
Fidget Spinner 

 

Fun Hand Spinner 

 

Tri-twist Spinner  

 





Antistresová hračka - hit léta   

 Anti stresový ruční spinner Vám pomůže udržet Vaše ruce zaměstnané a 

díky tomu se budete lépe soustředit.  

 

Obsahuje krabičku. Předmět je plně ve shodě s Evropským standardem 

EN 71 CE, splňuje tedy všechny bezpečnostní požadavky pro hračky. 

 

Univerzální dárek pro děti i dospělé, zábavný a pomáhá snížit stres. 

 

Základní barvy a provedení skladem již od 14,90 Kč / ks bez DPH.  

 

Digitální plnobarevný potisk nebo epoxy logoprint. 

 

Výroba na zakázku ve vlastní velikosti, pantone barvě, tvaru, svítící atd...  

 

Balení v dárkové papírové nebo plastové krabičce. 

 

Více informací a cenovou nabídku získáte u našich obchodníků.  

 

















Dizzy Duo™ s otvírákem na láhve 

18,20Kč/ks 
Dizzy Duo™ s otvírákem na láhve. Spinner kapesní velikosti, který je 

zároveň otvírákem na láhve. Ideální pro snížení stresu, úzkosti a nudy. 

Jednoduše uchopte mezi ukazovák a palec a otáčejte. Funguje jako 

uklidňující prostředek pro uživatele s poruchami pozornosti, úzkostí a 

dalšími. Jen začněte točit!. ABS plast.   

Rozměry: 1,5 x 3,5 x 9 cm 

Minimální množství: 50ks 

 

S183077 S183076 

S183074 

S183078 S183075 S183079 



Fidget spinner - antistress 

19,20Kč/ks 
Duo spinner s otvírákem na láhve. Spinner kapesní velikosti, který je zároveň 

otvírákem na láhve. Ideální pro snížení stresu, úzkosti a nudy. Jednoduše uchopte 

mezi ukazovák a palec a otáčejte. Funguje jako uklidňující prostředek pro uživatele s 

poruchami pozornosti, úzkostí a dalšími. Jen začněte točit!. ABS plast.   

Rozměry: 8,5 x 3,5 x 1,2 cm 

Minimální množství: 100ks 

 

S180076 

S180078 

S180077 

S180075 



Fidget spinner - antistress 

22,90Kč/ks 
Kapesní spinner pro perfektní redukci stresu, úzkosti a nudy. Umístěte 

jednoduše mezi palec a ukazovák a otáčejte. Slouží jako antistresová 

pomůcka pro uživatele s poruchami pozornosti, úzkostmi a apod. Začněte 

roztáčet!. ABS plast.  

Rozměry: 1,3 x 7,7 x 7,0 cm 

Minimální množství: 50ks 

 

S175642 

S175638 

S175643 S175641 



Zairem spinner 

24,20Kč/ks 
Tříbodový spinner plast/kov s ocelovými kuličkovými 

ložisky, v dárkové krabičce. 

Rozměry: 75 x 12 x 75 mm 

Minimální množství: 50ks 

 

S176974 

S176970 

S176973 S176971 

S176972 



Fidget spinner - Antistresová pomůcka 

27,20Kč/ks 
Fidget spinner - Antistresová pomůcka, materiál ABS,  

jednotlivě v krabičce. 

Rozměry: 7 x 6,5 x 1 cm 

Minimální množství: 50ks 

 

S175624 

S175625 

S175621 S175619 

S175620 S175622 



Fidget spinner - antistress 

15,20Kč/ks 
Fidget Spinners jsou nové trendové položky v oblasti proti stresu a rekreaci. 

Vysoce kvalitní kuličkové ložisko z nerezové oceli zajišťuje rotaci až 2 minuty 

(s optimální manipulací). Tichá rotace má uklidňující účinek. 

Rozměry: 7,2 x 6,5 x 1,3 cm 

Minimální množství: 100ks 

 

S177360 S177362 



Fidget spinner - antistress 

34,90Kč/ks 
Kapesní spinner pro perfektní redukci stresu, úzkosti a nudy. Umístěte 

jednoduše mezi palec a ukazovák a otáčejte. Slouží jako antistresová 

pomůcka pro uživatele s poruchami pozornosti, úzkostmi a apod. Začněte 

roztáčet!. ABS plast.  

Rozměry: 0,7 x 7,5 x 7,5 cm 

Minimální množství: 50ks 

 

S185879 S185880 



Spinner s napájecím kabelem 

98,50Kč/ks 
Spinner s napájecím kabelem. Perfektní cestovní pomůcka, která 

kombinuje funkci spinneru s funkcí nabíjení. Obsahuje napájecí kabel s 

integrovanou koncovkou 2 v 1 a typ C uložený v úložném prostoru. Hrajte 

si a nabíjejte současně! Vyhovuje CPSIA . Plast.  

Rozměry: 9,3 x 4,2 x 1,7 cm 

Minimální množství: 20ks 

 

S183641 S183639 S183640 

S183642 



Fidget spinner - antistress 

126,90Kč/ks 
3 portový 2.0 hub spinner z ABS. Obsahuje micro USB kabel. 

Rozměry: 8,9 x 8,9 x 1,3 cm 

Minimální množství: 10ks 

 

S180668 

S180666 

S180669 S180667 



Bluetooth® reproduktor jako spinner 

270,90Kč/ks 
Bluetooth® reproduktor jako spinner je perfektní rozptýlení pro každého, 

kdo bojuje s úzkostí, stresem nebo se prostě nudí a potřebuje mít něco v 

rukou. Můžete si tak hrát s rotujícím nástrojem během přehrávání své 

oblíbené skladby. Jednoduše použijte spinner a odstraňte starosti. 

Kompatibilní se standardem CPSIA. Napájecí kabel mikro USB je součástí 

balení. ABS plast.  

Rozměry: 7,5 x 1,5 cm 

Minimální množství: 5ks 

 

S183607 

S183605 S183606 



Spinner s napájecím kabelem 

75,90Kč/ks 
Fun Tri-twist ™ je vybaven nabíjecí funkcí obsahující kabel USB typu A, 

integrovaný nabíjecí kabel 2 v 1 a nabíjecí kabel typu C pro většinu 

telefonů. Hrajte a nabíjejte současně! 

Rozměry: 1 x průměr 9 cm 

Minimální množství: 20ks 

 

S186292 

S186289 S186290 



Spinner s napájecím kabelem 

77,90Kč/ks 
Antistresový spinner s třemi nabíjecími kabely: USB, micro USB a typ C. 

Rozměry: 8,5 x 8,5 x 1,0 cm 

Minimální množství: 30ks 

 

S180652 

S180654 S180653 

S180655 



Fredd spinner  

25,60Kč/ks 
Plastový 3 bodový spinner s barevnými tlačítky na relax.  

Rozměry: 75 x 75 x 15 mm 

Minimální množství: 50ks 

 

S184764 

S184762 

S184763 S184760 

S184761 



Bolty spinner 

12,90Kč/ks 
Plastový 3 bodový spinner. 

Rozměry: 79 x 79 x 12 mm 

Minimální množství: 100ks 

 

S182135 

S182136 

S182134 S182133 



S185969 

Fidget spinner – antistress - zvýrazňovač 

39,50Kč/ks 
Zvýrazňovač Fun Tri-Twist ™. Multifunkční kapesní spinner ideální pro 

snížení stresu, úzkosti a nudy. Působí jako zvýrazňovač v žluté, oranžové 

a zelené. Vložte ukazováček a palec na místo a otočte. ABS Plast.   

Rozměry: 1,5 x 8 x 8 cm 

Minimální množství: 50ks 

 



S181603 

ColoSpin spinner 

39,90Kč/ks 
Tříbodový spinner, plast/kov, s ocelovými kuličkovými ložisky. 

Plnobarevný potisk na jedné straně. 

Rozměry: 75 x 12 x 75 mm 

Minimální množství: 100ks 

 



S184691 

Spinner USB nabíjecí kabel 

73,90Kč/ks 
Plastový spinner s USB nabíjecím kabelem s 

micro USB, Typ-C a Lightning konektory. 

Rozměry: 85 x 85 x 13 mm 

Minimální množství: 30ks 

 



S184692 

Spinner USB nabíjecí kabel 

123,50Kč/ks 
Plastový spinner s USB hubem se 3 porty, USB 2.0. 

Rozměry: 70 x 70 x 13 mm 

Minimální množství: 10ks 

 



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° 



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


 

 

Sublimační tisk - ukázky 



Řešením jsou výrobky na zakázku! 



















Další nabídky 
Archiv všech novinek 

 

Elektronické katalogy 2019 

 

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/


 

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


jsme přímý distributor pro český B2B trh 

 

vzorky v naší vzorkovně 

 

více na  

Luxusní značkové předměty 

 

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


Výběr dalších textilních značek 



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


Výběr značek 

http://www.adidasb2b.cz/
http://www.speed-press.cz/katalog/dalsi-rozdeleni-a-znacky/line/
http://www.speed-press.cz/katalog/speed-it-bloky-zakazkova-vyroba/
http://pushclean.cz/
http://my-acm.cz/


jsme přímý distributor pro český B2B trh 

 

vzorky v naší vzorkovně 

 

více na  

Luxusní značkové předměty 

 

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


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  

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.adidasB2B.cz, www.usbpeople.cz , www.vip.speed-press.cz  
 

Prodejní kanály 

http://www.speed-press.cz/
http://www.speed-press.cz/
http://www.speed-press.cz/
http://www.adidasb2b.cz/
http://www.usbpeople.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 65 000 předmětů. 

 Meziprodej vyhrazen. Změna cen vyhrazena. Sezonní zboží.  

 

 

 

 





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 
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