
 

Letní nabídka  

      

 



plastové sluneční brýle se dřevěným 

vzhledem a zrcadlovými skly, UV400 

ochrana.

 



Plastové sluneční brýle s barvou 

měnícími se obroučkami a UV 400 

ochranou.

 

S172247 S172246 



 

    



Osobní USB ventilátor z PVC

 

S170475 S170473 S170471 S170474 S170472 



Přenosný nabíjecí větrák se třemi stupni 

intenzity. Součástí je USB kabel.

 

S170070 



Rozprašovač vody v ABS obalu.

 

S170047 S170049 S170050 



Plastový větráček se 2 LED diodami, 

vč. knoflíkové baterie. 

 

S171956 
S171954 

S171953 



Nafukovací nylonové plážové lehátko, 

voděodolné a odolné proti roztrhnutí.

 

S172517 S172516 S172515  



Sada na badminton se 2 raketami a 3 

druhy míčků.

 

S172236 S172235 
S172233 



17,20 Kč/ks 
plážový míč 

Rozměr: ⌀ 26 cm 

Minimální množství: 100 ks 

S106684 S106685 S106686 

S106687 S106688 



34,20 Kč/ks 

TONDO 
nafukovací kruh 

Rozměry: 55 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

201942 

201942 201939 

201940 

201941 



120,9 Kč/ks 

BEACHLILO 
nafukovací matrace 

Rozměry: 65 x 22 x 2,5 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 

203275 203272 

203273 

203274 203270 



23,50 Kč/ks  
BUMER 

plastové frisbee, možnost celoplošného a plnobarevného 

potisku 

Rozměr: průměr 230 x 20 mm 

Minimální množství: 50 ks 

S134800 

 

S134802 S134803 S134801 

S134799 

 

S134804 



50,50 Kč/ks  
TARIK 

2 rakety a jeden míček, vyrobeno ze dřeva a plastu 

Rozměr: 190 x 330 mm 

Minimální množství: 50 ks 

S106690 

 

S106692 S106691 

S106689 

S106693 



32,20 Kč/ks 

THROW 
plážová hra, sada obsahuje 

míček a 2 lapače míčku 

Rozměry: průměr 15 x 2 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

201000 

200999  



Dětská sada plážových hraček, která je 

navrhnutá do každého pískoviště. Sada 

obsahuje: 1 vědro, 2 formičky, 1 lopatku 

a hrabičky.

 



50,50 Kč/ks 

BECHFU 
sada pro děti na písek 

Rozměry: 10 x 16 cm 

Minimální množství: 30 ks 

 

203500 



203316 

23,50 Kč/ks 

FLASHYO  
jojo s blikajícím světlem, 

včetně 2 baterií 

Rozměry: 5,8 x 5,8 x 3,5 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

203315 



Plyšový přívěsek ve třech variantách s 

gumovou přísavkou.

 

   



Obdélníková, transparentní plastová 

láhev na vodu s odnímatelnou 

nádobkou, obsah 320 ml/125 ml

17,5×11,9×3 cm  

 

S172547 S172546 



Držák telefonu do auta vhodný pro 

telefony s šířkou od 5,5 do 9 cm

 



Velmi skladná voděodolná deka pro 

venkovní účely.  

Deku o rozměrech 110 x 140 cm lze složit 

do kompaktního formátu 10 x 15 cm a 

snadno vložit do přiloženého pouzdra s 

karabinou.

 

S170824 S170825 S170826 



Sada 2 cestovních organizérů. 

Udržujte si pořádek a mějte na cestách 

vždy uspořádané věci díky těmto taškám 

o dvou velikostech, které lze vložit jednu 

do druhé pro snadnější skladování.

 

S171309 S171310 S171311 S171312 



Digitální plastový alkohol tester. 

Dodávaný bez 2 AAA baterií.

 



Cestovní sada s maskou na oči z 

mikrovlákna a špunty do uší z materiálu 

EVA.

 

S171848 S171847 S171844 S171846 S171843 



Plastová krabička na léky se 2 

částmi a digitálním budíkem, vč. 

knoflíkové baterie.

 

S172239 S172237 



Skládací kartáč na vlasy se zrcátkem.

 



6,20 Kč/ks 
balení 10 mini kapesníků 

Rozměr: 7,3 x 5,3 x 2,3 cm 

Minimální množství: 300 ks 

203342 203345 203344    203343 

203341 

203346 



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) 

Rozměr: ø 4,5 × 1,8 cm 

Minimální množství: 250 ks 



13,90 Kč/ks 
antibakteriální pero na ruce se 

sprejem. 10 ml 

Rozměr: 1,5 x 13,3 cm 

Minimální množství: 100 ks 

203366 203365 203367 203364 203368 



8,90 Kč/ks 

KISS 
balzám na rty, SPF20, dermatologicky 

testováno  

Rozměr: 1,9 x 7 cm  

Minimální množství: 200 ks 

200329 203314 200325 

200326 200330 202879 200327 

202880 



KALKULACE 

KONDOM 
kondom s možností vlastního 

potisku obalu 

Minimální množství: 1000 ks 

 



 

S170174 S170172 S170171 S170173 S170169 S170178 S170176 S170168 

S170179 S170175 S170170 



Sada dvou skládacích ramínek v obalu z 

netkané textilie.

 



Taška na cestovní potřeby s 

přihrádkami.  

Materiál: 600D polyester.

 



Nylonový popruh na zavazadla.

 

S170257 S170254 S170252 S170256 S170255 S170253 



Sportovní ručník, dobře absorbuje vodu. 

55% polyamid a 45% mikrovlákno.

 

S170376 S170374 S170375 



Pikniková taška pro 4 osoby z 600D 

polyesteru.

 



Držák na chytrý telefon s magnetem 

vyrobený z kovu a ABS plastu.

 



Šitíčko v plechové krabičce.

 



Plastový, skládací dalekohled s 

nastavitelnými čočkami. 

 

S171949 S171951 



Zavazadlový zámek Kingsford vyhovující 

TSA. Chraňte na cestách svá zavazadla 

tímto zámkem s číselnou kombinací, 

schváleným TSA.

 



Cestovní zavazadlová visačka a zámek 

TSA Phoenix. Označte si svůj majetek a 

zajistěte jeho bezpečnost touto 

zavazadlovou kombinací 2-v-1, zámkem 

a vizitkou.

 



Lžíce na boty s integrovanou houbičkou 

na leštění, která je impregnovaná 

silikonovým olejem

 

S171951 



Kapesní svítilna se 6ti diodami a třemi 

funkcemi svícení (světlo 50%, světlo 

100%, blikání). Obsahuje karabinu v 

barvě těla a magnet na zadní části pro 

snadné připnutí.

7 x 3,4 x 2,3 cm  

 

S168515 S168514  



Pláštěnka s kapucí v jednoduchém 

obalu. Dekorace možná pouze na obalu. 

PE plast.

 

     

  



200848 

13,90 Kč/ks 

RAINLANY 
multifunkční šňůrka, lanyard s kapucí 

Rozměr: 120 × 1,9 cm 

Minimální množství: 50 ks 

200849 

200847 

200851 

200850 



22,90 Kč/ks 

PONCHOS 
pláštěnka v pozdře s karabinou 
Rozměr: Ø 6 cm 

Minimální množství: 50 ks 

505590 

505592 

505589 505588 

505591 



7,50 Kč/ks 

REFLEX 
reflexní pásek 

Rozměr: 32 × 3,2 cm 

Minimální množství: 100 ks 
200856 

200855 

200857 

200858 



26,50 Kč/ks 

PROXIMA 
karabinka na klíče se svítilnou, jasně bílé LED světlo v karabince, tlačítko 

na horní straně, není určeno pro horolezectví, včetně baterií, ABS plast 

Rozměr: 7,6 × 1,4 × 4,9  cm  

Minimální množství: 50 ks 

S150757 
S150758 

S150759 

S150760 

S150761 

S150762 



KALKULACE - ZAKÁZKOVÁ VÝROBA 

lanyard s nastavitelnou délkou a držákem na 

PET láhev, sublimační tisk po celé ploše 

lanyardu v ceně  

Rozměr: 100 x 25mm 

Minimální množství: 1 000 ks 

 

Ilustrační foto 



7,90 Kč/ks 

LAN 
lanyard s kovovým otvírákem 

Rozměr: 2 × 90 cm 

Minimální množství: 100 ks 

 

200833 200830 

200831 



708,90 Kč/ks  
fittnes náramek sledující vaši aktivitu, 

pohotovostní režim 30 dní, vodotěsný, 

sleduje vaše kroky, kalorie, spánek 

propojitelný se Smart Phone přes Bluetooth  

oznámí příchozí hovor 

Rozměr:  4 × 1,8 × 0,9 cm 

Minimální množství: 3 ks 

902288 
902289 902290 

902291 

902292 

902293 

902294 



 

S170205 S170203 S170202 



278,90 Kč/ks 

SLATHAM 
Hliníková selfie tyč s tlačítkem 

spouště fotoaparátu (3,5 mm Jack 

konektor) a univerzálním držákem na 

mobil. S odnímatelnou 2200 mAh 

powerbankou v držadle. Včetně USB 

nabíjecího kabelu. 

Rozměr: průměr 2,2 x 69 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 

S167952 

S167950 

S167951 



Vysokorychlostní powerbanka s 

kapacitou 10000 mA a dvěma výstupy 

pro nabíjení naprosté většiny 

dostupných zařízení, které podporují 

vysokorychlostní nabíjení. 

 



Kryt pro mobilní telefony iPhone 7 Plus s 

možností digitálního UV tisku včetně 

parciálního laku. 

 

 



Kryt pro mobilní telefony Samsung 

Galaxy S7 s možností digitálního UV 

tisku včetně parciálního laku.

 

 



Kapesní váha na zavazadla, vhodná při 

cestování letadlem.  

Maximální nosnost 50 kg.

 



USB nabíječka QC 2.0.  

Tato rychlonabíječka v podobě adaptéru do 

běžné zásuvky má 4 normální USB porty a 

1 USB port Qualcomm® pro nabíjení 

rychlou technologií Quick Charge™ 2.0, 

která nabíjí až 80% za hodinu a umožní 

Vám nabíjet několik zařízení současně

 



Cestovní sada se zámkem a jmenovkou 

na koženém poutku. Baleno v kokové 

krabičce. Perfektní dárek téměř pro 

každého. 

 



USB zapalovač s vestavěnou lithiovou 

baterií o kapacitě 250 mAh.

8,5 x 2,5 x 1,5 cm  

 

   



Lesklá, metalická, plážová taška z 

netkané textilie s přední kapsou a 

držákem .

40 x 33 x 16 cm  

 

    



Plážová taška na zip s transparentními 

uchy z PVC, 210D polyester. 

485 x 395 x 130 mm 

 

     



Chladící vak na stažení pro děti s 

hliníkovou vložkou, 210D polyester. 

27 x 33 cm 

 

    

   



Transparentní kosmetická taštička z 

PVC na zip. 

17 x 4,5 x 12,5 cm 

 

     
 



Cyklistická taška.

0,7 x 10,5 x 9,3 cm 

 



 

88,50 Kč/ks  
ledvinka s dotykovým okénkem a otvorem pro 

sluchátka, lycra 

Rozměr: 24 × 10,5 cm 

Minimální množství: 20 ks 

S172444 

S172445 S172446 S172447 



 

124,80 Kč/ks 
pásová taška s reflexními 

prvky 

Rozměr: 76 x 10,2 x 1,2 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 

S168140 

S168139 

S168137 S168138 

S168141 

S168136 

S168135 

S168134 



Klasický robustní hrnek se smaltovou 

povrchovou úpravou.  

Ruční výroba 

Objem je 475 ml.

13 x 9 x průměr 10 cm 

 

    



Vyjímatelný košíček umožní ochutit nápoj 

oblíbeným ovocem. Vyrobeno z recyklovaného 

materiálu, oceli a materiálu odolného vůči 

zápachu Eastman Tritan™. BPA-free.

objem 740 ml 

 

     



19,90 Kč/ks 
plastová skládací lahev s karabinou 

Rozměr: objem 0,48 l, 12 × 26 cm 

Minimální množství: 100 ks 

 

700363 

700367 

700537 

700366 

700364 700365 



 

32,90  Kč/ks  
Držák láhve, neopren, vhodné pro lahve a plechovky s průměrem cca. 7 

cm - se suchým zipem pro připevnění k opasku, řídítka a kočárek, extra 

kapsa pro otvírák nebo klíč 

Rozměr: 29 x 11,5 x 0,5 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

S170600 

S170601 

S170605 

S170602 

S170603 S170604 



 

S174917 

208,50 Kč/ks  
plastová nádoba na vodu s 

kohoutkem na dávkování vody 

Rozměr: 7,5 litrů  

Minimální množství: 10 ks 



114,50 Kč/ks 
velká chladící taška s otvírákem 

Rozměr: průměr 32 x 30 cm 

Minimální množství: 10 ks 

S120574 S120575 



Praktické balení s gelovými kuličkami lze použít 

jako horký, nebo studený obklad.  

19 x 11 cm 

 

   



Skládací tripod pro chytré telefony z 

ABS.

 



Kniha omalovánek pro dospělé s 12ti 

pastelkami a 50 stránkami. 

 



4 barevné křídy, průměr 25 mm. 

 



Sportovní batoh ze 600D polyesteru s 

hlavní částí a přední kapsou. Má 

polstrovaná záda a popruhy.

 



Voděodolné pouzdro na tablet z PVC s 

polyesterovou šňůrou. Bezpečnostní 

přezka a uzávěr. Pouzdro má tenčí 

povrch, který umožňuje používání 

dotykové obrazovky.

 



Plážové žabky z polyethylenovou 

podrážkou s PVC pásky. Dostupné ve 

dvou velikostech.  

velikost M 

 

      



Plážové žabky z polyethylenovou 

podrážkou s PVC pásky. Dostupné ve 

dvou velikostech.  

velikost L  

 

      



Skládací akrylová pikniková deka se 

zadní stranou pokrytou EPE plastem. 

 

 



118,90 Kč/ks 

PELECH 
deka fleece, 220gr., včetně pouzdra 

Rozměr: 150 x 120 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 

507113 507115 507116 



135,50 Kč/ks 

FOLDABLA 
pikniková fleece deka 

Rozměr: 180 × 120 cm 

Minimální množství: 10 ks 

500783 

500784 

601224 

507874 

507875 

601225 
507873 



228,50 Kč/ks 

BRITTA 

pikniková deka  s nepropustnou  PVC 

podšívkou, polyester 430 g/m2, 

pouzdro  s uchem z netkané textilie 

Rozměr: 118 × 130 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

601004 

S147776 



92,90 Kč/ks 
sportovní ručník v nylonovém pouzdře 

Rozměr: 80 × 40 cm 

Minimální množství: 20 ks 

 

S618149 S618150 



 

S170380 S170379 S170377 



139,90 Kč/ks 

MANTA 
dětská fleecová deka s plyšovým 

medvědem. Hračka držící deku s 

rukama na suchý zip 

Rozměry: 15 x 20 cm, deka 120 x 80 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 

601196 

601197 



91,20 Kč/ks 

LINE 
froté ručník, 100% bavlna, 

450 gr. 

Rozměr: 50 × 100 cm 

Minimální množství: 20 ks 

 

 

 

 

511819 

511823 

511820 

511818 

511824 

511822 

511821 

511817 



32,50 Kč/ks 

BRAZ 
unisex polyesterový klobouk, 

dodáváno bez stuhy  

Rozměr: 29 x 25,5 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

511926 

511922 

511927 

511923 511924 511925 

511928 511929 



64,50 Kč/ks 
skládací klobouček 

Rozměr: 21 cm × 23 cm 

Minimální množství: 30 ks 

S101080 

S101081 S101082 S101083 



38,50 Kč/ks 
6-ti panelová čepice, 100% 

polyester 

Minimální množství: 50 ks 

513086 513087 

513089 513090 

513088 

513091 

513092 



43,90 Kč/ks 

HEMINA 
sluneční kšilt na suchý zip 

Rozměr: univerzální 

Minimální množství: 50 ks 

511867 511868 511869 511870 511871 

511872 



 



241,90 Kč/ks 
slunečník 

Rozměr: ø 150 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 

S106961 S106962 

S106963 

S106964 

S106965 



22,50 Kč/ks 

TELA 
textilní vějíř 

Rozměr: 43 × 23 cm 

Minimální množství: 50 ks 

202626 

202630 

202629 

202627 

 

202631 

202634 202628 

202632 202633 



 

 



KALKULACE  
Sedací pytel plnitelný vzduchem, 

materiál 210D nylon  

Rozměr: 260 × 70 cm 

Minimální množství: 50 ks 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_1ee1tNjSAhWHRhQKHeogBTQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVPxGzZWvaUA&psig=AFQjCNHI26Pgv68DdGUWTgaNLaK6u7BzVg&ust=1489663699260423
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV5YTStNjSAhXMPBQKHTDuDvgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.slevojed.cz%2Fsleva%2Flazy-bag-bez-kapes-nafukovaci-pytel%2F&psig=AFQjCNHI26Pgv68DdGUWTgaNLaK6u7BzVg&ust=1489663699260423


Cestovní sada: zubní kartáček, zubní 

pasta, hřeben, holítko a pěna na holení v 

plastovém pouzdře. 

 



Plážový stan z 170T polyesteru s 

obalem. 

145 x 100 x 80 cm 

 

 

 



Jednoplášťová skleněná láhev chráněná 

silikonovým pouzdrem. Šroubovací víčko 

s karabinou. Duální otvírací konstrukce 

umožňuje přidávat kostky ledu a snadné 

čištění. Neklouže se v ruce. Nevhodná 

pro horké nápoje. BPA free. Objem 590 

ml. 

28 x průměr 6 cm 

 

  



Skládací taška na kolečkách z 300D 

polyesteru. Přední kapsa na zip. 

34 x 16 x 49 cm 

 

   



600D chladící taška, dvě přihrádky s 

hliníkovou folií. Nastavitelný popruh přes 

rameno.  

30 x 20 x 25 cm 

 

    

 



Fidget Spinner 

 

Fun Hand Spinner 

 

Tri-twist Spinner  

 





Antistresová hračka - hit letošního 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 29,90 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.  

 













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


Řešením jsou výrobky na zakázku! 









Další nabídky 
Archiv všech novinek 

 

Nové elektronické katalogy 2017 

 

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 119,90 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


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 %. 

  Nevybrali jste si?  

 Pak Vám rádi vytvoříme výrobek dle Vašich přesných potřeb na zakázku nebo 

navrhneme řešení z dalších 65 000 předmětů. 

 

 

 



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://plus.google.com/+SpeedpressCzPlus
https://www.linkedin.com/company/speedpresspluscz
https://www.youtube.com/c/SpeedpressCzPlus

