvedené ceny jsou pouze orientační, aktuální ceny najdete na našich webových stránkách
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KALENDÁŘE
DIÁŘE

KALENDÁŘE
KALENDÁŘE

1 DIÁŘE
Pro aktuální nabídku skladových 
diářů navštivte naše webové 
stránky nebo kontaktujte 
obchodního zástupce.

1 KALENDÁŘE
Pro aktuální nabídku skladových 
kalendářů navštivte  naše webové 
stránky nebo kontaktujte obchodního 
zástupce.



A
ABRAHAM 123
ADMINA 155
ADOFO 16
ADRADIN 91
ACHILLE 205
AKLAVIK 6
ALBÍNA 197
ALMARET 204
ALPY 10
ALVAR 102
AMENDOLA 88
ANDREW 216
ANKA 202
ARNOŠT 166
ASORTA 193
ASUKA 198
AUBARIO 17
AUBARO 204
B
BAGGY 188
BAHAMY 196
BALERÍNA 212
BALON 108
BAMBI 104
BANAMBO 120
BANDAR 179
BANGO 121
BANKER 122
BANTON 9
BÁRA 29
BARCELONETA 199
BARDOS 43
BARTAMUR 157
BELIZE 21
BELL 107
BELTINO 86
BELTO 86
BELVEDER 154
BENJI 93
BERGIL 7
BINKY 180
BIRNA 85
BOHUŠ 41
BOCHON 100
BONE 61
BONIE 200
BORALINA 153
BOŘEK 114
BOSKATA 179
BOSNA 52
BOTOSAN 101
BOURO 107
BOVAR 167
BRAIN 89
BRANSON 23
BREDY 13
BRILON 8
BROK 153
BRUNIT 61
BUBÍK 108
BUDAVAR 188
BUSABI 136
C
CADDY 53
CAPRIO 213
CELEBO 153
CELESTIN 124
CLODER 47
CORDONE 104

D
DALE 65
DÁMA 110
DAPER 35
DARIO 164
DARKEN 8
DASONA 161
DEBATO 213
DEBERAS 163
DEEPLY 84
DĚKAN 159
DEPUTY A5 156
DEPUTY A6 156
DERENIOL 193
DERNAK 164
DERON 13
DINAVER 210
DOMODOS 160
DORNO 98
DRUBIN 199
DUANE 88
DUNCAN 16
DUNEO 54
E
EDORAS 13
EFUNDA 15
ELADA 124
ENZO 159
ERNA 202
EVORA 37
F
FARPY 67
FEDEX 214
FELICIDAD 209
FILADELA 91
FILIPKA 105
FILKA 19
FLAVIE 119
FRANCESCA 37
FRAVENTO 118
FREDY 90
FRIDA 125
FUNGUS 134
G
GANDA 200
GARTEN 115
GOLDAPA 199
GRAFITI 113
GRETCHEN 36
GRUMAN 123
H
HADAS 121
HALDIR 40
HALKA 212
HAUSER
 -  AXIS 129
 -  CRYSTAL 129
 -  EZEE CLICK 128
 -  QUICK 128
 -  WRITE-O-METER 129
HELARA 181
HERMIOL 190
HIPPO 111
HOBIT 98
HONZA 114
HYSON 10
CH
CHANGE 103
CHEDAR 47
CHRIS 215

CHRISTEL 135
I
ILONA 40
ISMAEL 18
IZIBU 19
J
JANAH 195
JASMÍNA 196
JESTŘÁB 106
JOINER 97
JORGE 122
K
KADRINER 195
KALAM 209
KAMADOR 91
KANTON 9
KAPSÍK 109
KARIOL 155
KARIOLO 131
KARKULA 165
KAWANA 201
KENSAR 32
KLEROS 53
KOFIRA 201
KOMPO 198
KORA 154
KOUZELNÍK 103
KRALO 34
KREDITKA 109
KRESLÍK 115
KUCHER 164
KUSADA 102
KYLBAHA 18
L
LACEK 105
LAHANA 85
LAIT 8
LAKAB 208
LAMOR 136
LANDON 152
LANELI 135
LANTAS 42
LEDOR 15
LEISURE 60
LENTISA 103
LIARD 7
LIBERO A5 158
LIBERO A6 158
LONGER 161
LUBAO 6
LUSAMBO 20
M
MAKOBA 136
MANOPOLA 90
MARANOL 163
MARKYTKA 154
MARONDER 207
MATERINA 165
MAWYEN 95
MENTAN 130
MÍČEK 107
MIGORI 208
MICHALA 200
MICHALIS 119
MINITRIKO 111
MINTVAN 109
MISURATA 17
MOJADA 119
MONKA 202
MORELLO 20

N
NAGOJA 60
NATESA 42
NAVIDAD 92
NILES 132
NIMBO 189
O
OLYMPIC 182
ONE CLASSIC 38
ONE DELUX 39
ORBERA 112
ORLIN 94
OTYS 95
OXFORD BASKET 194
OXFORD COOLER 194
OXIDO 193
P
PALIKIR SPORTOVNÍ TAŠKA 180
PALINGES 23
PALINGO 120
PALOK 215
PANGOR 188
PARIOLA 197
PARKING TIMER 88
PATRAS 192
PAYPER
 -  DALLA+ LADY 226
 -  DALLAS+ 226
 -  ORLANDO 226
 -  PRINT 221
 -  SUNRISE MEN 222
 -  SUNRISE WOMEN 222
 -  SUNSET MEN 221
 -  SUNSET WOMEN 221
 -  VENICE MEN 223
 -  VENICE WOMEN 223
PIERRE CARDIN
 -  ADELINE 147
 -  AMOUR 147
 -  AMOUR SET 147
 -  ARLAS 175
 -  AURELIE 144
 -  AVANT-GARDE 169
 -  BENARA 175
 -  CAPUCINE 174
 -  CELEBRATION KP 148
 -  CELEBRATION ROLLER 148
 -  CELEBRATION SET 149
 -  CLAUDIE KP 150
 -  CLAUDIE ROLLER 150
 -  CLAUDIE SET 150
 -  CONCORDE 172
 -  DIDIER 139
 -  DIMITRI 171
 -  ELECTRIC 64
 -  ELECTRIC SET 168
 -  ELODIE 142
 -  ESPACE 144
 -  EVOLUTION 143
 -  FESTIVAL 142
 -  GIRONDE 146
 -  CHAMBORD 171
 -  CHARENTE 170
 -  CHRISTOPHE 139
 -  CHRISTOPHE SET 139
 -  JACQUES 141
 -  LANDES A4 170
 -  LAURENCE 137
 -  LAURENCE SET 137
 -  LUBERON 146

 -  MANCHE 141
 -  MARIGNY 140
 -  MARIGNY SET 140
 -  MATIGNON 143
 -  MILLENIUM 168
 -  MONTMARTRE 141
 -  OLIVIER 142
 -  OPERA 149
 -  RENEE 138
 -  RENEE SET 138
 -  REPORTER 176
 -  REPORTER SET 176
 -  RIVOLI 173
 -  SORBONE 169
 -  STYLE 173
 -  TRIANON 172
 -  TRIOMPHE 145
 -  VENDOME 145
PEBAN 206
PEKINÉZ 59
PENTOOL 93
PENZA 41
PEORIA 22
PERUSON 211
PĚTIMĚSÍČNÍ NÁSTĚNNÝ 
KALENDÁŘ 234

PINILLA 53
PINOKIO 118
PINTANO 34
PIRANO 133
PITORESKO 206
PLAIN 217
PLANT 116
PLANT COLOR 5 116
PLASTER 37
POGAMOS 178
POLLY 9
POZALA 162
PRAKTICKÝ KALENDÁŘ 235
PRETORIUS 210
PROGRESA 215
PULLER 84
R
RACLE 90
RAFAELO 211
RAHANO 36
RAKOTIN 180
RAMPUR 62
RANGUN 96
RATOFER 157
REDMAN 94
REFLEXO 32
REGATO 191
REMMY 110
REPOST 207
RESORTA 112
RESTINA 52
RIAZA 52
RIBERA 87
ROBIO 22
ROGLO 132
ROKO 166
ROMAK 96
RUBBY 130
RYS 96
S
SAFON 155
SALISA 16
SANTISO 63
SÁRA 134

SARDINO 41
SELMAK 43
SENATOR
 -  CHALLENGER 126
 -  LIBERTY 126
 -  NATURE PLUS 127
 -  SUPER HIT BIO 127
SEPARE 67
SERAK 133
SEZINO 118
SCHWARZWOLF
 -  4 ALL 33
 -  ALVERNIA 27
 -  ANAPRUNA MEN 227
 -  ANAPURNA WOMEN 227
 -  ANTELAO 81
 -  ANTISANA 78
 -  ARMADOR BLACK NEW 77
 -  ARMADOR NEW 76
 -  ATACAMA 78
 -  BANDANA 217
 -  BENGO 92
 -  BIKE 228
 -  BIWA 82
 -  BODEN 25
 -  BONETE MEN 232
 -  BONETE WOMEN 232
 -  BRENTA 183
 -  BREVA MEN 231
 -  BREVA WOMEN 231
 -  BURUNDI 78
 -  CAVALI 75
 -  CITAS 30
 -  COIN 178
 -  CROSSET 77
 -  DELGADA 81
 -  DENALI 25
 -  DENISON 187
 -  DOMINIKA 14
 -  ELBRUS MEN 230
 -  ELBRUS WOMEN 230
 -  EVEREST MEN 227
 -  EVEREST WOMEN 228
 -  GARMISCH 72
 -  HUNTER 75
 -  IKIMBA 162
 -  JAGUAR 74
 -  JUNGLE 72
 -  KABRU 79
 -  KARAKUM 83
 -  KIBO 14
 -  KINABALU 28
 -  LANAO 29
 -  LATEMAR 26
 -  LIPNO 26
 -  LOBOS 30
 -  LUCA 83
 -  MADONIE 12
 -  MALADETA MEN 224
 -  MALAREN 31
 -  MATRIX 72
 -  MATTERHORN 184
 -  MINO 80
 -  MISMI 218
 -  MOGOTON 218
 -  NAMAK 178
 -  NEST 73
 -  NIKARAGUA 79
 -  NUNAVUT 187
 -  OLYMPOS 12

 -  ORIZABA 185
 -  PANUCO MEN 229
 -  PANUCO WOMEN 229
 -  PASSAT MEN 224
 -  PELAT 75
 -  PILZ 74
 -  PIRIN 186
 -  PONY NEW 76
 -  POSO 87
 -  PUGA 82
 -  RANGES 11
 -  RAVIK 24
 -  RAY 74
 -  REPOSE 28
 -  REST 27
 -  RILA MEN 225
 -  RILA WOMEN 225
 -  ROVER CYKLOBATOH 186
 -  SABANA 31
 -  SANFORD 24
 -  SILVANUS 11
 -  STYX 73
 -  TIBESTI 32
 -  TREKKING 228
 -  TRONADOR 80
 -  VULKAN 11
 -  YERGER 73
 -  YUKON 185
 -  ZAMBEZI 183
SIHELA 181
SKARO 97
SKIROS 192
SLIP 167
SORIALO 160
SOVERATA 152
STAN 216
STARKER 167
STEDMAN
 -  CLASSIC JUNIOR 220
 -  CLASSIC MEN 220
 -  CLASSIC WOMEN 220
 -  COMFORT MEN 222
 -  COMFORT WOMEN 222
 -  POLO MEN 223
 -  POLO WOMEN 223
STOLAŘ 97
SULIBANI 106
SUPRABO 89
Š
ŠKRABKA 89
T
TACKLE 94
TADOUL 33
TALEN 158
TALISI 152
TALKON 112
TANGERO 35
TANORA 166
TEASER 110
TED 111
TECHNIK 98
TERUEL 205
TEZIMIN 131
TIAMAR 190
TIBRO 189
TIRA 113
TOBÍK 40
TORAN 43
TRASELO 191
TRIKATA 181

TRUDEX 120
TŘÍMĚSÍČNÍ MAXI 235
TŘÍMĚSÍČNÍ NÁSTĚNNÝ 
KALENDÁŘ 234

TULURO 85
TURBO 64
TURDA 100
TUVALU 182
U
URAL 10
V
VALAKIS 101
VALTR 125
VALUR 161
VERNICE 116
VESTA 87
VINIE 54
VLADO 65
VANILLA SEASON
 -  ABADAN 70
 -  ABELA 47
 -  AKAROA 54
 -  ANNAKA 69
 -  BEERBARA 58
 -  DABAHAN 63
 -  DILAM 57
 -  FIJI 55
 -  FUKUI 68
 -  HAMEDAM 2 56
 -  HAMEDAM 6 56
 -  HATTA 57
 -  INDAUR 15
 -  IWAKI 46
 -  KAMAKURA 66
 -  KIRIBATI 58
 -  KISO 68
 -  KITAKAMI 69
 -  KOBE 70
 -  LIWA 55
 -  MAGO 44
 -  MAIZURU 64
 -  MANGAIA 44
 -  MARIOKA 60
 -  MORETON 2 49
 -  MORETON 6 49
 -  MUMBAI SADA 62
 -  NUKUALOFA 49
 -  PAPAROA 55
 -  PAPUA 48
 -  PILBARA 51
 -  PILBARA SET 51
 -  TAKAOKA 46
 -  TANGANIKA 66
 -  TUMAI 56
 -  WANAKA 2 50
 -  WANAKA 6 50
 -  WANGI 50
 -  WRAI 66
 -  YANARIA 51
VÝKRES 115
W
WAVRINO 59
WERNUT 179
WOX 113
Z
ZIGY 21
ZIP 65
Ž
ŽOKEJ 214



Ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH.
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