
 

EKOLOGICKÉ DÁRKY 



5,90 Kč/ks 

Kuličkové pero 

kuličkové pero z recyklovaného papíru ve tvaru 

pastelky s barevnými částmi a modrou náplní. 

Rozměr: průměr 0,9 x 16,1 cm 

Minimální množství: 300 ks 

S182267 S182265 S182264 S182263 

S182266 



2,90 Kč/ks 
Papírové pero vyrobené z recyklovaného papíru s 

modrou náplní. Vaše logo bude vytištěno pod klipem. 

Rozměr: 14,3 x průměr 1 cm 

Minimální množství: 500 ks 

S172686 

S172684 

S172685 



101552 

11,90 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 

 

 

 

 



81401 

185,00 Kč/ks  
Korková propiska v dárkové krabičce 

Rozměr: 11 x 13,7 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 

 

 

 



91647 

32,90 Kč/ks  
Propiska, korek a hliník. Dodáno v dárkové 

krabičce 

Rozměr: 9 x 13,9 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

 

 

 



S118951 

5,90 Kč/ks  
Recyklovatelné oboustranné kuličkové 

pero. Červená a modrá barva 

Rozměr: 140 mm 

Minimální množství: 300 ks 

 

 

 

 



5,20 Kč/ks 
Kuličkové pero z recyklovaného papíru s korkovým 

povrchem a plastovými částmi, modrá náplň 

Rozměr: průměr 9 x 138 mm 

Minimální množství: 300 ks 

S182259 S182258 S182257 S172685 S182260 S172685 



43,90 Kč/ks 

RIOWOOD 
dřevěná propisovací tužka 

Rozměr: 14 × 1,3 cm 

Minimální množství: 50 ks 

101556 

101557 



S128720 

155,50 Kč/ks  
Dřevěná sada per s kuličkovým perem a rollerem 

v dárkové krabičce. S modrou náplní 

Rozměr: 170 x 53 x 23 mm 

Minimální množství: 10 ks 



S125279 

18,50 Kč/ks  
3 grafitové tužky, pravítko, ořezávátko a guma v 

kartonové krabičce 

Rozměr: 17,7 x 4,5 x 1,3 cm 

Minimální množství: 100 ks 



6,20 Kč/ks 

LOONEY 
dřevěné pravítko, 13 cm 

Rozměr: 15,3 × 2,9 cm  

Minimální množství: 200 ks 

101850 

101851 101852 



S118516 

65,90 Kč/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 



S181904 

17,90 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 
S181901 

S181904 S181902 



S183936 

40,90 Kč/ks 
Mini pastelky v recyklové 

kartonové krabičce, 4 různé barvy. 
Rozměr: 6 x 3,2 x 0,9 cm 

Minimální množství: 30 ks 



100688 

8,20 Kč/ks 

DETIN 
12 pastelek v kartonové krabičce 

Rozměr: 9 × 9 cm 

Minimální množství: 200 ks 



S165916 

82,90 Kč/ks  
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 

 



S170130 

13,90 Kč/ks  
4 barevné křídy, průměr 25 mm. 

Rozměr: 9,5 x 2,5 x 10,8 cm 

Minimální množství: 100 ks 



93,90 Kč/ks  
Blok z recyklovaného papíru se spirálovou 

vazbou , 70 listy a pouzdrem na tužky z netkané 

textilie. Včetně pravítka, 2 dřevěných tužek, 

ořezávátka, gumy a kuličkového pera s modrou 

náplní 

Rozměr: 155 x 210 x 9 mm 

Minimální množství: 20 ks 

S181918 S181917 S181919 



S105644 

20,50 Kč/ks  
Složka na dokumenty s recklovaného papíru 

Rozměr: 25 x 34 x 31 cm 

Minimální množství: 100 ks 



S180176 

65,90 Kč/ks 
Blok WRITER: ve formátu A5: elastický popruh pro 

zavření a integrovaná záložka, materiál papír, 80 stran, 

70 g / m² 

Rozměr: 21 x 14,6 x 1,3 cm 

Minimální množství: 30 ks 



S180176 

42,- Kč/ks 
Blok v korkovém obalu, 50 listů ve žluté barvě.   

Rozměr: 11,5 x 15,5 x 1,7 cm  

Minimální množství: 30 ks 



93480 

132,90 Kč/ks 
Korkový poznámkový blok. 80 stran.  

Rozměr: 13,7 x 21,5 cm  

Minimální množství: 10 ks 

 



93719 

75,90 Kč/ks 
Korkový poznámkový blok. 80 stran. Dodáváno v 

netkaném pouzdře 

Rozměr: 14 x 21 cm  

Minimální množství: 20 ks 

 



S180185 

38,50 Kč/ks 
Barevný poznámkový blok 

poznámkový blok z recyklovaného materiálu PENZ 

Rozměr: 15,4 x 11,2 x 1,2 cm 

Minimální množství: 50 ks 



27,90 Kč/ks 
70-ti stránkový čistý blok z recyklovaného papíru s 

kuličkovým perem vyrobeným z biologicky 

odbouratelného plastu 

Rozměr: 18 x 13 cm 

Minimální množství: 50 ks 

S805192 S805193 S805194 

S805195 

S805191 



S180185 

21,20 Kč/ks 
Kroužkový blok z recyklovaného papíru s propiskou 

Rozměr: 14,5 x 10 x 0,8 cm 

Minimální množství: 50 ks 

S100518 S100519 

S100517 



S940978 

8,90 Kč/ks 
Samolepicí bloček v korkovém obalu. 

Rozměr: 6,5 x 5,3 x 0,4 cm 

Minimální množství: 200 ks 



S180176 

42,50 Kč/ks 
Poznámkový blok POP UP : obsahuje kuličkové pero 

vyrobené z papíru, pravítko (10 cm), 100 bílých listů, 

barevné samolepicí bločky- vyrobeno z 

recyklovatelných materiálů 

Rozměr: 14 x 10 x 2,5 cm 

Minimální množství: 50 ks 

S170724 S170725 



S137520 

62,50 Kč/ks 
Poznámkový blok z recyklovaného papíru se spirálovou 

vazbou. Obsahuje 70 stran, kuličkové pero a samolepící 

poznámkové lístky (125 malých a 25 velkých) 

Rozměr: 210 x 200 x 10 mm 

Minimální množství: 30 ks 



S163685 

36,50 Kč/ks 
Blok z recyklovaného papíru se spirálou na hřbetu, se 

60ti listy a se samolepícími lístky (5x25 ks) 

Rozměr: 135 x 177 x 8 mm 

Minimální množství: 50 ks 



101644 

16,50 Kč/ks 
Lepící papírky různých velikostí v obalu z 

recyklovaného papíru 

Rozměr: 10,5 x 8 x 0,9 cm 

Minimální množství: 100 ks 



S940960 

211,70 Kč/ks 
Korková složka s měkkým dotykovým krytem. Korková 

vnitřní kapsa, poznámkový blok s 20 listy a držák pera 

Rozměr: 24,5 x 32,5 x 1,5 cm  

Minimální množství: 5 ks 



92069 

199,90 Kč/ks 
Korková složka formátu A4, obsahuje poznámkový blok 

s 20ti listy. Dodáváno v netkaném pouzdře kapse.  

Rozměr: 23,9 x 30,7 x 1,7 cm  

Minimální množství: 5 ks 



93607 

23,90 Kč/ks 

Penál, 100 % bavlna. 
Rozměr: 70 x 22 cm 

Minimální množství: 50 ks 



93319 

155,00 Kč/ks 

Korková peněženka. Pro 4 kreditní karty a 

účtenky.  
Rozměr: 6,8 x 10,6 cm 

Minimální množství: 10 ks 



S109904 

19,60 Kč/ks 

Taška na chleba s bavlny 
Taška na chléva ze 100% přírodního bavlněného 

materiálu se šňůrkou 

Rozměr: 65 x 38 x 32 cm 

Minimální množství: 50 ks 



S956002 

37,90 Kč/ks 
Kosmetická taška ze 100% bavlněného materiálu. Se 

zapínáním na zip a držadlem 

Rozměr: 22 x 15 x 7,5 cm 

Minimální množství: 30 ks 



S182281 

74,60 Kč/ks 

Sluneční brýle z bambusu 
Plastové sluneční brýle s nožičkami z bambusu a 

metalickými čočkami, s ochranou UV 400 

Cena: 74,60 Kč/ks 

Minimální množství: 30 ks 

 



S958330 

29,50 Kč/ks  

Mikado 

Klasická hra ze dřeva s 41 dřevenými hulkami. 

Prezentováno v dřevěné krabici s posuvným 

krytem 

Rozměr: 19,3 x 2,5 x 4,1 cm 

Minimální množství: 50 ks 



Dřevěné pexeso  
S181608 

Dřevěné kartičky pexesa s obrázky zvířat na 

trénování paměti, 24 dílů (40x40mm)  

Cena: 55,20Kč/ks 

Rozměr: 40 x 40 mm 

Minimální množství: 50ks 



Domino 
S181979 

Dřevěné domino s obrázky zvířat,  

28 dílků  

Cena: 64,50Kč/ks 

Rozměr: 150 x 32 x 50 mm 

Minimální množství: 30ks 



201045 

25,90 Kč/ks  
7-mi dílné dřevěné puzzle v bavlněném obalu 

Rozměr: 4 x 4 x 4 cm 

Minimální množství: 50 ks 



201107 

9,20 Kč/ks  
Dřevěné jojo 

Rozměr: 5,3 x 2,8 cm 

Minimální množství: 100 ks 



S182318 

18,50 Kč/ks  
Dřevěný přívěšek na klíče z borovice. Rozměry 

produktů se mohou mezi sebou lišit 

Rozměr: průměr 6 x 0,9 cm 

Minimální množství: 100 ks 



93145 

73,90 Kč/ks  
Dřevěný přívěšek na klíče z korku.  

Rozměr: 2 x 10 cm  

Minimální množství: 20 ks 



93371 

29,90 Kč/ks  
Dřevěný přívěšek na klíče z korku.  

Rozměr: 2,4 x 4,7x x 0,3 

Minimální množství: 50 ks 



Kovový klip  
Kovový klip na poznámky s dřevěným stojánkem z borovice 

Cena: 13,50Kč/ks 

Rozměr: 25 x 110 x 25 mm 

Minimální množství: 100ks 

S182315 S182316 



901807  

279,90 Kč/ks  

Karafa 
Ekologická karafa vyrobená ze 100% recyklovaného 

skla s korkovou zátkou. Objem 800 ml. Karafu lze 

bezpečně mýt v myčce, kromě zátky. Dodáváno v 

dárkovém obalu Jamie Oliver. Recyklované sklo a 

korek. 

Rozměr: průměr 9,2 x 27,5 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 



253,20 Kč/ks  
Ručně vyrobená skleněná karafa se skleničkou a 

uzávěrem v jednom, XINDAO design , opakovaně 

použitelné. 

objem 0.5l  

Rozměr: 20,3 × 9,5 cm 

Minimální množství: 3 ks 

S164465 S164466 



31,80 Kč/ks  
Víceúčelový skleněný džbán, 320 ml, s krytem a 

slámou v jasných tónech. Dodán v atraktivní 

designové krabici, opakovaně použitelné . 

Rozměr: 6,3 x 15,4 x 6,3 cm 

Minimální množství: 50 ks 

S957665 S957666 S957667 S957668 



66,90 Kč/ks  
Sklenice ze skla s průhledným tělem v široké 

škále jasných odstínů. Se šroubovacím uzávěrem 

a odpovídající barvou slámy. opakovaně 

použitelné  

Rozměr: 6,3 x 15,4 x 6,3 cm 

Minimální množství: 50 ks 

S942662 S942663 S942660 
S942664 



S136824 

119,90 Kč/ks  
Dvouplášťový keramický cestovní 

hrnek se silikonovým víčkem. Ideální 

pro horké nápoje, 275 ml , 

opakovaně použitelné  

Rozměr: 13,5 x 9 x 9 cm 

Minimální množství: 10 ks 



94636 

40,90 Kč/ks  
Cestovní hrnek z bambusu a PP. 

S víčkem, objem 450 ml 

Rozměr: 9,3 x 13,4 cm 

Minimální množství: 30 ks 



51,20 Kč/ks  
Bambusový pohár se silikonovým 

víčkem, který je vhodný i do myčky 
Rozměr: průměr 9,3 x 11,4 cm 

Minimální množství: 30 ks 

S184014 S184013 S184012 S184011 



107,50 Kč/ks  
Keramický hrnek se silikónovým víčkem a 

pruhem pro uchopení jako tepelnou ochranou. 

400 ml, opakovaně použitelné  

Rozměr: 12 x 9 x 9 cm 

Minimální množství: 20 ks 

 

 

 

 

600440 S132437 

600439 600441 S132436 

600442 



Skleněný pohárek 
Jednoplášťový skleněný pohárek, zahrnuje bambusové víko 

a slámku z tritanu, protiskluzové dno, neuchovávejte v 

mrazu, nepoužívejte v mikrovlnné troubě, objem 600 ml, 

prezentováno v dárkovém balení Avenue 

Cena: 223,50Kč/ks 

Rozměr: 19 x 8,30 cm  

Minimální množství: 10ks 

 

S182942 S182943 S182944 



93995 

275,00 Kč/ks  
Bambusová krabička na čaj s magnetickým 

uzavíráním, obsahuje 20 čajových sáčků 

azorského čaje "Gorreana" (černý a zelený) 

Rozměr: 5,2 x 15,5 cm 

Minimální množství: 5 ks 



93889 

179,00 Kč/ks  
Bambusový mlýnek na sůl nebo pepř 

Rozměr: 5,2 x 15,5 cm 

Minimální množství: 10 ks 



93975 

305,00 Kč/ks  
Bambusové prkýnko na sýry. 

Rozměr: 30 x 26 x 1,5 cm 

Minimální množství: 5 ks 



S180034 

36,90 Kč/ks  
Prkýnko z přírodního dřeva - 

vyrobeno v Evropě 

Rozměr: 20 x 13 x 1 cm 

Minimální množství: 50 ks 



Prkénko  
S182221 

Bambusové prkénko ve tvaru kravičky  

Cena: 79,90Kč/ks 

Rozměr: 298 x 200 x 10 mm 

Minimální množství: 30ks 



Prkénko ve tvaru srdce 
S180035 

Prkénko ve tvaru srdce s praktickou drážkou 

kolem celého obvodu, vyrobené v Evropě  

Cena: 36,90Kč/ks 

Rozměr: 16,5 x 16 x 0,8 cm 

Minimální množství: 50ks 



Prkénko ve tvaru prasátka 
S180036 

Prkénko ve tvaru prasátka s praktickou drážkou 

kolem celého obvodu, vyrobeno v Evropě  

Cena: 108,90Kč/ks 

Rozměr: 34 x 20 x 0,8 cm 

Minimální množství: 20ks 



700183 

39,20 Kč/ks  
Bambusová servírovací sada na salát 

Rozměr: 30,3 x 6 x 2,1 cm 

Minimální množství: 50 ks 



S180637 

7,20 Kč/ks  
Čtvercové korkové podložky 

Rozměr: 9,5 x 9,5 x 0,5 cm 

Minimální množství: 200 ks 



S180725 

13,50 Kč/ks  

Klíčenka 
Korková zátka na víno 

Rozměr: průměr 23,5 x 44 mm 

Minimální množství: 100 ks 



92819 

215,00 Kč/ks  
Korková taška na víno. 

Rozměr: 10 x 33 x 10 cm 

Minimální množství: 5 ks 



94190 

255,00 Kč/ks  
4-dílná sada na víno v bambusové krabičce. 

Rozměr: 14,7 x 16,7 x 5,4 cm 

Minimální množství: 5 ks 



Skládací podtácky  
Skládací podtácky ve tvaru zvířete, 4 

sestavitelné díly, vyrobeno z břízy  

Cena: 50,20Kč/ks 

Rozměr: 195 x 100 x 80 mm 

Minimální množství: 50ks 

S181600 S181601 S181602 



Podtácek s podstavcem  
S181599 

6ks dřevěných podtácků s podstavcem, vyrobeno z břízy  

Cena: 56,90Kč/ks 

Rozměr: 105 x 105 x 70 mm 

Minimální množství: 30ks 



20,90 Kč/ks  
Kuchyňská chňapka z přírodní 

bavlny, s jednobarevným prošíváním. 

1 kus. 

Rozměr: 17 x 17 cm 

Minimální množství: 100 ks 

 

 

 

 

S106891 

S106893 S106892 



S612504 

38,50 Kč/ks  
Zástěra z bavlny 

Rozměr: 80 x 49 cm 

Minimální množství: 50 ks 



S172636 

35,90 Kč/ks  
Otvírák na láhve s dřevěným držadlem. 

Rozměr: 14,4 x 2,5 x 1,9 cm 

Minimální množství: 50 ks 



S955953 

55,90 Kč/ks  
Květináč z biologicky rozložitelného materiálu, máta a 

petržel 

Minimální množství: 20 ks 



S180704 

136,90 Kč/ks 

Truhlík na bylinky 
Dřevěný truhlík na 

bylinky - semínka máty 

Minimální množství: 10ks 

 



S108515 

46,50Kč/ks 

Keramický květináč 
Keramický květináč se semínky trávy 

Rozměr: 7,6 × 6 × 3,1 cm 

Minimální množství: 50ks 



Vivárium  
S183359 

Vivárium Sphere, kruhové vivárium pro 

pěstování všech typů malých rostlinek, 

sukulentů, kaktusů a dalších, navrženo se 

smyčkou nahoře pro snadné zavěšení, 

prezentováno v dárkové krabičce Seasons, 

materiál – sklo  

Cena: 159,50Kč/ks 

Rozměr: 11 x 10 cm  

Minimální množství: 10ks 



33,90 Kč/ks 
Bavlněná nákupní taška s 

dlouhými uchy, 140 gr/m² 

Rozměr: 38 x 42 cm  

Minimální množství: 50 ks 

 

S180558 

S180559 

S180560 

S180561 

S180562 

S180563 

S180564 

S180565 

S180566 S180567 



S112614 

77,50 Kč/ks  
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 



S611572 

17,90 Kč/ks  
Nákupní taška. 105 gr/m2 bavlna 

Rozměr: 38 x 42 cm 

Minimální množství: 100 ks 



S170260 

42,90 Kč/ks  
Nákupní taška z organické bavlny v soiladu s GOTS s 

dlouhými uchy, 105 gr/m2 

Rozměr: 38 x 42 cm 

Minimální množství: 50 ks 



Nákupní taška  
S181628 

Nákupní taška s dlouhými 

uchy, vyrobeno z juty  

Cena: 46,90Kč/ks 

Rozměr: 380 x 420 mm 

Minimální množství: 50ks 



Nákupní taška s barevnými uchy 
Nákupní taška s barevnými uchy, vyrobeno z juty 

Cena: 66,90Kč/ks 

Rozměr: 380 x 410 mm  

Minimální množství: 30ks 

S182112 S182113 S182114 S182115 S182116 

S182117 S182118 S182119 



S176222 

88,20 Kč/ks  
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 



23,50 Kč/ks  
Stahovací vak z bavlny 100 g/m2 

Rozměr: 37 x 41 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

 



S170261 

42,90 Kč/ks  
Taška se šňůrkami ze 100% organické bavlny v souladu 

s GOTS, 105 gr/m2 

Rozměr: 38 x 42 cm 

Minimální množství: 50 ks 



S183466 

251,20 Kč/ks  
Batoh z juty. Boční kapsas hlavní kapsou na 

zip. Nastavitelné bavlněné zadní popruhy. 

Juta a bavlna. 
Rozměr: 33 x 11 x 43 cm 

Minimální množství: 5 ks 



89,90 Kč/ks  
Plážová taška z juty s dlouhými uchy, 

300 g/m2 

Rozměr: 35 x 45,2 x 14,2 cm 

Minimální množství: 20 ks 

 

 

 

 

S163093 

S163094 

S163092 

S163095 



S114315 

68,20 Kč/ks 
sada dvou tašek pro třídění odpadu 

Rozměr: 30 × 30 × 39 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 



99141 

799,00 Kč/ks  
Automatický korkový deštník  

Rozměr: průměr 105 cm 

Minimální množství: 3 ks 



97390 

415,00 Kč/ks  
Hodiny s kalendářem, alarmem a teploměrem. Obsahuje 4 

baterie AAA, 1 baterii CR2032 a kabel USB. 

Rozměr: 15 x 7 x 4,4 cm 

Minimální množství: 3 ks 



S121389 

295,50 Kč/ks  
Kalkulačka, Bambus, 8místný kalkulátor z bambusu. Funguje 

na solární energii 

Rozměr: 13,6 x 7,6 x 1 cm 

Minimální množství: 5 ks 



S168874 

490,50 Kč/ks  
Powerbanka Bamboo PB-5000. Obsahuje 5000 mAh lithium 

polymerovou baterii. Duální výstup, oba výstup jsou 5V/1A. Digitální 

indikátor LED napětí přesně ukáže, kolik elektřiny v této powerbance 

ještě zbývá. Obsahuje USB a micro USB kabel 

Rozměr: 12,5 x 7 x 1,5 cm 

Minimální množství: 3 ks 



S163250  

218,50 Kč/ks  

ROBLEX 
dřevěná power banka s 2200 mAh 

baterií, vč. mikro USB nabíjecího 

kabelu 

Rozměr: 2,4 × 10,2 × 2,4 cm 

Minimální množství: 10 ks 



202484 

4,90 Kč/ks 

PUSHCLEAN 
slisovaný čisticí ubrousek v plastové 

krabičce s tekutinou na ruce a obličej, 

jedna kapsle ve vlastním plnobarevném 

designu (uvedená cena je bez tisku) 

materiál ubrousku celulóza z bambusu = 

100% přírodní, plastový obal je 100% 

recyklovatelný 

Rozměr: ø 4,5 × 1,8 cm 

Minimální množství: 250 ks 



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 

 
 



Nevybrali jste si? 

 

Chcete něco zajímavějšího? 

 

 



Objevte nové technologie 

Zjistěte, co dokáží naše nové digitální potiskové stroje. 

Přehrajte si videa na www.speed-press.cz  

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


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


Naše firma v lednu 2017 pořídila 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. 

  

Do tohoto zařízení je možné upnout předměty až do průměru 180 mm. Na tyto předměty je možné 

provádět značení laserem 

  

Po celém obvodu a maximální výška loga může být až 100 mm. Na tomto zařízení lze značit 

všechny kovové předměty. 

  

 

 

 

Rotační laser 360° 



Řešením jsou výrobky na zakázku! 

















Další nabídky 
Archiv všech novinek 

 

Elektronické katalogy 2018 

 

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
http://vip.speed-press.cz/
http://www.speed-press.cz/mailing/reklamni-znackove-obleceni-sportovni-textil-2015.pdf
http://www.speed-press.cz/listovaci-online-katalogy/
http://www.speed-press.cz/archiv-novinek/
http://www.speed-press.cz/listovaci-online-katalogy/


Proč gymnastický míč? 

 mnohostranná možnost cviků k upevnění zdraví i relaxace  

 

pomáhá snížit napětí organismu 

 

posiluje břišní a zádové svaly 

 

zpevňuje klouby 

 

akční cena 84,90 Kč bez DPH 



Překvapte netradičním 

reklamním předmětem 

 

Lisovaný čisticí ubrousek  

v plastovém pouzdře. 

  

Nová dimenze  

reklamního sdělení 

PushClean® 

 

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


držák kreditních karet (až 6ks) značky ACM 

 

materiál kov/plast, 6 barevných variant 

 

baleno v dárkové krabičce 

 

rozměr 10,5 × 6,7 × 3 cm 

 

Cena 499,90 Kč – AKCE 1+1 ZDARMA 

 

více na www.my-acm.cz   

 

 

http://www.my-acm.cz/
http://www.my-acm.cz/
http://www.my-acm.cz/
http://www.my-acm.cz/


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


jsme přímý distributor pro český B2B trh 

 

vzorky v naší vzorkovně 

 

více na  

Luxusní značkové předměty 

 

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


 

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/


Značkové a sportovní oblečení 
 

využijte k podpoře prodeje opravdu kvalitní značkové a sportovní oblečení jakými jsou značky 

 

XD apparel 

Elevate 

Adidas 
 

více na 

http://www.speed-press.cz/mailing/reklamni-znackove-obleceni-sportovni-textil-2015.pdf


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


Technologie reklamního značení 

Ve výrobním areálu v Libušíně disponujeme 32 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 

 

Nášivka 

užití pro textil 

 

Pískování  

technologie značení skleněných předmětů 

 

Samolepka, visačka, logoprint 

vhodná zejména na obaly a plastové předměty 

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


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 65 000 předmětů. 

 Meziprodej vyhrazen. Změna cen vyhrazena. Sezonní zboží.  

 

 

 

 



http://www.speed-press.cz/proc-si-nas-zvolit/


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
mailto:sales@speed-press.cz
mailto:sales@speed-press.cz
http://www.speed-press.cz/
http://www.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
http://www.speed-press.cz/socialni-site/

