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NOVÝ KROK S DÁRKY NA MÍRU
Povyšujeme personalizaci na další úroveň.
Předměty z programu yourChoice Vám
umožní vytvořit jedinečný produkt v několika
jednoduchých krocích. To vše i v nízkém
množství a s krátkou dodací lhůtou.

Reklamní předměty podle Vašich
potřeb! V této prezentaci najdete souhrn
nesčetných možností výroby předmětů
ve vašich barvách, ve vlastním tvaru a s
překvapujícími potisky.
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ODPOVĚDNÁ
KOLEKCE
Tato kolekce užitných a funkčních předmětů
je pečlivě vybrána tak, aby zvýšila povědomí o
Vaší značce a zároveň bylo zajištěno ohleduplné
použití materiálů a byl vyroben produkt s delší
životností. Abychom toto mohli zajistit, museli
jsme přehodnotit každý krok procesu vývoje
produktu a celý náš provoz. Integrace udržitelnosti
do výběru materiálu, výroby, potisku a metod
balení jsou stále rozvíjeny a průběžně zlepšovány.
Zavázali jsme se k podnikání odpovědným a
důvěryhodným způsobem.

Více udržitelných materiálů. Kdykoli je to možné
a při zachování funkčnosti a kvality jsou materiály v
kolekci “More Than Gifts” postupně vylepšovány nebo
nahrazeny novými a udržitelnějšími. To znamená výběr
vysoce kvalitních materiálů, které se recyklují nebo se
hodí k recyklaci, materiály z obnovitelných zdrojů a
eticky vyrobené. Středobodem toho je podpora našich
dodavatelů při zavádění inovativních procesů k výrobě
z udržitelnějších materiálů.
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Snížení odpadu. V našem životním prostředí již není místo
pro zbytečný odpad. Výměna jednorázových produktů z
neobnovitelných zdrojů za opakovaně použitelné nebo
biologicky odbouratelné je důležitým krokem vpřed.
Také způsob balení a distribuce dává možnosti ke snížení
odpadu. Od roku 2018 jsme začali zefektivňovat velikosti
krabic a balení tak, abychom snížili množství použitých
sáčků a lepenky. Stále přicházíme na chytřejší řešení
individuálního balení.

REJSTŘÍK
06 Lahve

72 Šňůrky na krk

08 Zástěry

76 Reflexní prvky

12 Tašky

86 Obaly na sedla

36 Pokrývky hlavy

90 Hygienické pomůcky

52 Ponožky

92 Odznaky a placky

52 Deštníky

94 Přívěsky

54 Ručníky

102 Reproduktory

58 Vějíře

104 USB

64 Žabky

110 Nabíječky

65 Sluneční brýle

113 Příslušenství k telefonům

66 Plášťěnky

116 Papírové položky

70 Náramky

PIKTOGRAMY
Plně přizpůsobitelné

2500
MOQ

Minimální množství ve
vlastní PMS barvě

Tyto položky nabízí i EKO
variantu

Minimální množství

Recyklovaný PET materiál

PMS barva

Bezdrátová nabíječka

BIO bavlna

Gramáž papírů

Antibakteriální

Plnobarevné

150

Deštníky do větru

23”
23” Velikost deštníku

MOQ

Ochrana karet
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PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÉ
LAHVE
Nejoblíbenější jednostěnné hliníkové lahve
ve vlastních barvách.
Dodací termín od 8 týdnů

1000
MOQ

Vyberte si barvu těla, druh víčka a karabinu, přidejte
plnobarevný celoplošný potisk.

YC8287

YC9805

YC9350

300 ml. Karabina není určena
pro lezení.

400 ml. Karabina není určena
pro lezení.

750 ml. Karabina není určena
pro lezení.
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SPORTOVNÍ
LAHVE NA MÍRU
Navrhněte si nerezovou lahev v
barvě dle vašeho výběru!
Zvolte jednostěnnou nebo
dvoustěnnou variantu, 500 ml nebo
750 ml objem a vyberte si své víčko.
Dodací termín od 6 týdnů

100
MOQ

MS9450

MS9475

MS8450

MS8475

Jednostěnná
láhev 500ml.

Jednostěnná
láhev 750ml.

Dvoustěnná
láhev 500ml.

Dvoustěnná
láhev 750ml.

Vyberte si svoje víčko:

1

2

4

5

3

6
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PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÉ ZÁSTĚRY
Vyberte si ze standardních barev nebo si zvolte
vlastní PMS barvu. Přizpůsobte si zástěru výšivkou,
nebo celoplošným potiskem.
Dodací termín od 6 týdnů

250

2500

MOQ

MOQ

MPAP04

230gr

Dlouhá unisex zástěra do pasu (2 kapsy), odolná směs polyesteru
(80%) a bavlny (20%), 230 g/m².
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MPAP03

230gr

Krátká unisex zástěra do pasu (3 kapsy), odolná směs
polyesteru (80%) a bavlny (20%), 230 g/m².

Nastavitelné

MPAP02

Kapsa

230gr

Kuchyňská zástěra z polyesteru (80%) a
bavlny (20%), 230 g/m².

MPAPD1

190gr

Kuchyňská zástěra z polyesteru
(80%) a bavlny (20%), 230 g/m².

MPAPS1

230gr

Zástěra s laclem z 230g bavlny.

Standardní barvy
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Abyste měli jistotu, že naše bavlna je skutečně
organická, používáme certifikaci OCS nebo GOTS.
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Bavlna
Bavlněné tašky jsou odolné, pratelné a ekologické
díky tomu, že jsou opakovaně použitelné.
Organická bavlna je skoro jako obyčejná bavlna jen
s tím rozdílem, že se pěstuje bez použití jakýchkoli
pesticidů, herbicidů, hnojiv nebo jiných chemikálií.
Počet farem na výrobu organické bavlny rychle
roste, stále však představuje velmi malou část
celkové produkce bavlny na celém světě.

B IO B AV LNA JE
P Ě S TOVÁ N A PŘ IR OZE NĚ ,
B E Z P OU ŽITÍ PE STICID Ů,
H E R B ICID Ů N E B O HNOJIV
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PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÉ
BAVLNĚNÉ TAŠKY
Vyberte si z různých přírodních materiálů a
nechte si svůj design vytisknout celoplošně,
abyste maximalizovali dopad své zprávy.
Dodací lhůta od 5 týdnů.

250

1000

MOQ

MOQ

Vyberte si z našich standardních velikostí nebo si nechte
tašku vyrobit ve vlastním rozměru.

MB8101 (digitální tisk)
Velikost: 38 (š) x 42 (v) cm.
Dlouhá držadla 70x2 cm.
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MB8101 (sítotisk)
Velikost: 38 (š) x 42 (v) cm.
Dlouhá držadla 70x2 cm.

(Organická)
bavlna
105 g/m²

MB8115
Velikost: 33 (š) x 36 (v) cm. Krátká
držadla 39 x 2 cm. Ramenní popruh:
110x2,5cm. Volitelně: kovová spona
umožňující nastavení délky popruhu.

(Organická)
bavlna
140 g/m²

(Organická)
bavlna
180 g/m²

(Organická)
bavlna
280 g/m²

MB8102
Velikost: 38 (š) x 42 (v) cm.
Krátká držadla 36x2 cm.

MB8103
Bavlněná taška se složeným dnem.
Rozměr 38(š) x 10(h) x 42(v) cm.
Dlouhá držadla 70 x 2,5 cm.

MB8106
Bavlněná taška se složeným dnem.
Rozměr 50(š) x 15(h) x 40(v) cm.
Dlouhá držadla.

MB8104
Bavlněná taška s 10 cm dnem a
dlouhými uchy, rozměr 38(š) x
10(h) x 42(v) cm.

(Organická) bavlna
320 g/m²

MB8110
Skládací bavlněná taška v pouzdru se
stahovací šňůrkou. Velikost: 38(š) x 50(v) cm.
Dlouhá držadla 70 x 2 cm.

MB8111
Nákupní taška s průhmatem a dlouhými držadly 60x2,5 cm.
Velikost: 30(š) x 40(v) cm.
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MB8201
Plátěná plážová a nákupní taška s provazovou
rukojetí, rozměr 40(š) x 32(v) cm.

MB8202
Plátěná plážová a nákupní taška s provazovou
rukojetí, rozměr 48(š) x 38(v) cm.

MB8302
Bavlněný stahovací batoh 37(š) x 46(v) cm.

MB8301
Bavlněný stahovací batoh 37(š) x 41(v) cm.

FOTOREALISTICKÉ GRAFIKY
VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ
Speciálně vyvinutá bavlna pro
pestrobarevné a fotografické vzory ve
vysokém rozlišení i na přírodní tkanině.
Dodací termín od 5 týdnů.
Vysoké
rozlišení

250
MOQ

Vyberte si z našich standardních velikostí nebo si nechte
tašku vyrobit ve vlastním rozměru.

MB8401
Velikost: 38 (š) x 42 (v) cm.
Dlouhá držadla 70x2,5 cm.

MB8403
Velikost: 38 (š) x 10(h) x 42(v) cm.
Dlouhá držadla 70x2,5 cm.

Normální
rozlišení

MB8601
Velikost: 37(š) x 42(v) cm.
Průměr šňůrky 0,5 cm.

(Organická)
bavlna
220 g/m²

MB8406
Velikost: 50 (š) x 15(h) x 40(v) cm.
Dlouhá držadla 70x2,5 cm.
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ZNOVUPOUŽITELNÉ OBALY NA
OVOCE A ZELENINU
Odolné a pratelné. Vyberte si jednu
velikost nebo si objednejte celou sadu.
Přidejte svoje logo a zvolte si grafiku
papírového přebalu.
Dodací termín od 4 týdnů.

250
MOQ

Volitelný
papírový
rukáv

MB9101
MB9102
MB9103
MB9104

30(š)x20(v) cm
30(š)x35(v) cm
30(š)x40(v) cm
Sada 3 kusů

Recyklovaná PET síťovina s
polyesterovou šňůrou a uzávěrem
z ABS plastu. Zvolte si etiketu ve
Vašem designu nebo celoplošný
plnobarevný potisk siťoviny. Baleno
v papírovém rukávu.
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zadní strana
přední strana

MB9009
MB9010
MB9011
MB9012

30(š)x20(v) cm
30(š)x35(v) cm
30(š)x40(v) cm
Sada 3 kusů

100% bavlna. Přední strana ze síťoviny
a plná záda z ní činí nejlepší volbu
pro Váš celoplošný potisk. Baleno v
papírovém rukávu.

MB9005
MB9006
MB9007
MB9008

30(š)x20(v) cm
30(š)x35(v) cm
30(š)x40(v) cm
Sada 3 kusů

100% bavlna. Přední a zadní strana
ze síťoviny s bavlněným štítkem
s vlastním designem. Baleno v
papírovém rukávu.
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Velká část pevného odpadu na světě se připisuje
PET plastu. Proto plastu dáváme nový život.
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RPET
PET je nejběžnějším typem plastu, který se většinou
používá na výrobu jednorázových lahví a obalů. Velká
část pevného odpadu na světě se připisuje tomuto
obalu. Recyklovaný PET je známý jako RPET a je to
nejrozšířenější recyklovaný plast na světě. Využití
recyklovaného PETu pomáhá snižovat množství
odpadu a dopad na životní prostředí.

R EC Y K LOVA N Ý PE T JE
ZN Á MÝ JA KO R PE T A JE TO
N E J R OZ Š ÍŘ E NĚ JŠÍ R ECY KLOVA NÝ
P L A ST NA SV Ě TĚ
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PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÉ A
ZNOVUPOUŽITELNÉ NÁKUPNÍ TAŠKY
Minimalizujte dopad na životní prostředí a
vyberte si z celé řady modelů a materiálů
jako je papír, tkaný PP, RPET nebo netkaná
textilie a maximalizujte dopad Vaší reklamy.
Vaše taška šetrná k životnímu prostředí
nikdy nebyla tak moderní.

Materiál a barva
držadel
Zapínání
Barevné
lemování

Dodací termín od 5 týdnů.

Materiál

1000
MOQ

Fotorealistický
tisk

Materiály

RPET s laminací

Tkaný PP s laminací

Netkaná textilie

Netkaná textilie s
laminací
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Vyberte si z našich standardních velikostí nebo si nechte
tašku vyrobit ve vlastním rozměru.

Svařované
3000

5

4

2

1

3

Vyberte si z našich standardních velikostí nebo si nechte tašku vyrobit ve vlastním rozměru.
1

MO4070
Horizontální nákupní taška.
Velikost: 36x32x12 cm.
2

MO4120
Horizontální nákupní taška.
Velikost: 42x32x24 cm.

3

MO4080
Horizontální nákupní taška.
Velikost: 42x32x16 cm.

5

MO4340
Horizontální nákupní taška.
Velikost: 45x35x10 cm.

4

MO4190
XL horizontální nákupní taška.
Velikost: 90x38x35 cm.

Dostupné také
z RPET
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1000

1000
3
2

1

3000
4

5

Svařované

Heat
seal
1000

3000

Dodací termín od 5 týdnů

1

MO4030
Nákupní taška.
Velikost: 37x41 cm.
2

MO4060
Nákupní taška.
Velikost: 40x45x17 cm.
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3

MO4050
Nákupní taška.
Velikost: 32x40x9 cm.

5

MO4310
Nákupní taška.
Velikost: 25x35 cm.

4

MO4330
Nákupní taška.
Velikost: 30x38x10 cm.

Dostupné také z RPET

1000

2

MOQ

3
1

5

4

Dodací termín od 5 týdnů
1

MO4240
Skládací nákupní taška.
Velikost: 40x35x20 cm.
2

MO4230
Skládací nákupní taška.
Velikost: 30x35x15 cm.

3

MO4210
Chladicí taška.
Velikost: 34x34x17 cm.

5

MO4100
Chladicí taška.
Velikost: 32x22x24 cm.

4

MO4090
Chladicí taška.
Velikost: 21x15x17 cm.

Vyberte si z našich standardních
velikostí nebo si nechte tašku
vyrobit ve vlastním rozměru.
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PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÉ TAŠKY NA OBĚDY NEBO PIKNIK
Tyto tašky jsou vyrobeny z izolačních materiálů, které udrží potraviny a nápoje chladné
nebo teplé po dobu několika hodin. Použijte celou plochu pro vlastní design a reklamu.
Dodací termín od 6 týdnů
250
MOQ

24

MB2006
Chladící taška na láhev se stahovacím
zavíráním. Rozměry: průměr 10,5 x 28 (v) cm.

MB2012
Velká chladící taška s ramenním popruhem.
Rozměry: 34,5x20x29 cm.

MB2010
Malá dvouvrstvá chladící taška s ramenním
popruhem. Rozměry: 20x15,5x15 cm.

MB2013
Extra velká chladící taška s ramenním
popruhem. Rozměry: 34,5x25x37 cm.

MB2011
Střední chladící taška s ramenním
popruhem. Rozměry: 26,5x16,5x22 cm.

YC9853
Chladicí taška a batoh s přední kapsou.
Rozměry: 29x20x35 cm.
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PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÉ
ZNOVUPOUŽITELNÉ TAŠKY
Opakovaně použitelné tašky s celým
povrchem pro Vaši grafiku. Tyto tašky jsou
dokonalým funkčním a ekologickým dárkem.
Dodací termín od 4 týdnů.

250

2500

MOQ

MOQ

210D

MB1010
Skládací XL taška z 210D s
pouzdrem na zip.
Velikost: 49x60 cm.
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MB1110
Skládací XL taška s obalem na zip.
100% recyklovaný PET.
Velikost: 49x60 cm.

100% RPET

MB1011
Skládací nákupní taška z 210D s
vnitřní kapsou. Velikost: 41x63 cm.

MB1111
Skládací nákupní taška ze 100% RPET s
vnitřní kapsou. Velikost: 41x63 cm.

MB1007
Skládací nákupní taška 210D s
jednovrstvými držadly a pouzdrem.
Velikost: 39x58x12 cm.

MB1107
Skládací nákupní taška ze 100%
RPET s jednovrstvými držadly a
pouzdrem. Velikost: 39x58x12 cm.

MB1009
Nákupní taška 210D s
jednovrstvými držadly (bez
kapsy). Velikost: 41x56 cm.

MB1109
Nákupní taška ze 100% RPET
s jednovrstvými držadly (bez
kapsy). Velikost: 41x56 cm.

MB1008
Skládací nákupní taška 210D s
jednovrstvými držadly a vnitřní
kapsou. Velikost: 41x56 cm.

MB1108
Skládací nákupní taška ze 100%
RPET s jednovrstvými držadly a
vnitřní kapsou. Velikost: 41x56 cm.

MB1003
Skládací nákupní taška 210D s
dvouvrstvými držadly, v pouzdře s
plastovým háčkem.
Velikost: 39x50 cm.

MB1103
Skládací nákupní taška ze 100% RPET
s dvouvrstvými držadly, v pouzdře s
plastovým háčkem.
Velikost: 39x50 cm.
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STAHOVACÍ BATOHY
NA MÍRU
Tyto batohy jsou ideální na jednodenní
výlety nebo sport a díky celoplošnému
potisku poskytují skvělý prostor pro
Vaše reklamní sdělení.
Dodací termín od 4 týdnů.
250

2500

MOQ

MOQ

MB3001
Stahovací batoh ze 210D
polyesteru, zesílené rohy z PU.

MB3101
Stahovací batoh ze 100% RPET,
zesílené rohy z PU.

Volitelná
bezpečnostní
pojistka

MB3011
Polyesterový stahovací batoh.

MB3111
Stahovací batoh ze 100% RPET.

210D Polyester
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100% RPET

MB3006
Velký stahovací batoh.

MB3106
Velký stahovací batoh
ze 100% RPET.

MB3003
Batoh s kapsou ze
síťoviny na zip.

MB3010
Fotbalový stahovací batoh.

MB3004
Stahovací batoh ve tvaru trička.

MB1005
Skládací batoh.

MB3103
Stahovací batoh ze 100% RPET s
kapsou z polyesterové
síťoviny na zip.

MB1006
Skládací batoh.
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SPECIÁLNÍ LÁTKY

MB3023
Pevný 100% polyesterový (220 g/m²)
stahovací batoh pro živé barvy potisku.

MB3022
Stahovací batoh z 100% keprového 230D polyesteru.
Odolný batoh pro sport a různé aktivity.

MB3021
Stahovací batoh z odolného 100% keprového
polyesteru 150D x 300D pro jemný a měkký dotek.

MB3012
Reflexní bezpečnostní stahovací batoh
(CE EN13356) s neonovými barevnými šňůrami.
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PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÉ
VODOTĚSNÉ VAKY
Tyto vodotěsné vaky jsou skvělé na pláž,
vodu nebo jednodenní výlety. S celoplošným
potiskem Vám udělají skvělou reklamu.
Dodací termín od 3 týdnů.

150
MOQ

Volitelný ramenní popruh.

1,5L

MB8001
Vodotěsný vak z PVC (0,36 mm).
Velikost: Ø 12 x 24 cm.

3,5L

MB8002
Vodotěsný vak z PVC (0,36 mm).
Velikost: Ø 15 x 32 cm.

5,8L

MB8003
Vodotěsný vak z PVC (0,36 mm).
Velikost: Ø 18 x 35 cm.

10L

MB8004
Vodotěsný vak z PVC (0,50 mm).
Velikost: Ø 20,5 x 47 cm.
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NEJPRODÁVANĚJŠÍ BATOHY, NYNÍ NA MÍRU
Dodací termín od 7 týdnů.
250 2500
MOQ

MOQ

01

Zvolte si barvu
batohu

02

Zvolte si barvu
síťky

Vyberte si barvu látky.
Zeptejte se nás na
dostupné barvy.

20+ barev

20+ barev
Vyberte si barvu síťky.
Zeptejte se nás na
dostupné barvy.

03

Zvolte si barvu
dna

04

Vyberte si design
svého loga

Vyberte si barvu dna.
Zeptejte se nás na
dostupné barvy.

20+ barev

6 možností

A

Plnobarevné logo na PU
štítku (max. 8x8 cm)
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C

B

Jednobarevný kovový
odznak z měkkého
smaltu (max. 8x8cm)

Kovové logo s
jednobarevným smaltem na
PU štítku (max. 4x2 cm)

E

D

Štítek z umělé PU kůže
s vyraženým logem
(max. 8x8 cm)

Štítek z umělé PU kůže
s jednobarevným logem
(max. 8x8 cm)

F

Dvoubarevný štítek z
PVC (max. 8x8 cm)

13”
YC9328
Batoh z 600D polyesteru ve dvou barvách s vnější kapsou na
zip. Hlavní přihrádka na zip na zadní straně kvůli bezpečnosti.
Velikost 26x13x43 cm.

YC9294 13”
Dvoubarevný 600D polyesterový batoh s polstrovanými
ramenními popruhy. Vnitřní přihrádka pro 13ti palcový
notebook. Hlavní kapsa na zip na zadní straně kvůli
bezpečnosti. Velikost 26x13x45 cm.

3

15”
YC8958
Batoh z 300D dvoubarevného polyesteru, vhodný pro 15ti palcový
notebook. Hlavní kapsa na zip na přední straně. Polstrovaná záda a
ramenní popruhy. Přihrádka na tablet. Držák na kufr na zadní straně.
Velikost 30x14x45 cm.

YC9600
600D dvoubarevný polyesterový polstrovaný batoh. Včetně
síťované kapsy na láhev nebo deštník. Hlavní přihrádka na zip na
zadní straně pro lepší ochranu. Velikost 29x13x38,5 cm.
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PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÉ
TURISTICKÉ BATOHY
Hrajte si s mixem barev popruhů, zipů, kapes a
přizpůsobte si tak batoh podle svých představ.
Dodací termín od 6 týdnů.

500

1000

MOQ

MOQ

MB4004
Batoh z 600D polyesteru. Síťované kapsy
na obou stranách. Velikost: 29x16x46 cm.
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MB4001
Batoh z 600D polyesteru s vnější kapsou na
zip. Velikost: 29x11,5x38 cm.

MB4003
Batoh z 600D polyesteru s vnější kapsou na
zip. Velikost: 24x10x31 cm.

CELOPLOŠNĚ
POTIŠTĚNÉ BATOHY
Tyto batohy jsou ideální například do
školy a celoplošně potištěný povrch
poskytuje skvělou příležitost pro
vlastní design.
Dodací termín od 6 týdnů.

250
MOQ

+
Bavlna

Polyester

Polycotton je tkanina vyrobená
ze směsi bavlny a polyesterového
vlákna, díky čemuž je odolnější
proti roztržení než 100% bavlna.

MB4031
Batoh z polycottonu s vnější kapsou na zip.
Velikost: 27 (š) x 12 (h) x 41 (v) cm.
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PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÉ ČEPICE
Popusťte uzdu své fantazii a vytvořte si dokonalou čepici
v několika krocích! Vyberte si z desítky různých látek,
tuctu standardních barev a začněte s úpravami!
Dodací termín od 5 týdnů.

150

500

MOQ

MOQ

MH2002
Kartáčovaná těžká bavlna, dokonalý styl. Strukturovaná
6ti panelová kšiltovka se středním profilem.
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MH2006
Těžká
bavlna

Kartáčovaná těžká bavlna s kontrastním prošíváním.
Strukturovaná 6ti panelová kšiltovka se středním profilem.

Těžká
bavlna

MH2001
Strukturovaná 6ti panelová kšiltovka se středním
profilem. Prémiová keprová bavlna s jemnou
strukturou, vhodná pro detailní výšivku.

MH2005
Prémiová
bavlna

Strukturovaná 6ti panelová kšiltovka, střední
profil. S kontrastním sendvičovým kšiltem.

Prémiová
bavlna
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MH2312

MH2313

Bavlněná přední strana s vícebarevným kšiltem
a sportovní síťovanou zadní stranou. 6 panelů.

bavlna

sportovní
síťka

Přední strana z těžké bavlny a s jednobarevným
kšiltem, sportovní síťovaná zadní strana. 6 panelů.

bavlna

sportovní
síťka

Cotton

Cotton

Sport Mesh

Sport Mesh

MH2201
Klasická trucker kšiltovtka. 5 panelů. Čelo z
polyesterové pěny v kombinaci se síťkou vzadu.
Polyester
Polyester Mesh
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MH2202
Polyester

síťka

6ti panelová čepice trucker. Přední strana z
materiálu “polycotton” se síťovanou zadní stranou.
Polycotton
Polyester Mesh

Polycotton

síťka

MH2309
Strukturovaná 6ti panelová čepice, střední profil. Vyrobeno
ze 100% polyesterové žakárové tkaniny se vzorem diamantu,
ideální pro běžné nošení nebo sportovní události.

MH2311
Polyesterový žakár
s diamantovým
vzorem

MH2307
Strukturovaná 6ti panelová čepice, střední profil. Žerzejová
tkanina je vyrobena z polyesteru a spandexu. Díky tomu je
lehká a flexibilní.

Ripstopová (100% polyester) tkanina pro golf a jiné
sportovní akce. Strukturovaná 6ti panelová čepice se
středním profilem.

Ripstop
Polyester

MH2308
Žerzej
(Jersey)

Strukturovaná 6ti panelová čepice, střední
profil. Vyrobeno z prodyšné sportovní síťoviny.

sportovní
síťka
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MH2206
Akrylová látka. Kšiltovka se 6ti panely a
vysokým profilem snapback. Nadčasový design.

Akryl

MH2204
Kšiltovka s 5ti panely a vysokým profilem. Přední
část z polyesterové pěny,zadní část ze síťoviny.
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Polyester
Polyester síťka

Polyesterová síťka
pěna

MH2315
Strukturovaná 6ti panelová strečová kšiltovka se
středním profilem ve velikosti pro dospělé. Předzahnutý
sendvičový kšilt s elastickým potním páskem.

Prémiová
bavlna

Roztažitelná
čelenka

Prémiová
bavlna

Roztažitelná
čelenka

MH2314
Strečová čepice s uzavřenou zadní částí. Strukturovaná 6ti
panelová kšiltovka se středním profilem ve velikosti pro
dospělé. Předzahnutý kšilt s elastickým potním páskem.
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MH2316
100% polyester pro celoplošně tištěné vzory.
Strukturovaná kšiltovka s 5ti panely a středním profilem.

Polyester

MH2317
100% polyester pro celoplošně tištěné vzory. Strukturovaná
kšiltovka se 6ti panely a středním profilem.
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Polyester

MH2303

MH2302
Klobouček z polyesteru. Čtyři větrací očka na
bocích pro lepší proudění vzduchu.

Sluneční kšilt z kartáčované těžké bavlny.

Polyester

MH2301
Čtyřpanelová nízkoprofilová čepice se zakřiveným
kšiltem. Lehké mikrovlákno se síťovinou na bocích.

Těžká
bavlna

MH2304
Mikrovlákno

síťka

Strukturovaná 6ti panelová bezpečnostní
čepice se středním profilem. Reflexní detaily.

Luminiscenční
polyester
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MULTIFUNKČNÍ
ŠÁTKY 100

Polyester

100%
RPET

MOQ

V chladu Vás zahřejí, v teple Vás ochladí.
S celoplošným potiskem jsou tím
nejlepším funkčním dárkem.
S celopotiskem. Dodací termín od 2 týdnů.

Volitelné balení
do papírového
přebalu

Čelenky

ML3003

ML3103

Polyester (140 g/m²). Velikost
50x25 cm. Volitelně s
antibakteriální úpravu (ISO 20743).

100% RPET (140 g/m²). Velikost 50x25 cm.

MH3001

MH3101

Polyester (140 g/m²). Velikost cca.
25x11cm. Volitelně s antibakteriální
úpravu (ISO 20743).

100% RPET (140 g/m²). Velikost 25x11 cm.

100
MOQ

Unisex čelenky s celopotiskem vyrobené
z pružného polyesteru. Velikost cca.
25cm x 11cm. Perfektní volba pro každý
sport, kde potřebujete udržet vlasy na
svém místě.
Dodací termín od 2 týdnů
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UPF50+
Sun Protection

Coolmax®
Prodyšný

Fleece

Polyester

Lycra

ML3403

ML3203

ML3006

Coolmax®. Velikost cca. 50x25 cm.

UPF50 + ochrana proti slunci.
Velikost cca. 50x25 cm.

Polyester (140 g/m²) + fleece
(180 g/m²). Volitelně s
antibakteriální úpravu (ISO 20743).

MH3301

MH3201

MH3002

Coolmax®. Velikost cca. 25x11 cm.

UPF50 + ochrana proti slunci.
Velikost cca. 25x11 cm.

Polyesterový silikon, elastický materiál pro a
bezpečné uchycení vlasů. Velikost ca. 26x1,5 cm.
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MULTIFUNKČNÍ
ŠÁTKY 100
MOQ

V chladu Vás zahřejí, v teple Vás ochladí.
S celoplošným potiskem jsou tím
nejlepším funkčním dárkem.
S celopotiskem. Dodací termín od 4 týdnů.

Volitelné balení
do papírového
přebalu

ML3023

ML3033

Volitelné balení do papírového přebalu
Polyesterový šátek s vnitřní kapsou na filtr nebo roušku. K dispozici také v RPET: ML3123.

Polyesterový šátek s nosní sponou pro lepší uchycení.
K dispozici také v RPET: ML3133.
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PRATELNÉ,
ZNOVUPOUŽITELNÉ
ROUŠKY PRO
NELÉKAŘSKÉ POUŽITÍ
Testováno a kompatibilní s: CWA17553:
2020; EN13274-7; ISO9237
Dodací termín od 5 týdnů.

100
MOQ

MF3006

MF3001

MF3104

MF3102

Opakovaně použitelná
antibakteriální rouška vyrobená z
bavlny a polyesteru pro dospělé
a děti. Testováno před a po 25
pracích cyklech. V souladu s REACH
a CWA 17553: 2020.

Opakovaně použitelná
antibakteriální rouška vyrobená
z bavlny a polyesteru pro dospělé
a děti. Testováno před a po 10
pracích cyklech. V souladu s REACH
a CWA 17553: 2020.

Opakovaně použitelná rouška pro
dospělé a děti, vyrobená z bavlny a
recyklovaného PET, balená v opakovaně
použitelném zipovém sáčku. Testováno
před a po 50 pracích cyklech. V souladu
REACH a CWA 17553: 2020.

Opakovaně použitelná rouška pro dospělé
s nastavitelnými ušními očky, vyrobená
z bavlny a recyklovaného PET, balená v
opakovaně použitelném sáčku. Testováno
před a po 50 pracích cyklech. V souladu
REACH a CWA 17553: 2020.

Výše uvedené roušky spadají do kategorie 2 (EN13274-7, ≥ 70%, filtrace aerosolů). Pro nejnovějších předpisy a doporučení týkajících se těchto produktů nás kontaktujte.
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PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÉ
BAVLNĚNÉ ČEPICE
Vícesezónní bavlněná čepice.
Skvělá pro dny, když teplota
začne klesat.
Dodací lhůta od 5 týdnů.

250

2500

MOQ

MOQ

Vyberte si z 36+ standardních barev.

REFLEXNÍ TISK
Reflexní potisk je skvělá volba pro
zakázkové čepice. Zvyšuje viditelnost nositele i Vašeho loga.
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MW5001

MW5002

Bavlněná čepice, 190gsm, 95% bavlna,
5% elastan. K dispozici ve 3 velikostech.

Bavlněná čepice s kontrastními stehy, 190 g/m²,
95% bavlna, 5% elastan. K dispozici ve 3 velikostech.

ČEPICE S
PLNOBAREVNÝM POTISKEM
Dvouvrstvá polyesterová čepice s
plnobarevným celopotiskem.
Dodací termín od 5 týdnů.

250
MOQ

Plnobarevné

MW5004

MW5003

MW5004

Plnobarevná dvouvrstvá čepice, 190gsm,
100% polyester. Univerzální velikost.

Plnobarevná dvouvrstvá čepice s fleecovou
podšívkou, 190gsm, 100% polyester.
Univerzální velikost.

Fleece
Fleecová podšívka dělá tuto čepici
vhodnou do chladnějšího počasí.
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PLNĚ
PŘIZPŮSOBITELNÉ
AKRYLOVÉ ČEPICE
Vyberte si jednu nebo dvě
Pantone barvy a vytvořte si
perfektní dvouvrstvou čepici.
Dodací lhůta od 5 týdnů.

250
MOQ

MW1009
Reflexní čepice pro lepší viditelnost v noci. 100%
akryl s fleecovou podšívkou. Univerzální velikost.

Při osvětlení
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Bez osvětlení

MW1004
Dvouvrstvá čepice s barevnými pruhy.
100% akryl. Univerzální velikost.

MW1001
Dvouvrstvá čepice. 100% akryl. Univerzální velikost.
K dispozici také v RPET: MW1101.

MW1002

MW1003

Dvouvrstvá čepice s ohrnutým lemem. 100% akryl.
Univerzální velikost. K dispozici také v RPET: MW1102.

Dvouvrstvá čepice s barevným lemováním.
100% akryl. Univerzální velikost.
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PONOŽKY
SWANKY NA MÍRU
Ponožky Swanky jsou unikátní produkt, který
dodá Vaší reklamě jiný rozměr. Pocit luxusu si
tak mohou užít Vaši klienti nebo zaměstanci.
Dodací termín od 4 týdnů.

100

100

MOQ

MOQ

01

Vyberte si vzor
ze 30 možností

02

Nebo si vytvořte svůj
vlastní design

03

04

Vyberte si barvy

Zvolte si obal

dle PMS
(Pantone Matching System)

(plnobarevný, vlastní design)

Standardní etiketa

Prémiová dárková krabička (volitelně)
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Vyberte si ze Swanky vzorů
nebo si vytvořte vlastní design!
Spolupracujme
Tato prémiová maloobchodní
značka plně přizpůsobitelných ponožek je poprvé
nabízena i v Evropě. Zjistěte
více na Swankysocks.com.

Zeptejte se nás na všech 30 modelů
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PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÉ
DEŠTNÍKY
Místo toho, aby jste přemýšleli
co je a co není možné vytisknout
na deštník, popusťte uzdu své
fantazii s nekonečnými možnostmi
personalizace, které nabízíme.
Dodací termín od 4 týdnů.
100

500

MOQ

MOQ

MO8776

23”

23” (průměr 102 cm) deštník s automatickým
otevíráním a černým kovovým tělem.
Sklolaminátová žebra a plastové koncovky.
Černé tvarované držadlo. Manuální zavírání.
54

MO8779 23”

MU3006 23”

23” (průměr 102 cm) deštník, černá kovová
konstrukce. Plastové hroty, automatické
otevírání a rukojeť z EVA materiálu.

Deštník s dřevěnou tyčí a zahnutým držadlem,
23” (průměr 102 cm). Kovová žebra a dřevěné
špičky. Automatické otevírání.

MO8581

27”

27” (průměr 122 cm) deštník, černá kovová
konstrukce a žebra. Kovové hroty, automatické
otevírání a rukojeť z EVA materiálu.

MU7008

27”

27” (průměr 122 cm) deštník s automatickým
otevíráním. Sklolaminátová žebra a plastové
koncovky. Černé rovné EVA držadlo.
Manuální zavírání.

MU9001

30”

30” (průměr 132 cm) golfový deštník. Černá kovová
černá kovová konstrukce a dvojitá žebra, manuální
otevírání a rukojeť z EVA materiálu.
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PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÉ
DEŠTNÍKY
Deštníky pro Vás máme k dispozici skladem,
ale můžete si je také přizpůsobit podle Vašich
přesných specifikací. Panely v barvách vašeho
loga nebo dokonce s celoplošným fotografickým
tiskem. To je yourChoice.
Dodací termín od 4 týdnů.
100

500

MOQ

MOQ

MU2001

21”

Skládací 21” (průměr 93 cm) deštník,
pozinkovaná kovová tyč a žebra. Plastová
rukojeť s řemínkem na zápěstí. Manuální
zavírání. Včetně pouzdra.
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MO8780 21”
Prémiový deštník o průměru 21”
(průměr 95 cm). Pozinkovaná tyč, žebra
ze sklolaminátu. Automatické otevírání
a zavírání. Včetně pouzdra.

JEDNOPANELOVÝ DEŠTNÍK
Nechte si svoji grafiku vytisknout
celoplošně a ve fotokvalitě.
Bez přerušování na tomto
jednopanelovém deštníku.
Dodací termín od 4 týdnů
100

500

MOQ

MOQ

MU3108
23” deštník s automatickým otevíráním a černým
kovovým tělem. Sklolaminátová žebra a plastové
koncovky. Černé pogumované tvarované držadlo.
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PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÉ
PLÁŽOVÉ RUČNÍKY
Plnobarevné ručníky jsou skvělé pro
propagaci vaší značky. Vyberte si
z různých technik personalizace a
vytvořte si vlastní design.

01

02

Vyberte si jednu ze tří oblíbených
technik přizpůsobení.

Vyberte si způsob dopravy

03

Vyberte si
velikost

Evropa
Evropa

70x140cm
75x150cm
100x180cm

Od 5 týdnů

Plnobarevný tisk
Od 100 ks
Přední strana ručníku je
plnobarevně potištěna
Vaší grafikou a má měkký
povrch. Zadní část
ručníku je bílá.
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Reliéf (ražba)

Žakár (tkaný)

Od 100 ks

Od 250 ks

Vyražené logo se v místech
chybějící froté smyčky jeví
jako rovný povrch a vytváří
tak skvělé designy.

Žakárové ručníky obarvené
přízí jsou vyrobeny tkáním
2-3 barevné příze. Zadní
strana ručníku je negativem
přední strany.

Dálný východ
Dálný východ
Od 12 týdnů

70x140cm
80x160cm
100x180cm

TKANÉ A RELIÉFNÍ
PLÁŽOVÉ OSUŠKY
Skvělé možnosti personalizace, když
preferujete diskrétní design loga.
Dodací termín od 6 týdnů.

100
MOQ

Volitelně se svázanými
třásněmi

Volitelně s třásněmi

MT4005/MT4008

MT4006/MT4007

MT4009

Reliéfní tkaná plážová osuška. (100% bavlna).

2-3 barevná tkaná (žakárová) plážová osuška.
(100% bavlna).

Reliéfní tkaná plážová osuška “Hammam & Terry”
(100% bavlna).

MT4005 Vyrobeno v Evropě

100

MT4006 Vyrobeno v Evropě

250

MT4009 Vyrobeno v Evropě

MT4008 Vyrobeno na Dálném východě

1000

MT4007 Vyrobeno na Dálném východě

1000

90x150cm 90x180cm 100x180cm

100
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PLNOBAREVNĚ POTIŠTĚNÉ
PLÁŽOVÉ RUČNÍKY
Nechte si svoji grafiku vytisknout od kraje do
kraje a maximalizujte tak svoji reklamu!
Dodací termín od 5 týdnů.

100
MOQ

MT4003

Plnobarevně potištěná plážová osuška (bavlna / polyester).

Plnobarevně potištěná plážová osuška
(100% mikrovlákno).
Vyrobeno na “Dálném východě”

MT4001 Vyrobeno v Evropě

100

MT4002 Vyrobeno na “Dálném východě”
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100

MT4001/MT4002

250

MT4004

1000

2-8 barevně reaktivně potištěné ručníky (100% bavlna).
Vyrobeno na “Dálném východě”.

PLNOBAREVNÉ
SPORTOVNÍ RUČNÍKY
Plážové, golfové nebo chladící ručníky.
Vyberte si svůj styl, velikost a materiál.
Dodací termín od 5 týdnů.

100
MOQ

Volitelný papírový
obal

MPCT01

MPGT02

Chladící ručníky. 100% polyester.
Velikosti: 80x30cm / 100x30 cm.
K dispozici také ve 100% RPET: MPCT11.

Golfové ručníky. Směs polyesteru a bavlny.
Velikosti: 30x30cm / 59x30cm.
K dispozici také ve 100% RPET: MPGT12.
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PLÁŽOVÉ PŘEDMĚTY S CELOPOTISKEM
250

1000

MOQ

MOQ

(BIO)
bavlna 280g

MB8202
Plátěná plážová a nákupní
taška s lanovou rukojeťí ,
rozměr 40 (š) x 32 (v) cm.
Dodací termín od 5 týdnů.

MB8201
Plátěná plážová a nákupní
taška s lanovou rukojeťí ,
rozměr 48 (š) x 38 (v) cm.
Dodací termín od 5 týdnů.

MPFB01

500

Skládací frisbee s pouzdrem.
Dodací termín od 4 týdnů.
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VODOTĚSNÉ VAKY
S CELOPOTISKEM
Skvělé na pláž, vodu nebo na výlety. Tyto vodotěsné
vaky nabízí celý svůj povrch pro reklamní sdělení.
Dodací termín od 3 týdnů

150

2500

MOQ

MOQ

Volitelný ramenní popruh

3,5L

1,5L

5,8L

10L

MB8001

MB8002

MB8003

MB8004

Nepromokavý vak z PVC (0,36 mm).
Velikost: Ø 12 x 24 cm.

Nepromokavý vak z PVC (0,36 mm).
Velikost: Ø 15 x 32 cm.

Nepromokavý vak z PVC (0,36 mm).
Velikost: Ø 18 x 35 cm.

Nepromokavý vak z PVC (0,50 mm).
Velikost: Ø 20,5 x 47 cm.
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BAREVNÉ A CELOPOTIŠTĚNÉ VĚJÍŘE
500
MOQ

MPFN03

MPFN03

Vějíř z bambusu
s papírovým potahem 80 g/m2.
Dodací lhůta: od 4 týdnů.

MPFN02
Vějíř ze dřeva
s potahem z 210T polyesteru.
Dodací lhůta: od 4 týdnů.

MPFN02

MPFN01
Vějíř z plastu
s potahem z 210T polyesteru.
Dodací lhůta: od 4 týdnů.

MPFN01
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PLÁŽOVÉ
PANTOFLE - ŽABKY
Dostupné v jakékoliv Pantone
barvě nebo s celopotiskem!
Dodací termín od 7 týdnů
500
MOQ

500 párů od barvy,
velikosti a designu.

MU5001

MU5002

MU5003

Jedna vrstva (barva dle PMS)
plážové pantofle.

Dvouvrstvé (vícebarevné)
plážové pantofle.

Třívrstvé (vícebarevné)
plážové pantofle.
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SLUNĚČNÍ BRÝLE
NA MÍRU
Unikátním způsobem, jak si udělat reklamu,
jsou brýle s potištěnými obroučkami, nebo
dokonce potištěnými skly.
Dodací termín od 4 týdnů

250
MOQ

01
Dodací termín od 4 týdnů
Vyberte si materiál

02

03

Vyberte si barvu

Vyberte si skla

Vyberte si barvu
12 standardních barev nebo vlastní dle PMS.

Vyberte si skla UV400 Cat 3.
Kouřové nebo zrcadlové barvy.

04
Přidejte své logo

Kouřové
Plast

Stříbrná Zlatá Červená
Celopotiskem
Fialová Zelená Modrá

Bambus
Kouřové

Pšeničná sláma
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Zrcadlová modrá

Na sklo

Kombinujte barvy
obrouček se skly

Přidejte logo na skla

Celopotisk

Standardní barvy plastu

MPSG01
Plně přizpůsobitelné sluneční brýle s volitelnou
antibakteriální úpravou (ISO 22196) pro MPSG01.
Vytvořte si svůj oblíbený design s mnoha možnostmi.

Balení v papíru

Volitelné plnobarevné
polyesterové pouzdro
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Bambus

MPSG02
Plně přizpůsobitelné sluneční brýle s
bambusovými nožíčkami: plnobarevný
design nebo barvy dle Pantone.
Barvy obrouček

Pšeničná sláma

MPSG03
Plně přizpůsobitelné sluneční brýle s
nožíčkami z pšeničné slámy a PP: barevné
kombinace a shoda s Pantone barvou.
Barvy nožiček

Přírodní

Šedá

Zelená Oranžová Modrá

Balení v papíru
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ČISTÍCÍ HADŘÍKY
Měkké tkaniny z mikrovlákna, bez poškrábání!
Pro smartphony, tablety, počítače a brýle.
Dodací termín od 3 týdnů

250
MOQ

MPGC01

MPGC04

Čisticí hadřík. Plnobarevně
potištěné mikrovlákno. K dispozici
také v RPET (MPGC11).

Čisticí hadřík s vyraženým logem.
K dispozici také v RPET (MPGC14).

RPET

Volitelné balení do papíru

Zvolte si velikost

15x17 cm

12x17 cm

12x12 cm

Obálka s celopotiskem

Kraftový papír
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PLÁŠTĚNKY
Nechte si svoje logo vytisknout
na modely ve standardních
barvách nebo si zvolte model v
preferované barvě Pantone.
Dodací termín od 5 týdnů

1500

1500

MOQ

MOQ

MP0015

MP0025

MP0020

Oblíbená potisknutelná
pláštěnka (0,015 mm).

Odolná pláštěnka pro
vícebarevné tisky (0,025 mm).

Pláštěnka pro dvoubarevné
tisky (0,025 mm).

70

EKO PLÁŠTĚNKY
Z PLA

Standardní barvy
1000 5000

MP0015-PLA

MOQ

MOQ

Funkční, biologicky odbouratelná
a s Vaším logem. PLA pláštěnka v PLA
obale. Dodací termín od 5 týdnů.
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NÁRAMKY
Nezáleží pro jaké účely jsou
určeny. Můžete si být jistí, že
máme perfektní řešení pro
každý náramek.
Dodací termín od 2 týdnů.

100

100

MOQ

MOQ

ML3011

250

Nastavitelný dvoubarevný náramek s potisknutelnou gumovou
trubičkou. Nyní k dispozici také s antibakteriální úpravou.
Gumová trubička

ML3010

250

Nastavitelný dvoubarevný náramek s potisknutelnou
gumovou trubičkou a kovovým uzávěrem. Nyní k
dispozici také s antibakteriální úpravou.
Gumová trubička
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ML3005

250

Silikonový náramek v barvě Pantone.
Velikost: 200x12x2 mm | 180x12x2 mm.

ML3009

100

Polyesterový náramek s tkaným logem a jednorázovým
bezpečnostním uzávěrem. Velikost 34x1,5 cm.

ML3004

100

Polyesterový náramek s plnobarevným potiskem a
jednorázovým bezpečnostním uzávěrem.
Velikost 34x1,5 cm. K dispozici také v RPET (ML3104).
Volitelně s antibakteriální úpravou.
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VÍCE
UDRŽITELNÝCH
MATERIÁLŮ
Kdykoli je to možné, nabízíme
možnost zvolit si udržitelný
materiál, což znamená materiál
recyklovaný nebo vyrobený z
obnovitelných zdrojů.

Proč pšeničná sláma?
Pšeničná sláma je zemědělský odpad,
která zůstává po extrakci obilí z plodiny. Pšeničná sláma
se používala jako plnivo pro termoplastické kompozity z
polypropylenu nebo ABS. Je cenným přírodním zdrojem
šetrným k životnímu prostředí, který pomáhá snižovat
množství použitých plastů.
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Proč RPET?
PET je nejpoužívanějším typem plastu. Převážně
se používá při balení a pro výrobu jednorázových
nápojových lahví. Velká část pevného odpadu na světě
je přičítána těmto obalům. Recyklovaný PET je známý
jako RPET a jedná se o nejvíce recyklovaný plast na
světě. Když pro výrobu produktů použijeme recyklovaný
PET, dáme tomuto materiálu nový život a snížíme
ekologickou zátěž pro naše životní prostředí.

Proč bambus?
Bambus je jednou z nejrychleji rostoucích rostlin na
světě.Dokáže se sám obnovovat a to s minimem vody
a bez potřeby hnojiv. Protože bambus je přirozeně
odolný vůči škůdcům, není pro jeho pěstování potřeba
pesticidů. Bambus je velmi odolný a obnovitelný zdroj.
Absorbuje CO2 ze vzduchu a produkuje kyslík. Bambus
je 100% přírodní a biologicky odbouratelný materiál.
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PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÉ
ŠŇŮRKY NA KRK
Vyberte si z více než 30 modelů, z různých
materiálů, barev a příslušenství. S vaší grafikou a
logem si vytvoříte perfektní firemní šňůrku na krk.
Dodání od 2 týdnů.

01

02

03

Vyberte svůj styl

Vyberte si materiál

Vyberte si barvu

Více než 30 modelů

7 materiálů: polyester, recyklovaný PET,
kukuřice, (bio) bavlna, korek, bambus

Vyberte si standardní nebo vlastní barvu

04
Přidejte si bezpečnostní
pojistku, odnímatelnou
sponu, jinou karabinku
nebo visačku

(plast)
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(sláma/PP)

ŠŇŮRKY S
PLNOBAREVNÝM
POTISKEM
Sublimační šňůrky pro
plnobarevné a fotografické
designy. Nyní k dispozici také
s antibakteriální úpravou.
Dodací termín od 8 pracovních dnů.

100

Bezpečnostní pojistka
(sláma/PP)

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm

L1

L2

L3

L4

L5

L6

MLAS02
ABS

MLAS03
ABS

ML1104 Hladký polyester.
ML1303 100% RPET.

ML1204 Hladký polyester.
ML1016 Hladký polyester.
ML1304 100 % RPET. Volitelné ML1316 100% RPET.
eko příslušenství

ML1020

Odnímatelná spona
(sláma/PP)

ML1016 / ML1316

Bezpečnostní pojistka
(plast)

ML1204 / ML1304

Odnímatelná spona
(plast)

ML1104 / ML1303

MOQ

ML1020 Hladký polyester.
Nastavitelná délka.
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PLOCHÉ ŠŇŮRKY
NA MÍRU
Vyberte si ze široké nabídky materiálů,
zvolte si jednu ze standardních barev nebo
vyberte svoji vlastní, přidejte volitelnou
antibakteriální úpravu.
Dodání od 8 pracovních dnů.

100

100

MOQ

MOQ

RPET

bavlna kukuřice bambus

korek

Polyester:
15 standardních barev nebo ve vaší Pantone.

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm
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L3

L4

L5

L6

MLAS02
ABS

MLAS03
ABS

ML1101 Polyester.
ML1103 100% RPET.

ML1102 Polyester.
ML1203 100% RPET.
Volitelné eko příslušenství.

ML1036 Bio bavlna..
ML1037 S odnímatelnou sponou.

ML1038

L2

ML1036 / ML1037

L1

ML1102 / ML1203

Bezpečnostní pojistka
(sláma/PP)

ML1101 / ML1103

Odnímatelná spona
(sláma/PP)

ML1038 100% korek.

ML1028 100% bambus.

ML1029 100% bambus.
Volitelné eko příslušenství.

ML1131 / ML1132

ML1028

ML1035 100% kukuřice.
Volitelné eko příslušenství

ML1029

ML1035

ML1034

ML1034 100% kukuřice.

ML1131 Saténová a polyesterová šňůrka.
ML1132 S odnímatelnou sponou.
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KULATÉ/TUBULÁRNÍ A
SPECIÁLNÍ ŠŇŮRKY
Vždy jste chtěli něco jiného? Vyberte
si kulaté lanyardy nebo si nechejte
vytisknout logo ve 3D! Nyní k dispozici
také s antibakteriální úpravou.
Dodání od 3 týdnů.

100

100

MOQ

MOQ

Polyester:
15 standardních barev nebo ve vaší Pantone.

Kruhová bezpečnostní pojistka

Bezpečnostní pojistka

L1

L2

L4

L5

L3

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm

MLAS02
ABS
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MLAS03
ABS

ML1007 Polyesterová šňůrka.
S PVC etiketou v barvě dle PMS.

ML1009 Polyesterová šňůrka.
S tkanou etiketou v barvě dle PMS.

ML1109 Polyesterová šňůrka.
ML1018 Polyesterová šňůrka.
S tkanou etiketou v barvě dle PMS. S ABS jezdcem s domingem.

ML1047 Nylonová šňůrka.
Plnobarevná a tkaný štítek.

ML1046 Tubulární nylonová
šňůrka. Plnobarevná a tkaný štítek.

ML1013 Tubulární
polyesterová šňůra.

ML1040 Plochý polyester.
3D tištěné logo.

ML1041 Plochý polyester.
3D tištěné logo.
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SPECIÁLNÍ
ŠŇŮRKY
Metalická loga, reflexní
materiály nebo stříbrné
třpytky! Vyberte si!!
Dodání od 3 týdnů.

100

100

MOQ

MOQ

Polyester:
15 standardních barev nebo ve vaší Pantone.

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm
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L4

L5

L6

MLAS02
ABS

MLAS03
ABS

ML1042 Hladký
polyester. Logo z
metalické folie.
ML1043 S plastovou
odnímatelnou sponou.

ML1044 Plochý
polyester. S duhovou
vrstvou.
ML1045 S plastovou
odnímatelnou sponou.

ML1021 Plochý
polyester S reflexními
nitěmi
ML1022 S plastovou
odnímatelnou sponou.

ML1023 Plochý
polyester. S reflexní
vrstvou.
ML1024 S plastovou
odnímatelnou sponou.

ML1025 / ML1026

L3

ML1023 / ML1024

L2

ML1021 / ML1022

L1

ML1044 / ML1045

Bezpečnostní pojistka

ML1042 / ML1043

Odnímatelná spona

ML1025 Plochý polyester
s vrstvou třpytivého
materiálu.
ML1026 S plastovou
odnímatelnou sponou.

ŠŇŮRKY S FUNKCÍ
NABÍJECÍHO KABELU
Šňůrky s nabíjecím kabelem jsou
funkčním dárkem, který se vždy
hodí a je po ruce.
Dodání od 3 týdnů.

100
MOQ

12cm

20cm

Šňůrka: 90 cm

Plnobarevný tisk

2v1
USB-A na Micro-B

3v1
USB-A na Micro-B
a typ C

90cm

MC1004 Šňůrka s nabíjecím kabelem. Konektor USB-A a

Micro-B (2 v 1). Včetně kovové karabinky. Délka: 90, 20 nebo 12 cm.

12cm

20cm

90cm

MC1005 Šňůrka s nabíjecím kabelem. Konektor USB-A, Micro-B
(2 v 1) a typ C. Včetně kovové karabinky. Délka: 90, 20 nebo 12 cm.

83

PLNĚ PŘÍZPŮSOBITELNÉ
KLÍČENKY A KARABINKY

100

100

MOQ

MOQ

Vytvořte si přívěsek na klíče nebo
karabinku ve svém vlastním designu.

Také z RPET materiálu

Dodání od 3 týdnů.

ML1033

MK2212/13/14

MK2112/13/14

Kulatý krátký nylonový pásek
s gravírováním na sponě.

Klíčenka, jeden konec ve tvaru šipky.
Vyšívaná, tkaná nebo s plnobarevným tiskem.
K dispozici také v RPET (MK2513/2514).

Klíčenka s dvojitým kroužkem.
Vyšívaná, tkaná nebo s plnobarevným tiskem.
K dispozici také v RPET (MK2413/2414).

MK2012

MK2013

MK2014

Vyšívaná klíčenka.
Velikosti: 13x3 cm / 10x2,5 cm / 6x1,5 cm.

Tkaná klíčenka.
Velikosti 13x3 cm / 10x2,5 cm / 6x1,5 cm.
K dispozici také v RPET (MK2313).

Sublimační klíčenka.
Velikosti 13x3 cm / 10x2,5 cm / 6x1,5 cm.
K dispozici také v RPET (MK2314).
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ML1030
Krátké polyesterové
poutko se
sublimačním
potiskem.
Také dostupné
v RPET (ML1330).

ML1027

ML1031

Krátké polyesterové
keprové poutko
se sublimačním
potiskem.

Šňůrková klíčenka
s gumovým
návlekem.

ML1032

Šňůrková klíčenka s
gumovým návlekem
a karabinou.

ML1011

ML1411

ML1211

ML1212

Karabina s
polyesterovým
páskem.
Velikost: 9x2 cm.

Karabina se
sublimačním
páskem.
K dispozici také v
RPET (ML1311).

Karabina s PVC
etiketou.

Karabina s
otvírákem a PVC
etiketou. Velikost:
9x2,5 cm.
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REFLEXNÍ PRODUKTY
Být viděn! Tato řada reflexních předmětů ve vlastním tvaru je ideálním dárkem ke
zlepšení viditelnosti nositele ale i viditelnosti Vašeho loga! Produkty pro bezpečnostní
použití? Vyberte si reflexní materiál, který splňuje směrnici CE EN13356.
Dodací termín od 3 týdnů.

250
MOQ

Reklamní použití
Bezpečnostní použití
EN13356

MK2019 (EN13356)Ç

MK2021 (EN13356)

Reflexní klíčenka z PVC (8,5 x 3 cm)
MK2020 pro reklamní použití.

Reflexní látková klíčenka (8,5 x 3 cm)
MK2022 pro reklamní použití.

MK2027 (EN13356)

MK2023 (EN13356)

MT1005 (EN13356)

Reflexní samolepka ve vlastním
tvaru (max. 6x6cm) MK2028 pro
reklamní použití.

Reflexní přívěsek ve vlastním
tvaru (max. 6x6cm) MK2024 pro
reklamní použití.

Reflexní visačka na zavazadla (6x20,2cm)
MT1006 pro reklamní použití.
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MK2025 (EN13356)

Reflexní magnetický klip (5x13cm)
MK2026 pro reklamní použití.

BEZPEČNOSTNÍ PÁSKY

BEZPEČNOSTNÍ PÁSKY
ML4001

ML4101

ML4002

ML4102

Reflexní bezpečnostní rolovací náramek
(Norma EN 13356). Velikosti: 23x3 cm |
32x3 cm | 40x3 cm.

Reflexní bezpečnostní rolovací
náramek ve vlastním tvaru
(Norma EN 13356).

Reflexní rolovací náramek (pro
reklamní použití). Velikosti: 23x3 cm
| 32x3 cm | 40x3 cm.

Reflexní rolovací náramek
ve vlastním tvaru (pro
reklamní použití).
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REFLEXNÍ BATOHY
Být viděn! Tento stahovací batoh je vyroben
z reflexní látky splňující normu EN13356.
Přidejte tisk od kraje do kraje a vyberte si
barvu šňůry v neonové barvě.
Dodací termín od 4 týdnů.

250
MOQ

MB3012
Reflexní bezpečnostní stahovací
batoh (norma CE EN13356) se
šňůrkami v neonové barvě.

Standardní neonové
barvy šňůry
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MPSC03

MPSC02

250

Dodací termín od 3 týdnů

MOQ

MPSC02

MPSC01

MPSC03

MPSC04

Potah sedla z recyklovaného PETu.

Polyesterový 210D potah sedla.

Polyesterový reflexní potah sedla.

Vodotěsný potah sedla z 210T polyesteru.

Standardní barvy

Standardní barvy

Standardní barvy

Standardní barvy
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HYGIENICKÉ POMŮCKY
Eliminujte kontakt rukou s povrchem a
snižte tak riziko přenosu nemocí.
Použijte naše hygienické pomůcky.
Dodací termín od 4 týdnů.
250
MOQ

Vlastní balení
Zvolte si plnobarevnou oboustrannou
kartičku a využijte celou její plochu pro
Vaší reklamu.
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Standardní barvy

Standardní barvy

MK1011
Hygienický multifunkční nástroj s dotykovou špičkou
(slitina zinku, 28,6 g).

Standardní barvy

MK1012
Hygienický multifunkční nástroj s dotykovou špičkou a otvírákem
(slitina zinku, 25 g).

500

MOQ

MK1016
Hygienický multifunkční nástroj s dotykovou špičkou a otvírákem.
Materiál: nerezová ocel. Rozměry: cca. 70x30x2,5 mm. Váha 9 g.

Standardní barvy

500

MOQ

MK1014
Hygienický multifunkční nástroj s dotykovou špičkou a otvírákem.
Materiál: nerezová ocel. Rozměry: cca. 90x30x2,5 mm. Váha 13 g.
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ODZNAKY A PLACKY
Plně přizpůsobitelné odznaky a placky jsou
ideální příslušenství pro expozici Vaší značky.
Dodací termín od 2 týdnů.

Vlastní balení
Sdělte svojí zprávu s použitím
vlastního balení.
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MPIN01

MPIN02

Vlastní tvar, měkký smalt
(zapuštěný povrch).

Vlastní tvar, imitace tvrdého smaltu
(hladký povrch).

MBTN01

MBTN04/MBTN05

Plnobarevné, kulatý tvar
Velikosti: 25, 35, 45, 55, 65 mm.

Placky ve speciálních tvarech.

MPIN03

MPIN04

Vlastní tvar, hliníkový plech s
plnobarevným tiskem.

Vlastní tvar, plnobarevný tisk, epoxid.

Vlastní balení
Sdělte svojí zprávu s použitím
vlastního balení.
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PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÉ
ŽETONY
Všechny tokeny jsou dostupné
ve velikostech 1 Euro nebo 1£.
Dodací termín od 2 týdnů.

250
MOQ

Žetony jsou standardně ve velikosti
EURO nebo GBP.
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MK4005

MK4006

MK4007

Měkký smalt
(zapuštěný povrch).

Plnobarevně
potištěný
hliníkový plech.

Imitace smaltu
s plnobarevným
tiskem.

MK4011
Barevný hliník.
Standardní barvy

MK4009

MK4009

Plnobarevný potisk, vlastní tvar.

Plnobarevný potisk,
standardní tvar.

Vlastní balení
MK4010

MK4001

Držák ve tvaru čelistí.

Držák ve tvaru domečku.

Standardní barvy

Žetony do vozíku udělají vaší značce
každodenní reklamu. Vyberte si vlastní balení
a sdělte svojí zprávu.
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KLÍČENKY NA
MÍRU

Klíčenky ve vlastním tvaru jsou ideálním
nosičem Vaší značky nebo loga.

MOQ

Dodací termín od 4 týdnů.

MK2001

MK2005

MK2006

Poniklovaný plech s měkkým
smaltem (zapuštěný povrch).

Poniklovaný plech s měkkým
smaltem (zapuštěný povrch).

Poniklovaná slitina zinku s imitací
tvrdého smaltu (hladký povrch).
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250

MK2007
Slitina zinku. S otočným kroužkem a
povrchem s měkkým smaltem
(zapuštěný povrch).

MK2009

MK1005

MK1007

Slitina zinku. Kyvadlový závěs a
povrch s měkkým smaltem (zapuštěný povrch).

Klíčenka ze slitiny zinku a PU kůže.

Klíčenka ze slitiny
zinku a PU kůže.

Standardní barvy PU kůžebarvy

MK2005

MK1005

Vlastní balení
Žetony do vozíku udělají vaší značce
každodenní reklamu. Vyberte si vlastní
balení a sdělte svojí zprávu.

MK1016

MK4006

MK1007
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LED

MK2015

MK2016

MK2004

MK2003

PVC vinylová klíčenka ve
vlastním tvaru.

PVC vinylová klíčenka ve
vlastním tvaru s LED světlem.

Klíčenka ve vlastním tvaru. Nerezová
ocel s potiskem ofsetem, povrch
krytý epoxidem.

Klíčenka ve vlastním tvaru.
Nerezová ocel s potiskem
sítotiskem, povrch krytý
epoxidem.

MK2017

MK1008

MK1004

Plovoucí klíčenka ve vlastním tvaru z
materiálu EVA.

Klíčenka/klíč na radiátory.

Silikonový kroužek na klíče v Pantone barvě,
volitelně se žetonem do vozíku.
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Vlastní balení
Zvolte si oboustrannou a
plnobarevně potištěnou
kartu a využijte celý povrch
pro sdělení svojí zprávy.

MK2015

MK4009

MK1001
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PVC PŘÍVĚSKY
S přívěskem z měkkého gumového
PVC určitě uděláte dojem.
Dodací termín od 4 týdnů
(MK1003 od 8 týdnů).

250

250

MOQ

MOQ

MK1001

MK1002

MK1003

2D PVC s motivem na jedné straně.

2D PVC s motivem na obou stranách.

3D PVC ve vlastním tvaru.
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ZAVAZADLOVÉ
POPRUHY
A VISAČKY
Dodací termín od 4 týdnů.
250

MOQ

MOQ

Sublimation

250

Hrubý polyesterový popruh na
zavazadla s přezkou. K dispozici
také z RPET (ML2101).

ML2004

ML2001

ML2104

Plnobarevný držák bundy nebo batohu k
zavazadlu. K dispozici také z RPET (ML2106).

ML2001

ML2101

ML2006

ML2004

Hladký polyesterový popruh na
zavazadla s přezkou. K dispozici
také z RPET (ML2104).

MT1001

MT1002

MT1003

Velká visačka. Velikost: 65 (š) x 104 (v) mm.

Malá visačka. Velikost: 65 (š) x 80 (v) mm.

2D visačka ve vlastním tvaru
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ROZSVIŤTE
REPRODUKTORY A USB
Rozsviťte svou značku s těmito
jedinečnými výrobky ve Vaší
oblíbené barvě!
Dodací termín od 3 týdnů.

100
MOQ

01

02

03

Jakou barvu krytu?

Jakou barvu světla?

Přidejte svoje vygravírované logo

Černá

Modrá

Červená

Zelená

Reproduktor

Šedivá

Červená

Modrá

Modrá
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Bílá

USB

MO5321
Bezdrátový 4.2+EDR reproduktor z ABS plastu s
pogumovaným povrchem a 300 mAh baterií.
Včetně USB nabíjecího kabelu. Výkon: 3W.
Hrací doba přibližně 3h.

USB

2.0

MO1115

USB

2.0

MO1116

USB

2.0

MO1117

USB

2.0
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SPECIALISTA NA USB
Nejprodávanější modely jsou k dispozici ve všech
barvách pouzdra nebo klipu. Můžete si také
vybrat model s konektorem typu C.
Dodací termín od 2 týdnů.

100

500

MOQ

MOQ

USB

2.0

Zvolte si vlastní PMS

barvu nebo si vyberte jednu ze
standardních.

USB

2.0
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MO1001

USB

3.0

MO1301

MO1103

MO1104

Klip s digitálním potiskem

Plnobarevný doming

USB

3.0

USB

2.0

USB

2.0

USB

MO6001

MO1102

USB

3.0

2.0

MO1312

USB

2.0

MO1101

USB

3.0

MO6004 Type C

MO1311

USB

2.0

MO1106

USB

3.0

MO1306
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USB “ZELENÉ VOLBY”
Dodací termín od 2 týdnů.

100

500

MOQ

MOQ

MO9871

MO1201

MO1202

Kryt ze slámy/PP.

Kryt ze dřeva.

Kryt z bambusu.

MO1055

MO1082

Kryt ze dřeva.

100% recyklovaný plast.
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USB DO PENĚŽENKY
Vyberte si standardní tělo z ABS plastu
nebo “zelenější” variantu ze slámy a PP.
Nyní i v mini formátu.
Dodací termín od 2 týdnů.

100
MOQ

MO1259

MO1275

MO1059

MO1159

Sláma/PP, 84x52x3.4 mm.

Sláma/PP, 60x30x1.8 mm.

ABS plast, 85x55x3 mm.

ABS plast, 84x52x3.4 mm.
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PŘIZPŮSOBTE SI SVŮJ DÁREK
Yourchoice je koncept, který Vám umožní si snadno vytvořit
jedinečný produkt. Kombinováním barev a materiálů dostanete
personalizaci na jinou úroveň a překvapíte své zákazníky.
Výrobky ve vlastním tvaru!
Dodací termín od 4 týdnů.
100

500

MOQ

MOQ

MO1PV1-5
USB z PVC ve vlastním 2D nebo 3D tvaru.

MO5202
MO5201
Bezdrátová nabíječka z PVC v kulatého tvaru. Velikost 75x75x15,5 mm.
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“ezdrátová nabíječka z PVC ve vlastním tvaru.
Minimální velikost: 75x75x15,5 mm / Maximální velikost: 140x80x15,5 mm.
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PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÉ
POWERBANKY
Objednejte si powerbanku nebo
bezdrátovou nabíječku ve vlastní
barvě, s celopotiskem nebo ve
vlastní dárkové krabičce.
Dodací termín od 5 týdnů
MO9498
Wireless aluminium charging
power bank with 4000 mAh
capacity. Includes Type C
connector. Packed in optional
custom made gift box.

500
MOQ

MO8735
Hliníková powerbanka
4000 mAh.

MO8839
Hliníková powerbanka 8000 mAh.

MO9141
Hliníková powerbanka 4000 mAh s
vstupním/výstupní portem typu C.
110

Volitelně baleno v dárkové
krabičce na míru.

MO9498
Bezdrátová hliníková powerbanka s kapacitou
4000 mAh. Konektor typu C. Volitelně baleno v
dárkové krabičce na míru.

MO9238
Bezdrátová powerbanka 8000 mAh.
Pogumovaný povrch.
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RFID PŘEDMĚTY
Předměty blokující RFID (radiofrekvenční
identifikaci) jsou vyrobeny za účelem ochrany
uživatelů před elektronickými krádežemi,
nazývanými skimming.
Dodací termín od 3 týdnů

MGRF02

500 Pouzdro blokující RFID s matným nebo
MOQ
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lesklým povrchem. Velikost: 59x88 mm.

MGRF01

100 RFID blokovací karta s čipem.
MOQ

Velikost: 85,5x54x1,2 mm.

PŘIZPŮSOBITELNÉ
DOPLŇKY K MOBILNÍM
TELEFONŮM
S telefonním příslušenstvím je
Vaše logo každý den na očích.
MPHN06

Dodací termín od 3 týdnů.

500

500

MOQ

MOQ

Silikonová kapsa a stojánek v Pantone
barvě pojme bezpečně 2-3 karty.
Rozměr 95x57x4 mm.

MPHN07

MPHN08

MPHN15

Silikonový stojánek v Pantone barvě.
Rozměr 85x42x2 mm.

Silikonová kapsa v Pantone barvě na
kartu, s lepenkou na zadní straně.
Rozměr 55x85x2 mm.

Silikonový držák telefonu na krk, v Pantone
barvě a s prostorem na kartu. Rozměr
56x86x4mm. Délka kabelu 85 cm.
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500
MOQ
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MPHN03

MPHN04

Samolepící čistící pomůcka na display
telefonu nebo tabletu. Dodáno na potištěné
300g papírové kartě (100x57 mm).

Silikonová kapsa v Pantone barvě na kartu, s
odnímatelným hadříkem z mikrovlákna (125g)
s plnobarevným tiskem.

250 MPHN10

250

MOQ

MOQ

Magnetický držák telefonu s 2D designem
(až 4 barvy grafiky). Určeno do ventilační mřížky vozidla.

MPHN16
Skládací stojánek a držák telefonu z ABS plastu s
celobarevným domingem. Vlastní PMS barva od 2500 ks.
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PAPÍROVÉ
ZÁPISNÍKY
Navrhněte si svůj vlastní zápisník.
Personalizovaný zápisník je jedním
z nejlepších reklamních dárků,
perfektní nosič Vaší zprávy.
Dodací termín od 4 týdnů.

250
MOQ

80 gsm

options
Customized

Saténové stuhy
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Elastické pásky

NOTEA4 / A5 / A6
Zápisník s papírovou obálkou. 80 listů, ofsetový papír 80 g/m².
Velikost A4: 216x303 mm. | Velikost A5: 154x216 mm. Velikost A6: 111x154 mm.

A4 A5 A6

Přidejte své logo nebo značku na každou
jednotlivou stránku nebo vložte vlastní
potištěné stránky pro sdělení více
informací zákazníkům.
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ZÁPISNÍKY S OBÁLKOU Z KOŽENKY
Posuňte svůj zápisník na další úroveň a vyberte
přizpůsobení, které nejlépe vyhoví Vašemu stylu.
Dodací termín od 4 týdnů

250
80 gsm

MOQ

Barvy koženek

Vaše logo na každé stránce
nebo zcela vlastní potištěné
stránky navíc.

HAPUA5

HAPUS5

HAPUA6

SOPUS4

SOPUA5

Zápisník A5, tvrdé desky.
Velikost: 153x216 mm, 80 listů,
ofsetový papír 80 g/m².

Zápisník, tvrdé desky.
Velikost: 130x211 mm, 80 listů,
ofsetový papír.

Zápisník A6, tvrdé desky.
Velikost: 110x154 mm, 80 listů,
ofsetový papír.

Zápisník, desky s měkkým
povrchem. Velikost:
185x245 mm, 80 listů,
ofsetový papír 80 g/m².

Zápisník A5, desky s
měkkým povrchem. Velikost:
148x210 mm, 80 listů,
ofsetový papír 80 g/m².
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HAPCS5
Zápisník B5, tvrdé desky.
Velikost: 190x251 mm, 80 listů.
Zlatý / Stříbrný / Měďený.
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KOMBINOVANÉ POZNÁMKOVÉ BLOČKY
Nejpraktičtější a nejoblíbenější modely
vyrobené ze standardního nebo
recyklovaného papíru.
Dodací termín od 4 týdnů.

250
MOQ

COMB01

COMB01

COMBE1

COMB02

COMBE2

ComboNote s tvrdou obálkou
(rozměr: 106x77 mm, zavřený) ,
samolepící bločky 100 x 72 mm
(100 listů) a 50x72 mm (25 listů) z
80 g/m² papíru. 20 značkovačů v
5ti různých barvách.

ComboNote s tvrdou obálkou z
recyklovaného papíru
(rozměr: 106x77 mm, zavřený) ,
samolepící bločky 100 x 72 mm a
50x72 mm z 80 g/m² recyklovaného
papíru. Značkovače z recyklovaného
papíru ve 3 různých barvách.

ComboNote s měkkou obálkou
(rozměr: 100x75 mm, zavřený) ,
samolepící bločky 100 x 72 mm
(50 listů) a 48x72 mm (25 listů) z
80 g/m² papíru . 20 značkovačů v 5ti
různých barvách.

ComboNote s měkkou obálkou z
recyklovaného papíru (rozměr: 100x75 mm,
zavřený) , samolepící bločky 100 x 72 mm
a 48x72 mm z 80 g/m² recyklovaného
papíru. Značkovače z recyklovaného papíru
ve 3 různých barvách.

Značkovače
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Značkovače

Ukázka ražby

Tento 120 g/m2 papírový přebal má
plátěnou strukturu a je k dispozici
ve 20ti barvách. S vyraženým logem
vypadá opravdu skvěle.

COMBF1
ComboNote s tvrdou obálkou
(rozměr: 106x77 mm, zavřený) ,
samolepící bločky 100 x 72 mm
(100 listů) a 50x72 mm (25 listů) z
80 g/m² papíru . 20 značkovačů v
5ti různých barvách.

COMB03

COMB04

COMB06

COMB07

ComboNote s měkkou obálkou
(rozměr: 50x72 mm, zavřený),
samolepící bločky 50 x 72 mm
(50 listů) a 20 značkovačů v 5ti
různých barvách.

ComboNote s tvrdou obálkou
(rozměr: 106x77 mm, zavřený),
samolepící bločky 100 x 72 mm
(50 listů) a 15 značkovačů ve 4
různých barvách.

ComboNote s tvrdým obalem a víkem
(rozměr: 115x87x62 mm, zavřený),
nelepící bloček 103 x 75 mm (450 listů)
, samolepící bloček 50x72 mm (50 listů)
z 80 g/m² papíru. 20 značkovačů v 5ti
různých barvách.

ComboNote s měkkým obalem
(rozměr: 95x95x33 mm, zavřený) ,
nelepící bloček 93 x 93 mm (300 listů).
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POZNÁMKOVÉ LÍSTKY S
POTISKEM
Jasné barvy, různé tvary a
velikosti. S našimi kvalitními
papírovými dárky můžete
potěšit po celý rok.
Dodací termín od 2 týdnů (SN01)
nebo od 4 týdnů (PPCB01).

250
MOQ

80 gsm

PPCB01

SN01

SN02

SNES50

SNES00

Čtvercový samolepící poznámkový
bloček (velikost: 72x72 mm) s 25,
50 nebo 100 listy z 80 g/m² papíru.
Standardní zadní list „yourNote“.

Obdelníkový samolepící poznámkový
bloček (velikost: 100x72 mm, lepidlo po
delší straně) s 25, 50 nebo 100 listy z
80 g/m² papíru. Standardní zadní list
„yourNote“.

Recyklovaný samolepící poznámkový
bloček (velikost: 100x72 mm) s
měkkým přebalem. 50 listů z
80 g/m² recyklovaného papíru.

Recyklovaný samolepící poznámkový
bloček (velikost: 100x72 mm) s
měkkým přebalem. 100 listů z 80 g/m²
recyklovaného papíru.

Recyklovaný papír

Recyklovaný papír
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SNCD

PPCB01

PPCB02

Samolepící poznámkový bloček ve vlastním
tvaru (max. velikost 100x72 mm) s 25, 50 nebo
100 listy z 80 g/m² papíru. Standardní zadní
list „yourNote“.

Papírová kostka (velikost: 90x90x90 mm) cca.
900 nelepících listků 80 g/m².

Papírová kostka (velikost: 90x90x45 mm) cca.
450 nelepících listků 80 g/m².

SNE1

SNS250

SNS200

Samolepící poznámkový bloček ve tvaru srdce
(velikost 90x90 mm) s 25, 50 nebo 100 listy z
80 g/m² recyklovaného papíru. Zadní list z
300 g/m² recyklovaného papíru.

Samolepící poznámkový bloček (velikost
100x72 mm) s 50 listy z 80 g/m² papíru,
s měkkým přebalem.

Samolepící poznámkový bloček (velikost
100x72 mm) se 100 listy z 80 g/m² papíru,
s měkkým přebalem.

Recycled paper
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MAKING IT EASY... TO STAND OUT

