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Napsáno 



9,50 Kč/ks 

MOTUL 
plastové kuličkové a dotykové 

pero s pogumovaným úchopem 

a modrou náplní 

Rozměr: ø9×140 mm  

Minimální množství: 200 ks 

 

 

 

 

S163128 

S163131 

S163134 

S163130 

S163129 

S163127 

S163132 

S163133 



4,50 Kč/ks 

DEXIR 
plastové kuličkové pero s 

modrou náplní 

Rozměr: ø0,6×13,3 cm  

Minimální množství: 50 ks 

 

 

 

 

S163140 

S163143 

S163142 

S163141 

S163144 

S163147 

S163146 

S163145 



49,50 Kč/ks 

HENK 
plastové kuličkové pero s 

transparentním tělem a 

samolepícím stojánkem, s 

modrou náplní 

Rozměr: 5,6 × 17 × 5,6 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

 

 

 

S163179 

S163178 S163180 S163181 



17,90 Kč/ks 

YAKARI 
barevná magnetka na ledničku s 

bločkem a mini dřevěnou tužkou  

Rozměr: 9,9 × 13,9 cm 

Minimální množství: 200 ks 

 

 

 

 

S162622 

S162620 

S162623 S162619 

S162624 

S162621 S162625 



Nabito 



S156428  

183,90 Kč/ks 

MAKEUP 
plastová kulatá USB power 

banka s 1500 mAh baterií a 

zrcátkem, v černém pouzdře s 

USB nabíjecím kabelem, vhodné 

pro digitální potisk 

Rozměr: průměr 8,2cm 

Minimální množství: 10 ks 

 

 

 

 



S163263 

304,40 Kč/ks 

NACORAP 
sada USB nabíječky (max. výkon 

2100 mA) a power banky s 2200 

mAh baterií v pouzdru na zip, 

dodáváno vč. USB mikro 

nabíjecího kabelu 

Rozměr: 11,5 × 4 × 7,5 cm  

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 



161,90 Kč/ks 

TRADAK 
plast USB power banka s 

2200mAh baterií, dodáváno v 

pouzdru na zip s mikro USB 

nabíjecím kabelem  

Rozměr: 10 × 3,5 × 3,5 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

 

 

 

S163254 

S163252 

S163253 S163256 S163257 

S163258 S163259 S163255 



S163053  

489,90 Kč/ks  

DROSPEN 
elegantní sada s kovovým kuličkovým perem, 

potaženým PU kůží a hliníkovou USB power 

bankou 2200 mAh, dodávaný s mikro USB 

nabíjecím kabelem v černé dárkové krabičce 

Rozměr: 18,5 × 11,7 × 3,3 cm 

Minimální množství: 10 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 



302,90 Kč/ks 

CUFTON 
hliníková power banka s 4000 

mAh baterií a 1 LED diodou, 

dodáváno vč. USB mikro kabelu 

Rozměr: 4,1 × 9,5 × 2,3 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

 

 

 

S163275 

S163273 S163274 S163276 



318,90 Kč/ks 

ROCKAL 
plastová USB power banka s 

pokoveným povrchem a s 2600 

mAh baterií, kovovou 

karabinkou a 6 LED diodami, vč. 

mikro USB nabíjecího kabelu 

Rozměr: 3,4 × 7 × 2,1 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 

201152 

201155 



444,90 Kč/ks 

LENARD 
plast/silikonová power banka s 

4000 mAh baterií, solárním 

nabíjením a 1 LED diodou, 

dodáváno vč. USB mikro kabelu 
Rozměr: 7,5 × 14,5 × 1,5 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 

S163266 

S163264 S163265 



 

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-2014.pdf


Propojeno 

 

 



S163299 

52,90 Kč/ks 

SLIPOK 
USB nabíjecí kabel v plastovém 

obalu s mini a mikro USB 

konektory 

Rozměr: 11 × 3,2 × 1,6 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

 

 

 



23,20 Kč/ks 

YANCOP 
mikro USB nabíjecí kabel, 50 

cm. Rozměr: 50 × 1,5 × 0,8 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

 

 

 

S163292 

S163294 

S163293 

S163295 

S163296 

S163297 

S163298 

S163291 



108,50 Kč/ks 

LEVANT 
plastový větráček na mobil s 

mikro USB spojením 

Rozměr: 8,9 × 13 × 2,1 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

 

 

 

S163346 

S163343 

S163344 

S163345 

S163342 



S163317 

84,20 Kč/ks 

HOTIX 
sada příslušenství k mobilu v 

plastovém obalu. Obsahuje: 

sluchátka do uší s 3,5mm audio 

Jackem, čistící hadřík a a sprej 

na obrazovky (bez náplně) 

Rozměr: 11,5 × 2,2 × 6,7 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

 

 

 



523,50 Kč/ks 

VOLKS 
multi bluetooth klávesnice s 

mezinárodní QWERTY 

klávesnicí, s dobíjecí baterií 

Rozměr: 20 × 0,6 × 12,5 cm 

Minimální množství: 3 ks 

 

 

 

 

S163324 

S163326 

S163322 

S163325 

S163323 



244,50 Kč/ks 

MARTINS 
kovový bluetooth reproduktor s 

funkcí volání handsfree a 

vestavěnou dobíjecí baterií, 

dodáváno vč. nabíjecího a aux-

in kabelu  

Rozměr: ø5,9 × 5 cm  

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 

S163309 S163305 S163306 S163308 S163310 

S163307 



7,90 Kč/ks 

PRIVACY 
plastový ochranný kryt na web 

kameru s čistítkem obrazovky 

Rozměr: 3,2 × 2 × 2,5 cm  

Minimální množství: 200 ks 

 

 

 

 

S163603 S163599 S163600 S163602 S163604 

S163601 



 

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


Zabaleno 



37,90 Kč/ks 

THAIS 
skládací vak se stahováním 

šňůrkou v obalu, 210T polyester 

Rozměr: 42 × 34 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 



139,90 Kč/ks 

THINSUL 
voděodolný lodní pytel s 

nastavitelným popruhem přes 

rameno, plastovou přezkou a 

karabinkou 

Rozměr: ø18,5 × 36 cm  

Minimální množství: 100 ks 

 

 

 

 

S163023 S163024 S163022 



231,50 Kč/ks 

TOYNIX 
batoh s polstrovanými popruhy, 

kapsami na zip a ze síťoviny, 

600D polyester  

Rozměr: 39 × 28 × 18 cm 

Minimální množství: 100 ks 

 

 

 

 

S163195 S163196 S163197 



37,90 Kč/ks 

LEDOR 
Skládací batoh s kapsou na zip, 

nastavitelným ramenním 

popruhem a obalem s 

karabinkou  

Rozměr: 42 × 34 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 

S162568 

S162569 

S162570 

S162571 
S162575 



9,20 Kč/ks 

DUSKY 
víceúčelová taška na zip s 

transparetní přední a barevnou 

zadní stranou 

Rozměr: 23 × 18 × 65 cm 

Minimální množství: 300 ks 

 

 

 

 

S163071 S163067 S163068 S163069 S163072 

S163070 



30,90 Kč/ks 

MIDEL 
obal z PU kůže na 10 karet, 

zapínání na druk  

Rozměr: 8 × 10,7 × 1 cm 

Minimální množství: 200 ks 

 

 

 

 

S163617 S163613 S163615 S163616 S163618 

S163614 



Na pohodu 



74,50 Kč/ks 

DARIEL 
keramický hrnek na vybarvení 

bílou křídou (1 ks), 350 ml 

Rozměr: ø8,1× 9,8 cm  

Minimální množství: 36 ks 

 

 

 

 

S163454 

S163456 

S163453 

S163455 



S163001 

82,90 Kč/ks 

NAILEX 
aroma sada s jasmínovým 

olejem, mini keramickou vázou, 

5 dřevěnými tyčinkami a 2 

dřevěnými kuličkami, v dárkové 

krabičce  

Rozměr: 15,7 × 8,9 × 4,1 cm 

Minimální množství: 100 ks 

 

 

 

 



86,90 Kč/ks 

AROHAX 
plyšový medvídek s barevnou 

stuhou 

Rozměr: 14,5 × 15 × 10,5 cm 

Minimální množství: 150 ks 

 

 

 

 

S162950 

S162952 

S162951 

S162949 



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/


Řešením jsou výrobky na zakázku! 









Další nabídky 

Naše tipy 

 

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


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/


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 

 

telefony +420 234 140 111-3  

fax +420 234 140 330-2 

e-mail prodej: sales@speed-press.cz 

web www.speed-press.cz   

 
IČO: 25765647, DIČ: CZ25765647 

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/

