
EKOLOGICKÉ DÁRKY



Nové Eko reklamní předměty

„zelená reklama“



15,80 Kč/ks bez DPH
Terra
Trvanlivé kuličkové pero se stiskacím 
mechanismem a vyměnitelnou náplní 
vyrobené ze 100% PLA (kukuřičný plast), 
který snižuje množství použitého plastu. 
Pero s modrou náplní. Lepenkový obal na 
pero. PLA Plastic.
Rozměr: 14 x průměr 1,1 cm
Minimální množství: 100ks

S211304 S211305 S211306 S211307 S211308



55,20 Kč/ks bez DPH
Fabia
Lehký a flexibilní poznámkový. Obálka 
má certifikaci FSC a je vyrobena ze 
zbytků kávy (15 %), oliv (15 %) a 40 % 
recyklovaného spotřebitelského 
odpadu. Na hřbetu je ozdoben 
viditelným bílým stehováním a 
obsahuje 80 listů linkovaného bílého 
recyklovaného papíru 70 g/m², 100% 
FSC. Vyrobeno v Itálii. Crush paper, 
Recyklovaný papír.
Rozměr: 20,5 x 12,3 cm
Minimální množství: 30ks

S211316

S220127

S211317



S211097
4,60 Kč/ks bez DPH
Ekologické, opakovaně použitelné a tvrzené 
skleněné brčko na pití o délce 23 cm. Brčka 
jsou dodávána v krabici s 50 kusy včetně 
čisticího kartáčku. 
Rozměr: 23 x průměr 0,8cm
Minimální množství: 300 ks



S214503
107,80 Kč/ks bez DPH
Corpax
Sada 5 ks bambusových příborů v 
bavlněném pouzdře. Včetně vidličky, 
nože, lžíce, brčka na pití a čisticího 
kartáčku.
Rozměr: 6,5 × 22 × 2,5 cm
Minimální množství: 20ks



S222394
149,50 Kč/ks bez DPH
Tailung
5dílná sada příborů z nerezové oceli v 
polyesterovém pouzdře RPET. Včetně 
vidličky, nože, lžíce, brčka a čisticího 
kartáčku.
Rozměr: 7,5 x 24,5 x 2 cm
Minimální množství: 10ks



217,40 Kč/ks bez DPH
Dvoupatrový obědový box se dvěma 
oddělenými přihrádkami (obě s vlastním 
víkem), bambusovým víkem, nožem, 
vidličkou a gumičkou na zavírání.
Rozměr: 18,6 x 10,6 x 9,8 cm
Minimální množství: 10ks

S222013 S222012



S220446
360,70 Kč/ks bez DPH
Inan
Krabička na papírové kapesníky je vyrobena z 
bambusu. Krabička na papírové kapesníčky má 
zvedací víko, což usnadňuje otevření a výměnu 
prázdné krabičky s kapesníky. Bambusové dřevo.
Rozměr: 25 x 9 x 14 cm
Minimální množství: 5ks



S222400
64,30 Kč/ks bez DPH
Laniax
Sada 4 ks opakovaně použitelných 
kamenných kostek na led v bavlněném sáčku.
Rozměr: 7,5 x 11 x 2 cm
Minimální množství: 30ks



S220000
370,60 Kč/ks bez DPH
Pereira
Stylový porcelánový hrnek s vnější 
vrstvou z organického bambusu. 
Hrnek Pereira je vybaven 
protiskluzovým víčkem odolným proti 
rozlití a neobsahuje BPA. Objem je 
320 ml. Dodává se v dárkové krabičce 
z recyklované lepenky. Porcelán, 
Bambusové dřevo. 
Rozměr: 13,8 x ø 9 cm
Minimální množství: 10ks



S222539
142,70 Kč/ks bez DPH
Trilloo
Sportovní láhev z tritanu bez BPA s 
dnem z nerezové oceli a víkem s 
bambusovou vložkou. 800 ml.
Rozměr: ø7 × 26,5 cm
Minimální množství: 10ks



S222539
124,90 Kč/ks bez DPH
Ziggs
Jednostěnná sportovní lahev ze 100% 
recyklovaného plastu se stylovým 
bambusovým víčkem. Bez BPA, 
testováno a schváleno podle 
německé legislativy o bezpečnosti 
potravin (LFGB). Testováno a 
schváleno na obsah ftalátů podle 
předpisů REACH. Objem je 650 ml. 
Nedoporučuje se mýt v myčce. 
Rozměr: ø7 × 26,5 cm
Minimální množství: 10ks

S220054S220053



S214552
160,80 Kč/ks bez DPH
Trupak
Skleněná sportovní láhev s přírodním 
korkovým pouzdrem, bambusovým víkem a 
popruhem na přenášení, 500 ml.
Rozměr: ø6,3 × 22,5 cm
Minimální množství: 10ks



700502
144,60 Kč/ks bez DPH
Forester
Nerezová butylka s dřevěným povrchem, 170 ml.
Rozměr: 11 x 9 x 2,1 cm
Minimální množství: 10ks



S222257
191,50 Kč/ks bez DPH
Norman
Bambusový USB hub se 2 USB a 1 USB-C 
portem, USB 2.0.
Rozměr: 7,9 x 1 x 3,7 cm
Minimální množství: 10ks



S207188
172,60 Kč/ks bez DPH
Fiore
Bezdrátová nabíječka v plastovém 
pouzdře z bambusu a ekologické 
pšeničné slámy. Max. výstup: 
1000 mA. Včetně kabelu USB.
Rozměr: průměr 6 x 1,1 cm
Minimální množství: 10ks



S200951
320,10 Kč/ks bez DPH
Shiden
Power banka z ekologického 
plastu z pšeničné slámy s 5000 
mAh baterií a 2 USB výstupy. 
Včetně nabíjecího kabelu micro
USB.
Rozměr: 6,3 x 9,4 x 1,4 cm
Minimální množství: 5ks



S222525
406,80 Kč/ks bez DPH
Sunster
Bambusová USB power banka s 
8000 mAh baterií a vestavěnou 
solární nabíječkou. Powerbanku 
lze nabíjet přes USB-C a micro
USB porty. Včetně USB nabíjecího 
kabelu.
Rozměr: 15, x 7,4 x 2 cm
Minimální množství: 5ks



S222212
169,70 Kč/ks bez DPH
Rusell
Bambusový přívěšek na klíče s USB 
nabíjecím kabelem a konektory micro USB, 
USB-C a Lightning.
Rozměr: 4 x 10 x 0,8 cm
Minimální množství: 10ks



S194001
213,10 Kč/ks bez DPH
Kaltun
Bluetooth reproduktor s vestavěnou dobíjecí 
baterií, v obalu z bambusu, s funkcí 
handsfree volání a FM rádiem a dobíjecí 
baterií. Vč. USB nabíjecího kabelu.
Rozměr: průměr 6 x 5,1 cm
Minimální množství: 10ks



S222240
333,30 Kč/ks bez DPH
Crapin
Bluetooth reproduktor v pouzdře z 
recyklovaného papíru s plastovými tlačítky z 
pšeničné slámy a vestavěnou dobíjecí 
baterií. Včetně USB nabíjecího kabelu.
Rozměr: průměr 7 x 5 cm
Minimální množství: 5ks



S222258
440,10 Kč/ks bez DPH
Teoden
Bluetooth reproduktor v bambusovém 
pouzdře s vestavěnou dobíjecí baterií. 
Včetně USB nabíjecího kabelu.
Rozměr: 6 x 6 x 6,2 cm
Minimální množství: 10ks



S200959
555,90 Kč/ks bez DPH
Treiko
Sluchátka bluetooth s bambusem a 
vestavěnou dobíjecí baterií. S funkcí hands-
free volání a funkcí přehrávání micro SD 
MP3. Včetně 3,5 mm audio jacku a USB 
nabíjecích kabelů.
Rozměr: 17,5 x 20,5 x 9 cm
Minimální množství: 5ks



S222262
466,50 Kč/ks bez DPH
Volpux
Recyklovaná ABS bezdrátová bluetooth
sluchátka s funkcí hands-free volání v 
nabíječce. Včetně USB nabíjecího kabelu.
Rozměr: 5,5 x 2,6 x 4,8 cm
Minimální množství: 5ks



S221930
20,80 Kč/ks bez DPH
Klasická karetní hra poker (52 karet + žolík). Hrací 
karty a obaly jsou vyrobeny z recyklovaného 
papíru.
Rozměr: 6 x 1,7 x 9 cm
Minimální množství: 20ks



S172763
32,30 Kč/ks bez DPH
Dřevěná hra na přemýšlení v bavlněné 
tašce. Znovu sestavit kostku vyžaduje 
dovednost.
Rozměr: 4,5 x 4,5 x 4,5 cm
Minimální množství: 50ks



S222353
165,10 Kč/ks bez DPH
Saiker
Plážový tenis se 2 raketami a jedním 
míčkem, vyrobený ze dřeva a ekologického 
plastu z pšeničné slámy.
Rozměr: 19 x 33 x 0,6 cm
Minimální množství: 10ks



S221414
258,40 Kč/ks bez DPH
Známá hra Mikado. Pokuste se odstranit 
tyčinky z hromady, aniž byste pohnuli 
jinými. Pokud uspějete, získáte bod určený 
dané barvě. Sada obsahuje 41 bambusových 
tyčinek ve 4 různých moderních barvách. 
Dodáváno v bavlněném sáčku s příručkou 
pravidel. 
Rozměr: 57 x 9 x 1 cm
Minimální množství: 50ks



S222324
160,40 Kč/ks bez DPH
Tomarux
Sada na pěstování bylinek se 4 kuličkami 
semen v krabici z recyklovaného papíru. 
Včetně kuliček z rajčat, bazalky, rukoly a 
heřmánku.
Rozměr: 8,4 x 8,4 x 3,2 cm
Minimální množství: 10ks



S223691
166,70 Kč/ks bez DPH
TOMATO
Sada pro pěstování rajčat v dřevěné 
bedýnce včetně zahradního kompostu. 
Vypěstujte si vlastní rajčata na 
zahradě nebo ve skleníku. Vše, co 
potřebujete k pěstování rajčat, je v 
této kompaktní dřevěné bedně. 
Vyrobeno v EU. 
Rozměr: 46 x 34 x 16 cm
Minimální množství: 10ks



S223698
170,70 Kč/ks bez DPH
STRAWBERRY
Sada pro pěstování jahod v dřevěné 
bedně včetně zahradního kompostu. 
V této kompaktní dřevěné bedně je 
vše, co potřebujete k vypěstování 
lahodných jahod. Vyrobeno v EU.
Rozměr: 20,5 x 13 x 7,5 cm
Minimální množství: 10ks



505682
107,60 Kč/ks bez DPH
SEBAL
Ekologická jutová s bambusovou rukojetí 
a uzavírací šňůrou.
Rozměr: 33 x 27 x 11 cm
Minimální množství: 20ks



130,30 Kč/ks bez DPH
Detroit
Konferenční taška z recyklovaného PET 
plastu s hlavním oddílem na zip a přední 
kapsou na zip, se zesílenými horními uchy a 
trendy barevnými kontrastními prvky. 
300DRecyklovaný polyester.
Rozměr: 33,5 x 24 x 6 cm
Minimální množství: 10ks

S220339S220338 S220340



S221967
485,90 Kč/ks bez DPH
Batoh RPET z 300D dvoubarevného 
polyesteru a 210D RPET s hlavní 
uzavíratelnou komorou a dvěma 
uzavíratelnými bočními komorami. 
Polstrované ramenní popruhy a korkové 
dno. Snadné uzavření rolováním nebo 
skládáním.
Rozměr: 39 x 16 x 50,5 cm
Minimální množství: 5ks



Další nabídka 
k přírodě šetrných 

propagačních dárků

*změna cen vyhrazena, meziprodej vyhrazen.



Online listovací katalog Eko dárků - Go Green 2022

https://www.speed-press.cz/katalogy2022/30-reklamni-predmety-GOGREEN-2022/
https://www.speed-press.cz/katalogy2022/30-reklamni-predmety-GOGREEN-2022/


113,80 Kč/ks
NAIMA COSMETIC
Kosmetická toaletní taštička 
z 200 gr/m² konopné látky, 
dvojitý zip.
Rozměr: 21 x 8 x 13 cm
Minimální množství: 10ks S210090

S210087 S210089

S210085 S210088 S210086



143,50 Kč/ks
NAIMA TOTE
Nákupní taška z konopí s 
dlouhými držadly. 200 gr/m².
Rozměr: 38 x 10 x 42 cm
Minimální množství: 10ks

S210072 S210069 S210071

S210067 S210070 S210068



108,90 Kč/ks
NAIMA BAG
Stahovací batoh z 200 gr/m² 
konopné látky.
Rozměr: 38 x 42 cm
Minimální množství: 20ks

S210078 S210075 S210077

S210073 S210076 S210074



268,90 Kč/ks
NAIMA APRON
Nastavitelná kuchyňská zástěra z 200 gr/m² 
konopné látky. 2 přední kapsy.
Rozměr: 98 x 69,5 cm
Minimální množství: 10ks

S210084 S210081 S210083

S210079 S210082 S210080



135,20 Kč/ks
NAIMA CAP
Pětipanelová baseballová čepice ze 100% 
konopné látky 370 gr / m² s mosaznými 
sponami na zapínacím pásku. Pět 
prošitých oček v odpovídající barvě. 
Velikost 7 1/4.
Minimální množství: 10ks

S210124 S210121

S210123 S210122 S210120



Pohárek
95,80 Kč/ks bez DPH
Přineste si svůj vlastní pohár a připojte se k revoluci opětovného použití, abyste mohli 
přispět k disponibilnímu světu zdarma. Pohárek má dvojitou stěnu, takže udrží váš nápoj 
teplejší déle. Pohárky jsou znovu použitelné a jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného 
materiálu PP. 100 stupňů Celsia schváleno jako bezpečné pro potraviny. Poháry mají 
šroubovací víko, které zabraňuje vypadnutí víka při pití. Pouze ruční mytí. Obsah: 300 ml.
Rozměr: 12,8 x ø9,2 cm
Minimální množství: 30ks

S200042S200044S200043



101,90 Kč/ks bez DPH
Sklenice
Skleněné sklenice se silikonovým 
víkem a úchopem. Objem 350 ml. 
Rozměr: 12 x ø9 cm
Minimální množství: 20ks

S201968S201973

S201971

S201969

S201970S201972



95,80 Kč/ks bez DPH
Pohárek 
Přineste si svůj vlastní pohár a připojte se k revoluci opětovného použití, abyste mohli přispět k jednorázovému 
svobodnému světu. Tyto pohárky jsou opakovaně použitelné a jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného 
materiálu PP. 100 stupňů Celsia schváleno jako bezpečné pro potraviny. Se silikonovým víkem a úchopem. 
Vhodné do myčky a mikrovlnné trouby. Hodí se pohodlně do většiny kávovarů. Obsah: 270 ml.
Rozměr: 11,8 x ø8 cm
Minimální množství: 30ks

S200032S200035S200034 S200036 S200033



86,20 Kč/ks bez DPH
Skleněná láhev na pití s víkem z nerezové 
oceli. Kapacita: 650 ml.
Rozměr: 26 x ø6 cm
Minimální množství: 20ks

S201718S201719S201720 S201721S201722 S201723S201724



S200858
34,60 Kč/ks bez DPH
Frisbee
Frisbee z ekologického plastu s 
bambusovými vlákny. 
Rozměr: ø22,8 x 2,5 cm
Minimální množství: 50ks



S200847
314,10 Kč/ks bez DPH
Zvlhčovač vzduchu
Zvlhčovač vzduchu, plast/dřevo s 
vícebarevným LED světlem. Vč. USB nabíjecího 
kabelu. Obsah 130 ml. V dárkové krabičce.
Rozměr: 10,5 x ø10 cm
Minimální množství: 5ks



S198198
18,60 Kč/ks bez DPH
Forester
Ekologická, omyvatelná a odolná svěží síťka 
vyrobená z polyesteru. Přispějte ke snížení 
plastového odpadu a využijte tuto 
praktickou síť na nákup ovoce a zeleniny. 
Rozměr: 27,5 x 0,1 x 32 cm
Minimální množství: 100ks



S201907
28,60 Kč/ks bez DPH
Sáček na jídlo z RPET síťoviny 
a PP stahovacím bílým lankem.
Rozměr: 30 x 40 cm
Minimální množství: 50ks



S202258
82,40 Kč/ks bez DPH
Stahovací batoh
Maine bavlněný síťový šňůrkový batoh. 
Opakovaně použitelný batoh na ovoce a 
zeleninu vyrobený z bavlněné síťoviny. 
Disponuje velkým hlavním oddílem se 
šňůrkovým zavíráním. Nosnost do 5 kg. 
Bavlna 170 g/m². 
Rozměr: 33 x 44 cm
Minimální množství: 20ks



S201931
62,80 Kč/ks bez DPH
Síťka na ovoce
Sada 3 RPET sáčků v obale také z RPET. 
Opakovaně použitelné ovocné nebo 
zeleninové sáčky jsou alternativou pro 
plastové nákupní pytlíky. Uzavírání šňůrkou. 
Lze prát, bez BPA a bezpečné pro potraviny.
Rozměr: 30 x 25 cm
Minimální množství: 30ks



S201010
35,70 Kč/ks bez DPH
Pytlíky na potraviny
Sada 2 ks opakovaně použitelných 
pytlíků se stažením na šnůrku na 
ovoce a zeleninu z polyesterové síťky. 
Rozměr: 25 x 30 cm
Minimální množství: 50ks



S201310
26,20 Kč/ks bez DPH
Pytlík na ovoce
Opakovaně použitelný bavlněný pytlík na 
ovoce a zeleninu, na přední straně síťovina, 
stažení šňůrkou, 95 g/m². 
Rozměr: 29 x 32 cm
Minimální množství: 100ks



S200235
19,40Kč/ks
Síťka na ovoce
Rostlinná síťka VEG BAG: uzavíratelná 
pomocí stahovací šňůry, omyvatelná, 
znovu použitelná.
Rozměr: 37 x 37 cm
Minimální množství: 100ks



S124926
25,20 Kč/ks bez DPH
Pytlík na pečivo
Pytlík na pečivo z přírodní 100% bavlny, 
105 g/m². 
Rozměr: 0,2 x 3,9 x 8,5 cm
Minimální množství: 100ks



S200985
32,90 Kč/ks bez DPH
Sada příborů
Sada 3ks příborů z bambusu v pouzdře. 
Rozměr: 21 x 2,6 x 5,6 cm
Minimální množství: 50ks



S200980
42,80 Kč/ks bez DPH
Sada příborů
Sada příborů bambusový salát. Vzhledem k tomu, že 
bambus je přírodní materiál, může se barva 
jednotlivých položek lišit.
Rozměr: 33 x 10 x 0,6 cm
Minimální množství: 30ks



6,30 Kč/ks bez DPH
Papírová brčka
10 ks papírových brček na pití se vzorem 
proužků, v krabičce z kraftového papíru. 
Rozměr: 3,1 x 20 x 1,4 cm
Minimální množství: 200ks

S201293 S201292

S201294S201295



285,60 Kč/ks bez DPH
Obědový box
Trvanlivá a ekologická hliníková 
krabička na občerstvení / oběd se 
dvěma sponami pro bezpečnou 
přepravu. Šetrná k životnímu prostředí.
Rozměr: 17,2 x 11,6 x 5,3 cm
Minimální množství: 10ks

S200432

S198212

S200433



S200994
144,90 Kč/ks bez DPH
Box na jídlo
Box na jídlo z ekologického plastu z bambusového 
vlákna s přírodním bambusovým víkem, sadou 
příborů (vidlička, lžíce a nůž) a elastickým 
popruhem, 700 ml. 
Rozměr: 16,5 x 5 x 11,2 cm
Minimální množství: 10ks



S200104
277,80 Kč/ks bez DPH
Bylinková sekací souprava
Bylinková sekací souprava BUNCH: set vč. nože 
dvojitou čepelí a sekací deska s mělkým 
zahloubením, vyrobené z bambusu.
Rozměr: 18 x 18 x 1,5 cm
Minimální množství: 5ks



S200969
136,30 Kč/ks bez DPH
Kuchyňská zástěra
Kuchyňská zástěra ze 100% organické 
bavlny s přední kapsou, 180 g/m². 
Rozměr: 65 x 93 cm
Minimální množství: 10ks



S201233
99,50 Kč/ks bez DPH
Kapesní nůž
Kapesní nůž z nerez oceli/dřeva. 
Rozměr: 15,5 x 1,7 x 1,6 cm
Minimální množství: 20ks



S200953
291,40 Kč/ks bez DPH
Bluetooth reproduktor 
Bluetooth reproduktor s plastovým pouzdrem 
z ekologické pšeničné slámy a dobíjecí baterií. 
S hands-free voláním, USB a funkcí micro SD 
přehrávání. Včetně nabíjecího kabelu USB. 
Rozměr: 8,6 x 7,2 x 3,9 cm
Minimální množství: 5ks



292,30 Kč/ks bez DPH
Bluetooth reproduktor 
Bambusový Bluetooth® reproduktor Cosmos. Udržitelnější volba! Bambusový Bluetooth® 
reproduktor Cosmos zcela jistě upoutá pozornost! Tělo reproduktoru je vyrobeno z bambusu a díky 
výkonu 3 W produkuje křišťálově čistý zvuk, který můžete na maximální hlasitost poslouchat 
přibližně dvě hodiny. Reproduktor také obsahuje multimediální rádiový tuner FM, vstup na karty 
Micro SD a USB vstup. Jinými slovy, hudbu lze přehrávat z rádia, karty Micro SD nebo z flash disku. 
Vestavěné ovládání hudby a mikrofonu pro obsluhu bez použití rukou. Bluetooth verze 4.2 s 
pracovním dosahem 10 metrů (33 stop). Bambus.
Rozměr: 4,3 x ø7 cm
Minimální množství: 10ks

S197818 S197819



S197817
774,80 Kč/ks bez DPH
Reproduktor
Wooden reproduktor s bezdrátovou nabíjecí podložkou. Nepřekonatelný kus techniky. Wooden
Bluetooth® reproduktor je ideální pro kancelář nebo domov. 3W výkon reproduktoru produkuje 
křišťálově čistý zvuk. Navíc horní část reproduktoru obsahuje bezdrátovou nabíjecí podložku. Je 
schopen nabíjet libovolné zařízení kompatibilní s bezdrátovým nabíjením. Vestavěný akumulátor 1200 
mAh zajistí přehrávání hudby po dobu delší než 6 hodin. Vestavěné ovládání hudby a mikrofonu pro 
obsluhu bez použití rukou. Pracovní dosah Bluetooth® činí 10 metrů (33 stop). Bluetooth® verze 4.2. 
Vyrobeno ze skutečného dřeva. Proto se může vzhled jednotlivých dílů zdát mírně odlišný. Dodává se 
v prémiové dárkové krabičce Avenue. ABS plast a mahagonové dřevo.
Rozměr: 10,8 x 7 x 7,8 cm
Minimální množství: 5ks



S200029
937,80 Kč/ks bez DPH
Reproduktor Bluetooth 
Elegantní 5W bezdrátový reproduktor s 5W bezdrátovou nabíječkou vyrobený ze zbytků 
slámy sklizené pšenice. 1 200 mAh baterie umožňuje poslech po dobu až 4h. BT 5.0 pro 
hladké bezdrátové připojení na vzdálenost až 10m.
Rozměr: 16 x 7,8 x 5,8 cm
Minimální množství: 2ks



83,50 Kč/ks bez DPH
Bezdrátová nabíječka
Bezdrátová nabíječka z pšeničné slámě (35%) 
a ABS (65%). Připojte zařízení, položte na něj 
smartphone a začněte nabíjet. Výstup: DC5V 
/ 1,0A. Kompatibilní s nejnovějšími Androidy, 
iPhone® 8, 8S a X a novějšími.
Rozměr: 1 x ø7 cm
Minimální množství: 20ks

S201980S201981 S201979



S200344
324,50 Kč/ks bez DPH
Podložka s bezdrátovou nabíječkou
Bambusová stolní podložka s držákem smartphonu, 
bezdrátovou nabíječkou a úložným prostorem pro 
různé drobnosti. Včetně nabíjecího kabelu USB. 
Rozměr: 25,5 x 13,5 x 1,8 cm
Minimální množství: 5ks



S200954
205,00 Kč/ks
Powerbanka
Bezdrátová nabíječka na mobil v bambusovém 
pouzdře se 2 porty USB. Maximální výstup 1 
000 mA. Včetně nabíjecího USB kabelu. 
Rozměr: 9 x 9 x 0,9 cm 
Minimální množství: 5ks



S200951
320,10 Kč/ks bez DPH
Powerbanka
Powerbanka z ekologického plastu z pšeničné 
slámy s 5000 mAh baterií a 2 USB výstupy. 
Včetně nabíjecího kabelu micro USB. 
Rozměr: 16,3 x 9,4 x 1,4 cm
Minimální množství: 5ks



S200946
409,70 Kč/ks bez DPH
Dimper
Stojánek na mobil z bambusu s vestavěnou 
bezdrátovou nabíječkou. Maximální výstup 
1 000 mA. Včetně nabíjecího USB kabelu.
Rozměr: 7 x 11,5 x 8 cm
Minimální množství: 5ks



S200924
483,50 Kč/ks bez DPH
Sloha na dokumenty s nabíječkou
Sloha A5 na dokumenty z přírodního korku s vestavěnou 
bezdrátovou nabíječkou, blokem se 64 linkovanými listy. 
Vč. USB nabíjecího kabelu.
Rozměr: 17,5 x 22,5 x 3 cm
Minimální množství: 5ks



S198622
398,10 Kč/ks bez DPH
Powerbank
Mimořádně kompaktní powerbank o výkonu 5 000 mAh vyrobená z 
přírodního pšeničného vlákna (35%) ve směsi s ABS, který se vejde 
do kapsy tak dokonale, že ji můžete vzít kamkoli jdete. Při plném 
nabití vám poskytne dostatek energie k dobití mobilního telefonu až 
třikrát. Powerbank obsahuje lithium-polymerovou baterii o vysoké 
hustotě A 5 000 mAh. S duálním portem USB. Indikátory napájení 
indikují zbývající hladinu energie, takže vždy víte, kdy se má dobít. 
Vstup 5V / 2A. Výstupní USB 1: 5V / 2A Výstupní USB 2: 5V / 1A.
Rozměr: 9,4 x 6,4 x 1,5 cm
Minimální množství: 5ks



S198621
483,90 Kč/ks bez PH
Powerbanka
5.000 mAh kapesní powerbanka vyrobená z přírodního a udržitelného bambusu 
a ABS s jemným povrchem. Při plném nabití vám poskytne dostatek energie k 
dobití mobilního telefonu až třikrát. Powerbank obsahuje lithium-polymerovou 
baterii třídy A s vysokou hustotou 5 000 mAh. Indikátory napájení indikují 
zbývající hladinu energie, takže vždy víte, kdy se má dobít. Vstup typu C 5V / 2A 
Micro USB Input 5V / 2A. Výstup 5V / 2A.
Rozměr: 10,1 x 6,5 x 1,5 cm
Minimální množství: 5ks



S200716
13,60 Kč/ks bez DPH
Stojánek na mobil
Stojánek na mobil z bambusové 
překližky s kovovým přívěškem na klíče. 
Rozměr: 2,5 x 7,5 x 0,3 cm
Minimální množství: 100ks



S200715
46,90 Kč/ks bez DPH
Stojánek na mobil
Stojánek na mobil z bambusové překližky. 
Dodáváno rozložené. 
Rozměr: 7 x 14,5 x 5,7 cm
Minimální množství: 50ks



S200956
7,50 Kč/ks bez DPH
Krytka na web kameru
Krytka na web kameru z ekologického 
plastu z pšeničné slámy s posuvným 
krytem a samolepící zadní stranou. 
Rozměr: 4,1 x 1,6 x 0,2 cm
Minimální množství: 200ks



S200945
125,50 Kč/ks bez DPH
USB hub
USB hub z bambusu se 3 porty, USB 2.0. 
Rozměr: 8,3 x 1,5 x 4 cm
Minimální množství: 10ks



S197525
79,00 Kč/ks bez DPH
Sluneční brýle
Sluneční brýle BAMBOO LINE s tónovaným sklem, 
s certifikací UV 400, vhodné pro silné sluneční 
světlo, v kvalitním plastovém rámu s 
bambusovými nožičkami. 
Minimální množství: 30ks



75,00Kč/ks bez DPH
Brýle
Sluneční brýle s barevnými plastovými 
obroučkami a bambusovými nožičkami. 
S ochranou UV 400. V kraftové papírové 
krabičce.
Minimální množství: 20ks

S201349 S201350 S201351

S201352 S201353S201354



19,40 Kč/ks bez DPH
Sluneční brýle
Sluneční brýle NATURE STYLE: hlavní část 
produktu je založena na obnovitelných 
surovinách, s tmavě tónovaným sklem, 
certifikovaným UV 400. 
Minimální množství: 100ks

S200181

S200182S200183

S200184



S200868 – velikost 36-38

S200869 – velikost 42-44

134,00 Kč/ks bez DPH
Plážové žabky  
Unisex plážové žabky se vzorem korku z EVA 
materiálu a PVC pásky. 
Minimální množství: 20ks



S201325
19,80 Kč/ks bez DPH
Stojánek na zubní kartáček
Stojánek na kartáčky na zuby z bambusu 
v kraftové papírové krabičce. 
Rozměr: 4 x ø4 cm
Minimální množství: 50ks



31,50Kč/ks
Kartáček na zuby
Kartáček na zuby pro dospělé z bambusu a 
barevnými nylonovými štětinami a barevným 
koncem držadla. V kraftové papírové krabičce.
Rozměr: 18,8 x 1,2 x1,2 cm
Minimální množství: 50ks

S201319

S201320

S201321

S201322

S201323

S201324



S201326
14,50 Kč/ks bez DPH
Hřeben
Hřeben z bambusu v kraftové papírové krabičce. 
Rozměr: 13,7 x 3 x 0,6 cm
Minimální množství: 100ks



S200840
36,60 Kč/ks bez DPH
Kosmetická taštička
Kosmetická taštička z korku na zip. 
Rozměr: 24 x 14 x 7 cm
Minimální množství: 30ks



75,20 Kč/ks bez DPH
Kosmetická taštička
Kosmetická taštička z recyklovaných PET lahví se 2 přihrádkami na zip. 
Rozměr: 21 x13 x 8 cm
Minimální množství: 30ks

S200832 S200833

S200834S200835



S200330
17,80 Kč/ks bez DPH
Držák na poznámky
Držák na poznámky s pružnou kovovou rukou 
a sponou a dřevěnou základnou pro bezpečné 
postavení. 
Rozměr: 3 x 3 x12 cm
Minimální množství: 100ks



S201279
23,40 Kč/ks bez DPH
Zásobník na sáčky 
Plastový zásobník ve tvaru kosti s karabinkou 
z ekologického plastu ze slámy, s 15 biologicky 
rozložitelnými sáčky. 
Rozměr: 8,2 x 5,4 x 4,1 cm
Minimální množství: 100ks



S200928
744,10 Kč/ks bez DPH
Globus
Globus z přírodního korku na kovovém 
podstavci se 12 špendlíky. V dárkové 
krabici z kraft papíru. 
Rozměr: 20 x ø15 cm
Minimální množství: 3ks



S200329
38,60 Kč/ks bez DPH
Pouzdro
Pouzdro na psaní vyrobené z ekologického kartonu. 
S odkládací kapsou, držákem vizitek, 40 prázdných 
stránek a odpovídajícím kuličkovým perem. 
Rozměr: 16,9 x 23 x 1,6 cm
Minimální množství: 30ks



58,70Kč/ks
Blok A5
Blok A5 s deskami z recyklované lepenky se 
spirálou a 80 linkovanými listy. 
Rozměr: 15,5 x 21 x 1 cm
Minimální množství: 50ks

S200925 S200926 S200927



S200271
73,70 Kč/ks bez DPH
Papírová sada
Trojkombinace psacích potřeb ŠKOLNÍ DNY:  papírové 
pero (modrý inkoust), pravítko (15 cm), dřevěné 
ořezávátko, guma, dvě dřevěné tužky, 5 různě 
barevných značek na stránce, 1 samolepící 
poznámkový blok, zasunovací kapsa na vizitky.
Rozměr: 20,5 x 15 x 2,2 cm
Minimální množství: 30ks



S200919
38,30 Kč/ks bez DPH
Bloček
Bloček s deskami z recyklované lepenky 
s 200 lístky a 125 mini samolepícími 
lístky v 5 barvách. 
Rozměr: 8,1 x 2,6 x 8,3 cm
Minimální množství: 50ks



S201878
59,80 Kč/ks bez DPH
Zápisník A5
A5 zápisník, 96 linkovaných stránek, 
měkké desky s korkovým povrchem.
Rozměr: 14,5 x 1,5 x 21 cm
Minimální množství: 30ks



S201877
45,30 Kč/ks bez DPH
Zápisník
Zápisník s obálkou z korku se 70 stranami z 
recyklovaného papíru včetně kuličkového pera z kartonu 
a PLA. Černý inkoust.
Rozměr: 18 x 13 x 0,7 cm
Minimální množství: 50ks



S201875
37,40 Kč/ks bez DPH
Blok A6
A6 blok s obálkou z korku se 70 stranami z 
recyklovaného papíru včetně kuličkového pera 
z kartonu a PLA. Černý inkoust.
Rozměr: 14 x 9 x 1,7 cm
Minimální množství: 50ks



S200910
129,40 Kč/ks bez DPH
Blok A5
Blok A5 se spirálou v bambusových deskách 
s 80 linkovanými listy. Vč. kuličkového pera z 
bambusu s černou náplní.
Rozměr: 17 x 21,5 x 1,8 cm
Minimální množství: 10ks



S200907
96,00 Kč/ks bez DPH
Blok A5
Blok A5 s deskami z přírodního korku a bavlny 
a 80 čistými listy. Vč. kuličkového pera z korku 
a pšeničné slámy, s černou náplní. 
Rozměr: 14 x 21 x 1,5 cm
Minimální množství: 20ks



S198689
169,80Kč/ks
Blok A5
Praktický poznámkový blok s kroužkovou vazbou a 
lepítky v postranní části kraftového obalu. Obsahuje 
100 listů/200 stran recyklovaného linkovaného papíru 
s gramáží 80g/m2 a 30 lepítek o 2 velikostech z každé 
barvy.
Rozměr: 16,5 x 21 x 1,5 cm
Minimální množství: 10ks



S200304
8,80Kč/ks
Kuličkové pero
Kvalitní korkové kuličkové pero 
s modrou náplní. 
Rozměr: 14,5 x ø1 cm
Minimální množství: 200ks



S201355
9,00Kč/ks
Dřevěné pero
Dřevěné hranaté kuličkové pero s 14 cm pravítkem na 
jedné straně, s modrou náplní.
Rozměr: 18 x ø1 cm
Minimální množství: 200ks



5,90 Kč/ks bez DPH
Kuličkové pero
Ekologické kuličkové pero se stiskacím mechanismem, 
tělem vyrobeným z biologicky odbouratelného 
papírového materiálu a s doplňky z kukuřičného plastu. 
Rozměr: 14 x ø1 cm
Minimální množství: 300ks

S196933S196934S196935S196936 S196937



6,30Kč/ks
Kuličkové pero
Kuličkové pero z recyklovaného papíru s víčkem. 
Délka zápisu +/- 1000 m. Kalibrované barvy se 
mohou lišit. Recyklovaný papír.
Rozměr: 15 x ø0,75 cm
Minimální množství: 200ks

S202104S202105



9,50Kč/ks
Kuličkové pero
Moderní kuličkové pero se stiskacím mechanismem, 
tělem vyrobeným z pšeničné slámy a s nápadnými detaily 
z chromu. Pšeničná sláma je zbytkový materiál po sklizni 
pšeničného obilí a jejím použitím se snižuje množství 
použitých plastů. Pšeničná sláma, ABS plast.
Rozměr: 13,5 x ø1,1 cm
Minimální množství: 100ks

S202123S202124S202125



5,90Kč/ks bez DPH
Kuličkové pero
Papírové kuličkové pero s plastovým 
klipem a špičkou. Papír, plast ABS. 
Rozměr: 14,7 x ø1,1 cm
Minimální množství: 200ks

S202170S202171 S202172S202173S202174 S202175S202176 S202177



7,70 Kč/ks bez DPH
Kuličkové pero
Kuličkové pero z bambusu s barevným 
plastovým klipem a špičkou, s modrou náplní. 
Rozměr: 14,2 x ø1,1 cm
Minimální množství: 200ks

S201338 S201339 S201340 S201341 S201342S201343 S201344



S201884
4,90 Kč/ks bez DPH
Propiska
Propiska, tělo z papíru a části ze 40% kávové slupky 
a 60% ABS. Modrý inkoust.
Rozměr: 13,9 x ø0,95 cm
Minimální množství: 300ks



5,70 Kč/ks bez DPH
Plastové kuličkové pero
Ekologické plastové kuličkové pero ze slámy 
s bílým klipem a modrou náplní. 
Rozměr: 14,9 x ø1,2 cm
Minimální množství: 200ks

S200777 S200778 S200779 S200780 S200781 S200782



5,40 Kč/ks bez DPH
Kuličkové pero 
Bambusové kuličkové pero ESSENTIAL: 
s elegantní bambusovou hřídelí, 
barevnou špičkou, modrým inkoustem.
Rozměr: 14,8 cm
Minimální množství: 50ks

S200266 S200267S200268S200269 S200270



101552
8,80 Kč/ks 
Bambusové kuličkové pero s kovovými 
doplňky a modrým inkoustem
Rozměr: 13,5 x 1,4 x 1,0 cm
Minimální množství: 200 ks



4,30 Kč/ks bez DPH
Papírové pero vyrobené z recyklovaného papíru s 
modrou náplní. Vaše logo bude vytištěno pod klipem.
Rozměr: 14,3 x průměr 1 cm
Minimální množství: 300 ks

S172686 S172684S172685S198169



S118951
5,90 Kč/ks 
Recyklovatelné oboustranné kuličkové 
pero. Červená a modrá barva
Rozměr: 140 mm
Minimální množství: 300 ks



S201928
8,00 Kč/ks bez DPH
Kuličkové pero 2 v 1 
Recyklované kuličkové pero se žlutým 
zvýrazňovačem. Modrý inkoust.
Rozměr: 14,1 x ø1 cm
Minimální množství: 200ks



S197696
4,50 Kč/ks bez DPH
Tužka z recyklovaného papíru
Tužka s tělem z recyklovaného papíru a se zelenou gumou na 
horním konci. Neořezaná. Recyklovaný papír. 
Rozměr: 18,8 x ø0,8 cm
Minimální množství: 300ks



5,60 Kč/ks bez DPH
Kuličkové pero z recyklovaného papíru s korkovým 
povrchem a plastovými částmi, modrá náplň
Rozměr: průměr 9 x 138 mm
Minimální množství: 300 ks

S182259S182258 S182260 S172685



S200799
27,90 Kč/ks bez DPH
Dřevěná tužka 
Dřevěná tužka s větrníkem. Neořezaná, HB kvalita. 
Rozměr: 8 x 2,2 x 4,8 cm
Minimální množství: 50ks



S201360
14,90Kč/ks
Pravítko
Pravítko z bambusu, 30 cm.
Rozměr: 30,9 x 3,2 x 0,3 cm
Minimální množství: 100ks



S200335 
58,30 Kč/ks bez DPH
Psací sada
Psací souprava včetně pravítka, gumy, 
ořezávátka, tužky a válečkové propisky, 
v ekologickém bavlněném pouzdře.
Rozměr: 18,3 x 7,8 x 1,6 cm
Minimální množství: 30ks



S202186
6,80 Kč/ks bez DPH
Krabička na pero
Temara pouzdro na pero z korkového papíru. 
Rozměr: 16 x 4 cm
Minimální množství: 200ks



S200669
25,20 Kč/ks bez DPH
Sada voskovek
Sada 12 ks voskovek obalené černým papírem v papírové 
krabičce na zakázku.
Rozměr: 10 x 9 x 0,9 cm
Minimální množství: 100ks



S201901
26,40 Kč/ks bez DPH
Sada pastelek
6 dřevěných tužek v dřevěné krabičce ve tvaru tužky.
Rozměr: 13,5 x 3 cm
Minimální množství: 50ks



S118516
66,80Kč/ks 
Sada kancelářských potřeb v pouzdře z juty 
a bavlny obsahuje bambusové pravítko, 
tužku s papírovým tělem, kartónové 
kuličkové pero s modrou náplní, dřevěné 
ořezávátko a gumu
Rozměr: 18 x 18 cm
Minimální množství: 30 ks



7,80 Kč/ks bez DPH
LOONEY
dřevěné pravítko, 13 cm
Rozměr: 15,3 × 2,9 cm 
Minimální množství: 200 ks

101850

101851

101852

S181596



S165916
74,30 Kč/ks bez DPH
Omalovánky s 24 stranami (6 s 
obrázky a 18 čistých), obsahuje 
8 pastelek
Rozměry: 21,7 x 18,7 x 1 cm
Minimální množství: 20 ks



20,60 Kč/ks 
Školní sada, 5 dílů v kartonové krabičce. 
Obsahuje: kuličkové pero z recyklovaného papíru 
s modrou náplní, mechanickou tužku, pravítko, 
ořezávátko a gumu.
Rozměr: 4,5 x 17,7 x 1,5 cm
Minimální množství: 100 ks

S181903 S181901S181904S181902



S201823
37,40 Kč/ks bez DPH
Penál
Penál z bavlny 320 gr/m2 se zipem 
ve stejné barvě.
Rozměr: 22 x 7 cm
Minimální množství: 50ks



S200796
49,00 Kč/ks bez DPH
Dřevěné piškvorky
Dřevěné piškvorky (9 ks) v 
dřevěné krabičce. 
Rozměr: 7,3 x 3,1 x 7,3 cm
Minimální množství: 50ks



S181608
62,00 Kč/ks bez DPH
Dřevěné pexeso
Dřevěné kartičky pexesa s obrázky zvířat na 
trénování paměti, 24 dílů (40x40mm) 
Rozměr: 40 x 40 mm
Minimální množství: 50ks



S181979
55,20 Kč/ks bez DPH
Domino
Dřevěné domino s obrázky zvířat, 
28 dílků 
Rozměr: 15 x 3,2 x 5 cm
Minimální množství: 30ks



S200798
96,40 Kč/ks bez DPH
Dřevěná stavebnice
Dřevěná stavebnice - věž (45 ks) v bavlněném pytlíku. 
Rozměr: 5 x 17,5 x 5 cm
Minimální množství: 20ks



201107
12,00 Kč/ks bez DPH
Dřevěné jojo
Rozměr: 5,3 x 2,8 cm
Minimální množství: 100 ks



S200795
15,50 Kč/ks bez DPH
Jojo
Ploché JoJo z ekologického plastu 
z bambusových vláken. 
Rozměr: 1,5 x ø5 cm
Minimální množství: 100ks



S200794 Pokladnička
57,30 Kč/ks bez DPH
Pokladnička
Pokladnička prasátko z ekologického plastu 
z bambusových vláken. 
Rozměr: 10,5 x 6,8 x 7,1 cm
Minimální množství: 50ks



47,80Kč/ks
Nákupní taška
Skládací nákupní taška z recyklovaných PET lahví. 
Rozměr: 45 x 38,5 cm
Minimální množství: 30ks

S201100 S201101 S201102

S201103S201104 S201105



33,20 Kč/ks bez DPH
Nákupní taška
Opakovaně použitelná nákupní taška z recyklované 
bavlny s dlouhými uchy, 120 g/m². 
Rozměr: 38 x 42 cm
Minimální množství: 50ks

S201086 S201087 S201088 S201089



33,10Kč/ks
Stahovací batoh
Vak na stažení šnůrkou z recyklovaných 
PET lahví se zpevněnými rohy. 
Rozměr: 34 x 42 cm
Minimální množství: 50ks

S201016 S201017 S201018 S201019 S201020



S112614
94,20 Kč/ks bez DPH 
Odnoska Calcutta. Jděte přírodní cestou s touto 
jutovou nákupní taškou s otevřeným hlavním 
prostorem, malou kapsou a nosnou délkou uch 26cm
Rozměr: 35 x 15 x 37 cm
Minimální množství: 20 ks



S176222
80,10 Kč/ks bez DPH
Batoh s otevřeným hlavním oddílem a bavlněným 
zavíráním na šňůrku. 100% korkový panel na 
předním dně
Rozměr: 38 x 42 cm
Minimální množství: 20 ks



S204178 
41,80 Kč/ks bez DPH
Stahovací vak
Vak na stažení šňůrkou z 100% organické bavlny, 120 g/m². 
Rozměr: 38 x 42 cm
Minimální množství: 50ks



S201084
155,90 Kč/ks bez DPH
Batoh
Polaminovaný kraftový papírový batoh s postranními kapsami, 
přední kapsou na zip a nastavitelnými ramenními popruhy. 
Rozměr: 30 x 40 x 14 cm
Minimální množství: 10ks



S200085
652,50 Kč/ks bez DPH
Batoh
Tento duální barevný batoh je vyroben z RPET a 
má minimalistický design, který pojme notebook 
15,6 "notebook. RFID kapsa uvnitř. PVC bez 
obsahu.
Rozměr: 30 x 10 x 43 cm
Minimální množství: 3ks



60,20Kč/ks
Kosmetická taštička
Kosmetická taštička s korkovým detailem. 220 gr/m2.
Rozměr: 24 x 17 x 5 cm
Minimální množství: 100ks

S201772S201773



S201716 
63,30 Kč/ks bez DPH
Manikúra
Manikúra v pouzdře z korku. 
Všech 6 nástrojů z nerezové 
oceli.
Rozměr: 11 x 6,3 x 2 cm
Minimální množství: 30ks



45,70Kč/ks
Kosmetická taštička
Rozměr: 21,5 x 16,5 x 5 cm
Minimální množství: 30ks

S201764S201765S201766

S201767S201768



S200871 
65,20 Kč/ks bez DPH
Vějíř
Vějíř z recyklovaných PET lahví a dřevěnými žebry. 
Rozměr: 42,5 x 23 cm
Minimální množství: 20ks



S200708
11,30Kč/ks
Přívěšek na klíče
Přívěšek na klíče z bambusu s 
koncovkou do nákupních vozíků.
Rozměr: 7,3 x 2,3 x 0,2 cm
Minimální množství: 200ks



S200898
43,50 Kč/ks bez DPH
Přívěšek na klíče
Přívěšek na klíče, přírodní korek/kov. 
Rozměr: 2,6 x 10,5 cm
Minimální množství: 50ks



S180034
38,70 Kč/ks bez DPH
Prkýnko z přírodního dřeva -
vyrobeno v Evropě
Rozměr: 20 x 13 x 1 cm
Minimální množství: 50 ks



S182221
90,30Kč/ks
Prkénko
Bambusové prkénko ve tvaru kravičky 
Rozměr: 29,8 x 20 x 1 cm
Minimální množství: 30ks



S180035
38,70 Kč/ks bez DPH
Prkénko ve tvaru srdce
Prkénko ve tvaru srdce s praktickou drážkou 
kolem celého obvodu, vyrobené v Evropě 
Rozměr: 16,5 x 16 x 0,8 cm
Minimální množství: 50ks



S180036
111,00 Kč/ks bez DPH
Prkénko ve tvaru prasátka
Prkénko ve tvaru prasátka s praktickou drážkou 
kolem celého obvodu, vyrobeno v Evropě 
Rozměr: 34 x 20 x 0,8 cm
Minimální množství: 20ks



S172636
32,60 Kč/ks 
Otvírák na láhve s dřevěným držadlem.
Rozměr: 14,4 x 2,5 x 1,9 cm
Minimální množství: 50 ks



S180704
105,90 Kč/ks bez DPH
Truhlík na bylinky
Dřevěný truhlík na bylinky -
semínka máty
Rozměr: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm
Minimální množství: 10ks



S195013
41,80 Kč/ks bez DPH
Sáček s mátovými semínky
Sáček s mátovými semínky. Přidáním 300 ml 
vody vyrobíte jeden litr substrátu.
Rozměr: 10 x 10,5 x 1 cm
Minimální množství: 30ks



S195012
41,80Kč/ks
Sáček se semínky bazalky
Sáček se semínky bazalky. Přidáním 300ml vody dostanete 
1 litr zahradního kompostu.
Rozměr: 10 x 10,5 x 1 cm
Minimální množství: 30ks



S195014
41,80 Kč/ks bez DPH
Sáček se semínky petržele
Sáček se semínky petržele. Přidáním 300 ml vody vyrobíte 
jeden litr substrátu.
Rozměr: 10 x 10,5 x 1 cm
Minimální množství: 30ks



Proč z bambusu

 nejrychleji rostoucí rostlina na planetě, produkuje 
o 35 % kyslíku více než jiné stromy

 má přirozenou schopnost se regenerovat = při jeho 
pěstování není potřeba používat škodlivé chemikálie, 
pesticidy a hnojiva (na rozdíl od pěstování bavlny) =
nedochází ke znečištění podzemních vod a půdy

 komplexní systém bambusových kořenů chrání před 
erozí a hustý porost chrání půdu před UV zářením



Nezávadný

 neobsahuje syntetické látky (jako např. alkoholy) 
a tedy neškodí kůži

 alkoholy snižují schopnost těla zpracovávat vitamin A 
= urychlení procesu předčasného stárnutí a tedy 
vzniku vrásek

 sterilní, ideální pro děti



Ekologický

 absorbován v půdě v průběhu 12-ti týdnů

 funguje i jako výživa pro některé rostliny



PushClean®
antibakteriální slisovaný ubrousek do kapsy



PROTLAČ 

POUŽIJ

POČKEJ

PushClean®
antibakteriální slisovaný ubrousek do kapsy



PushClean®

antibakteriální slisovaný ubrousek do kapsy

stlačené přírodní viskózové vlákno 

antibakteriální, nebo parfémovaný roztok

jednoduchým protlačením středu se kapalina uvolní a ubrousek jí 
nasaje, poté je připraveno k použití

100% recyklovatelné jak pouzdro, tak ubrousek

pouzdro z recyklovatelného PP 
průměr 4,3 cm x 1,3 cm

ubrousek je z biologicky odbouratelné netkané textilie 
rozměr 22 x 24 cm



PushClean®

antibakteriální slisovaný ubrousek do kapsy

výhradní dodavatel pro celou ČR

od 5000 ks speciální cena i s plnobarevným potiskem 2,70 Kč/kus

do 5000 ks cena dle množství – kalkulace, dodání do 10 dní

možnost balení do krabiček či setů, individuální balení na zakázku 

výběr ze dvou druhů, antibakteriální nebo parfémovaný 

expirace 3 roky





PushClean®
jak to funguje…

PROTLAČ POČKEJ ROZBAL POUŽIJ



PushClean®
ukázky realizace…



PushClean®
možnosti balení…



PushClean®
možnosti balení…



PushClean®
možnosti balení…

2-3-4 kusy v papírovém odtrhovacím obalu

plastový blistr

jednotlivě



PushClean®
složení

Antibakteriální:
Aktivní složka: benzalkoniumchlorid 0,130%, 
Neaktivní: Hydroxid sodný, voda.

Vlhčený / Parfémovaný:
Voda, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Kokamidopropyl Betain, 
Propylenglykol, PEG-40 Hidrogenovaný ricinový olej, Trideceth-9,
Fenoxyethanol, Kyselina benzoová, Kyselina dehydrooctová, Edta,                
Kyselina citronová, Parfémy, Butylfenylmethyylpropyl Ionon, Linalool



Nevybrali jste si?

Chcete něco zajímavějšího?



Další nabídky

Archiv všech novinek

Elektronické katalogy 2022

Značkové a sportovní oblečení

Čistící ubrousky PushClean

Powerbank – záložní zdroje

Luxusní značkové dárky

Akce a slevy

http://www.speed-press.cz/akcni-nabidka/
http://www.pushclean.cz/PUSHCLEAN_CZ.pdf
http://www.speed-press.cz/mailing/powerbanky-reklamni-predmety-2014.pdf
https://vip.speed-press.cz/cz/
http://www.speed-press.cz/katalogy2020/3-reklamni-textil-TEXTIL-2020/
http://www.speed-press.cz/listovaci-online-katalogy/
http://www.speed-press.cz/archiv-novinek/
http://www.speed-press.cz/listovaci-online-katalogy/


https://www.speed-press.cz/listovaci-online-katalogy/


https://www.speed-press.cz/akcni-nabidka/


https://www.speed-press.cz/vzorkovna/


http://www.speed-press.cz/mailing/rousky-ustenky-bandany-gel-dezinfekcni-pero-box-speed-press.pdf


Katalog

Výběr skladových předmětů

- informace

http://www.speed-press.cz/sublimace/
https://www.speed-press.cz/katalogy2022/26-sublimace-2022/
https://www.speed-press.cz/katalogy2022/31-reklamni-predmety-BECREATIVE-2022/


Luxusní značkové předměty

https://vip.speed-press.cz/cz/
https://vip.speed-press.cz/cz/


Sublimační plnobarvený celoplošný 
potisk k dodání ihned!



Předměty vhodné k SUBLIMACI skladem, možnost okamžitého dodání.
hrnky 
plecháčky
termosky
podložky pod myš

http://www.speed-press.cz/vysledky-vyhledavani/?q=subli


S962539b

S962546a

S961484c

S962552f S962534b



Objevte moderní technologie

Zjistěte, co dokáží naše digitální potiskové stroje.
Přehrajte si videa na www.speed-press.cz

http://www.speed-press.cz/


http://www.speed-press.cz/mailing/digitalni-potisk-dtg-uv-clanek.pdf


Rotační laser - celoplošné gravírování po celém obvodu 360°.

nový vláknový laser TruMark Station 5000R od firmy TRUMPF.
Součástí toho zařízení jsou dvě rotační hlavy s krokovými motory pro popisování obvodů kovových 
reklamních předmětů.
Průměr předmětů může být až 180 mm, výška loga až 100 mm.



Tato technologie otevírají zcela nové možnosti reklamního značení různých druhů výrobků  (textil, hrnky -
standartních, atypických tvarů, drobné předměty jako klíčenky atd.), pro malé a střední zakázky plnobarevného
tisku a zásadní výhodou minimalizace příprav pro tisk a personifikaci. Tedy podstatně nižší náklady na 
předtiskovou přípravu. 
Maximální rozměr tisku plochých předmětů a textilu – 60 × 40 cm plnobarevně umožňuje mnohem větší 
kreativitu v designu tisku prakticky po celé ploše například trika. Tím vznikne vlastně „úplně jiný výrobek“. 

Technologie je založena na principu transferu, netiskneme přímo na textil, hrnky a ostatní předměty, ale na 
speciálně upravený papír pro sublimační tisk na speciální tiskárně. 

Takto předtištěný motiv se posléze za vysoké teploty a tlaku zapeče (vysublimuje) na potiskované zboží, který je 
potaženo speciální vrstvou pro snadný přenos natištěných motivů ze sublimačního papíru. 

U textilního zboží musí potiskovaný předmět obsahovat minimálně 70% polyesteru. 
Pro tisk sublimačních papírů používáme kvalitní inkousty na bázi vody.

Motiv natištěný těmito barvami je na pohled zajímavý, na dotek není tisk motivu znát a působí jako když zboží 
bylo vyrobeno již s tiskem, má vysoké a velmi brilantní barevné provedení.  Vhodné pro personifikace.

Katalog v PDF s ukázkou reklamních předmětů se sublimačním potiskem ZDE. 

Sublimační tisk

http://www.speed-press.cz/mailing/katalog-sublimace-2019-speed-press-reklamni-predmety-potisk.pdf
http://www.speed-press.cz/sublimace/


Sublimační tisk - ukázky



Nevybrali jste si?

Chcete něco zajímavějšího?



Řešením jsou výrobky na zakázku!



Zakázková výroba
Do předmětu na zakázku vkládáme Váš nejpřesnější otisk, nejefektivněji 
předmět cílíme a dosahujeme tak unikátního řešení na trhu.

Nevíte jaký vhodný předmět zvolit?

Zadejte nám cílovou skupinu, počet produktů, množství, cenové rozpětí a 
my Vám navrhneme ucelené řešení.

Ukázky reklamních předmětů na zakázku OEM, ODM, Custom made dále:



















Proč SPEED IT?   ?

Samolepící bloček je velmi oblíbený a užitný předmět

můžete být se svým logem stále na očích

každý lístek může být opatřen až plnobarevným potiskem

možno vyseknout do libovolného poutavého designu

lze vytvořit i poutavý přebal

www.speed-it.cz

http://www.speed-it.cz/


Překvapte netradičním 
reklamním předmětem

Lisovaný antibakteriální čisticí 
ubrousek v plastovém pouzdře.

Nová dimenze 
reklamního sdělení.

PushClean®

http://www.pushclean.cz/PUSHCLEAN_CZ.pdf


držák kreditních karet (až 6ks) značky ACM

se sponou na pásek 
s označovači pro lepší organizaci
materiál kov/plast, 6 barevných variant
baleno v dárkové krabičce
rozměr 10,5 × 6,7 × 3 cm

Cena 89,90 Kč – AKCE 1+1 ZDARMA

více na www.my-acm.de

http://www.my-acm.de/
https://www.speed-press.cz/katalog/luxusni-a-znackove/osobni-doplnky/acm-900561/


pro Vaši autentičnost Vám rádi vyrobíme power banku v jakémkoliv tvaru a designu

více na Otevřít nabídku

http://www.speed-press.cz/mailing/powerbanky-reklamni-predmety.pdf


pro Vaši autentičnost Vám rádi vyrobíme flash disk v jakémkoliv tvaru a designu

více na                                                                 Otevřít nabídku

http://www.speed-press.cz/mailing/usb-flash-disk-na-miru-nabidka.pdf


Více na www.usbpeople.cz 

http://www.usbpeople.cz/


Proč reflexní předměty?
darujte předmět, který ochrání, bude skutečně používán a je navíc trendy

řekněte, že myslíte na bezpečnost ostatních

víte, že v noci dojde u 59,7 % chodců a 25,9 % cyklistů k úmrtí z důvodu jejich špatné 
viditelnosti?

již je zákonnou povinností reflexní prvky používat 

vyberte si z naší široké nabídky reflexních bezpečnostních reklamních předmětů nebo 
si u nás nechte vyrobit vlastní na zakázku. 

vybrané předměty splňují bezpečnostní normy EN20471 a EN13356.

http://www.speed-press.cz/mailing/reflexni-predmety-bezpecnost-reklamni-nabidka.pdf


Luxusní značkové předměty

https://vip.speed-press.cz/cz/
https://vip.speed-press.cz/cz/


jsme přímý distributor pro český B2B trh

vzorky v naší vzorkovně

více na 

Luxusní značkové předměty

https://vip.speed-press.cz/cz/


Výběr dalších textilních značek

http://www.speed-press.cz/katalog/dalsi-rozdeleni-a-znacky/line/
http://www.speed-press.cz/katalog/speed-it-bloky-zakazkova-vyroba/


Výběr značek

http://vip.speed-press.cz/catalogue/R
http://vip.speed-press.cz/catalogue/C
http://vip.speed-press.cz/catalogue/U
http://vip.speed-press.cz/catalogue/N
http://vip.speed-press.cz/catalogue/S
http://vip.speed-press.cz/catalogue/H
http://my-acm.cz/


Nové online listovací katalogy – reklamního oblečení, firemního textilu, pracovních oděvů:

http://www.speed-press.cz/katalogy2022/14-reklamni-textil-TEXTILE-EUROPE-2022/
http://www.speed-press.cz/katalogy2022/3-reklamni-textil-TEXTIL-2022/


http://www.speed-press.cz/


Kdo jsme

Výrobci a prodejci reklamních, dárkových a propagačních předmětů, 
včetně potisků, pro Vaši podporu prodeje a zvýšení povědomí o Vás.



Historie 

* 1991 jedna z prvních společností v oboru
1998 transformace na a.s.
2002 vlastní administrativní zázemí na Praze 9
2007 komplexní informační systém
2008 vlastní výrobní a skladový areál v Libušíně u Kladna
2009 certifikace ISO 9001:2008
2011 vlastní kancelář v Číně
2013 rebranding, renovace hodnot společnosti
2015 inovace – nové digitální potiskové stroje na textil a 3D předměty
2016 výročí 25 let na trhu
2017 inovace – nový rotační laser stroj celoplošné 360° značení 
2018 inovace – nový sublimační stroj permanentní značení 
2019 ocenění značky v Czech Business Superbrands 2019 
2021 výročí 30 let na trhu

http://www.speed-press.cz/profil-spolecnosti/


Cíle a hodnoty 
Jsme Váš partner a jasná volba pro podporu Vašich prodejů a  zvýšení 
povědomí o Vaší společnosti. 

Vytváříme komplexní řešení s optimálním poměrem kvality, designu, 
užitné hodnoty a ceny.

Do našich řešení vkládáme kreativitu, emoce, radost a proaktivní přístup.

Věříme v etický přístup a čistotu. 



Areál výroby a skladů Libušín, 25 km od Prahy.

Výrobní hala s 32 stroji pro reklamní značení předmětů, 
včetně digitálních tiskových technologií pro plnobarevný potisk

Hlavní sklad 5000 paletových míst.

VIP sklad 1000 paletových míst.

Logistické centrum.

Administrativní zázemí na Praze 9 Vysočany.

Obchodní oddělení.

Nákupní oddělení.

Grafické studio.

Finanční oddělení.

Vzorkovna.

Výrobní, skladové a administrativní zázemí



Výrobní a skladové zázemí

skladová hala

areál výroby a skladů výrobní hala

areál výroby a skladů

http://www.speed-press.cz/vyrobni-areal/
http://www.speed-press.cz/potisk-dtp/
http://www.speed-press.cz/vyrobni-areal/
http://www.speed-press.cz/vyrobni-areal/


Vzorkovna
Největší v oboru na ploše 460 m2. 8500 vzorků. Zapůjčení vzorků zdarma.

http://www.speed-press.cz/vzorkovna/
http://www.speed-press.cz/vzorkovna/
http://www.speed-press.cz/vzorkovna/
http://www.speed-press.cz/vzorkovna/


Zakázková výroba
originální a kreativní dárky s nejlepším efektem pro Vás

Katalogový prodej
hlavní tištěný katalog s 10 080 výrobky na 344 stranách, včetně 
základních prodejních cen a možnostech potisku, 16 000 ks/rok,

systémově až 65 000 předmětů včetně cen, specifikací, obrázků, 
dostupnosti skladu

Internetový on-line katalog
jednoduchý výběr a objednávání základních 

reklamních předmětů, aktuální akce, slevy, 

novinky a nabídky na www.speed-press.cz

také na www.vip.speed-press.cz 

Prodejní kanály

http://www.speed-press.cz/
http://www.speed-press.cz/


Zakázková výroba
Do předmětu na zakázku vkládáme Váš nejpřesnější otisk, nejefektivněji 
předmět cílíme a dosahujeme tak unikátního řešení na trhu.

Nevíte jaký vhodný předmět zvolit?

Zadejte nám cílovou skupinu, počet produktů, množství, cenové rozpětí a 
my Vám navrhneme ucelené řešení.



Technologie reklamního značení
Ve výrobním areálu v Libušíně disponujeme 34 stroji pro reklamní značení předmětů. 

Vysokorychlostní digitální UV LED tisk
plnobarevný digitální potisk většiny 3D předmětů

Špičková digitální technologie pro potisk textilních materiálů
plnobarevný digitální potisk textilních výrobků

Tamponový tisk   
barevný potisk většiny předmětů, zejména plastových

Sítotisk
potisk pro textil, sklo, porcelán, ale i plasty či rozměrnější předměty

Transferový tisk
technologie pro textil

Výšivka
pro textilní předměty

Rotační laser 360°
vypalování motivu po celém obvodu do kovu

Laser
vypalování motivu do kovu, dřeva i skla

Ražba
užití pro desky, peněženky, pouzdra, diáře

Sublimace
plnobarevný tisk na hrnky, textil i další předměty

Nášivka
užití pro textil

Pískování 
technologie značení skleněných předmětů

Samolepka, visačka, logoprint
vhodná zejména na obaly a plastové předměty



Certifikace a jistoty
Od roku 2009 jsme kontinuálně držiteli certifikátu ISO 9001:2015.

U společnosti Allianz pojišťovna a.s. jsme pojištěni za odpovědnost za 
škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku s výší pojistného 
plnění 15 000 000 Kč.

http://www.speed-press.cz/iso/certifikat-ISO-9001.pdf


Obchodní podmínky
 Předměty můžeme potisknout Vaším logem.

 Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 21 %, bez potisku, grafických příprav
a příprav tisku.

 Všechny ceny jsou na uvedené minimální množství.

 Při objednávce pod min. množství bude dle VODP účtována přirážka 7 %.

 Množstevní slevy až -25%.

 Nevybrali jste si?

 Pak Vám rádi vytvoříme výrobek dle Vašich přesných potřeb na zakázku nebo
navrhneme řešení z dalších 90 000 předmětů.

 Meziprodej vyhrazen. Změna cen vyhrazena. Sezonní zboží.

 Kompletní znění všeobecných obchodních podmínek najdete na
http://www.speed-press.cz/vseobecne-obchodni-podminky/

http://www.speed-press.cz/vseobecne-obchodni-podminky/




Kontakty

SPEED PRESS Plus a.s.
reklamní a dárkové předměty
Freyova 8, 190 00 Praha 9 – Vysočany

T  +420 234 140 111-3 
F  +420 234 140 330-2
E  sales@speed-press.cz
W www.speed-press.cz

IČO 25765647, DIČ CZ25765647
Sídlo: Přemyslova 830, Libušín 273 06

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 270483276/0300

mailto:sales@speed-press.cz
http://www.speed-press.cz/
https://www.facebook.com/SPEEDPRESSPlusCZ
https://www.linkedin.com/company/speedpresspluscz
https://www.youtube.com/c/SpeedpressCzPlus
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