
Power banky 
 

záložní zdroj energie 

      

 



O co se jedná? 

 
Používáte telefon či tablet? Co Vám poskytují? Je to komunikace se 

světem, získávání informací na internetu, poslouchání hudby či pro 

pořizování Vašich fotek? 

 

 

A stalo se Vám někdy, že jste si něco z toho nemohli dopřát kvůli vybité 

baterii? Vybavujete si ten stres při tom? 

 

 

Právě power banka Vám pomůže tento limit odstranit.  

Jedná se o záložní zdroj energie, o univerzální externí baterii pro Váš 

telefon, tablet či jiná analogická zařízení.  

 

 



Jak si vybrat? 

 Připravili jsme pro Vás ukázku předvolených designů. Nicméně Vám rádi 

vymyslíme a dodáme power banku na míru přesně dle Vašich potřeb.   

Je mnoho možností způsobu balení a také typů příslušenství. 

 

Krom designu a materiálu je podstatným parametrem nabíjecí kapacita.  

 

To je číslo, které udává, kolikrát Vám daný přístroj může power banka 

nabít a je uváděno v jednotkách mAh.  

 

Připravili jsme pro Váš přehled následující tabulku. 

 

Pro ukázku je uvedeno, že průměrný telefon má kapacitu zhruba 1 200 

mAh. To znamená, že na jeho 100% dobití z vybitého stavu, potřebujete 

power banku o nabíjecí kapacitě 1 200 mAh.  

 

Ceny začínají již na 69,90 Kč/ks. 

 

Kapacita je možná 800 mAh až 45 000 mAh!  

 





plastová powerbanka záložní 

zdroj  2 000 mAh  

Rozměr: 9,6 × 2,2 × 2,4 cm 

Cena na vyžádání 



CM5101 
hliníková powerbanka záložní 

zdroj 2 600 mAh 

Rozměr: 10,8 × 2,5 × 2,5 cm 

Cena na vyžádání 



CM5095 
powerbanka záložní zdroj  

3 000 mAh 

Rozměr: 9,9 × 3,7 × 1,5 cm 

Cena na vyžádání 



CM5092 
powerbanka záložní zdroj  

2 000 mAh 

Rozměr: 9,1 × 2,5 × 2,5 cm 

Cena na vyžádání 



CM5040 
powerbanka záložní zdroj  

1 000 mAh 

Rozměr: 6,4 × 6,1 × 1,05 cm 

Cena na vyžádání 



CM5075 
hliníková powerbanka záložní 

zdroj  

2 200 mAh 

Rozměr: 10 × 6,08 × 1,3 cm 

Cena na vyžádání 



Powerbanka 
záložní zdroj  5 600  mAh 

Rozměr: 11 × 6,5 × 3,5 cm 

Cena na vyžádání 



Powerbanka 5 
záložní zdroj  

12 000  mAh 

Rozměr: 10 × 7,2 × 2,3 cm 

Cena na vyžádání 



Powerbanka s karabinou 
záložní zdroj  2 000  mAh 

Rozměr: 10,6 × 2,1 cm 

Cena na vyžádání 



Powerbanka 1 
záložní zdroj  5 600  mAh 

Rozměr: 8,9 × 5 × 2,6 cm 

Cena na vyžádání 



Powerbanka 26 
záložní zdroj  

5 200  mAh 

Rozměr: 9 × 6 × 3,3 cm 

Cena na vyžádání 



Powerbanka 24 
záložní zdroj  

8 600  mAh 

Rozměr: 13 × 7 × 1,8 cm 

Cena na vyžádání 



Powerbanka 18 
záložní zdroj  

1 600 – 5 200 mAh 

Rozměr: 9,3 × 4,3 × 2,2 cm 

Cena na vyžádání 



Powerbanka 14 
záložní zdroj  

800 - 2600 mAh 

Rozměr: 9,5 × 2,2 × 2,1 cm 

Cena na vyžádání 



Powerbanka 13 
záložní zdroj   

800 - 2600  mAh 

Rozměr: 9,4 × 2,2 × 2,2 cm 

Cena na vyžádání 



Powerbanka 7 
záložní zdroj  12 000  mAh 

Rozměr: 10 × 7,2 × 2,3 cm 

Cena na vyžádání 



Powerbanka 189 
záložní zdroj  až 12 000  mAh 



Zakázková výroba 
powerbanka záložní zdroj  

800 – 20 800 mAh 

Cena na vyžádání 



Zakázková výroba 
powerbanka záložní zdroj  

800 – 20 800 mAh 

Cena na vyžádání 





Ukázka možností balení 



PLASTOVÁ PLOCHÁ 

KULATÁ POWERBANKA 

 

Kapacita 5000 mAh, váha 105gr., 

baleno v krystalové krabičce dle 

vyobrazení, včetně USB mikro 

kabelu, CMYK/0 tisk na 

powerbanku v ceně a LED 

podsvícení designu dle 

požadavku. 

 

Rozměr:  81x10mm 



PLASTOVÁ POWERBANKA 

 
Kapacita 5000 mAh, včetně USB mikro kabelu, baleno v krystalové krabičce dle 

vyobrazení, tisk CMYK na přední straně v ceně a LED podsvícení designu dle 

požadavku. 

 

Rozměr: 120x70x13mm, váha 135gr 

 



PLASTOVÁ VODĚODOLNÁ 

SOLÁRNÍ POWERBANKA 

 
Kapacita 4000 mAh, Li-polymerová baterie, 

5V/1A, materiál ABS+kov, tisk logo 1 barva 

v ceně, kompatibilní s 

telefony/DC/DV/PSP/MP3/MP4/DVR/GPS/MI

D, včetně USB mikro kabelu a ČJ návodu, 

baleno v krabičce. 

 

Rozměr powerbanky: 123x78x20mm,  

Váha: 250gr. 



PLASTOVÁ VODĚODOLNÁ 

SOLÁRNÍ POWERBANKA 

 
Kapacita 4000 mAh, Li-polymerová baterie, 

5V/1A, tisk logo 1 barva v ceně, včetně USB 

mikro kabelu a ČJ návodu, baleno v 

krabičce. 

 

Rozměr powerbanky: 13,6x75x142mm,  

Váha: 220gr. 



PLASTOVÁ POWERBANKA 

 
Kapacita 4000 mAh, 5V/1A, tisk logo 

1 barva v ceně, včetně USB mikro 

kabelu a ČJ návodu, baleno v 

krabičce. 



PLASTOVÁ POWERBANKA 

 
Kapacita 4000 mAh, Li-polymerová 

baterie, 5V/1A,, materiál ABS+kov, 

tisk logo 1 barva v ceně, včetně 

USB mikro kabelu a ČJ návodu, 

baleno v krabičce. 

 

Rozměr powerbanky: 116x65x8,9mm 

Váha: 100gr. 



POWER BANKA S LED 

OSVĚTLENÍM 

 
Plastová plochá powerbanka s 

LED světlem (5 LED diod), 

kapacita 1000 mAh, baleno v 

krystalové krabičce, včetně 

USB mikro kabelu, CMYK/0 

tisk na powerbanku v ceně. 

 
Rozměr: 91x55x7mm 

Váha: 58gr. 



Skladové - orientační ceny 



S136810 

107,90 Kč/ks 
plastová power banka záložní 

zdroj 1 000 mAh 

Rozměr: 9,2 × 2,2 × 2,2 cm 

Minimální množství: 10 ks 



234,50 Kč/ks 
geometrický vzor power banka 

záložní zdroj  2 200 mAh  

Rozměr: 2,6 x  10,4 cm 

Minimální množství: 5 ks 

S171456  černá 

S171455  růžová 

S171457  bílá 

S171458  červená 

S171459  modrá 

S171460  zelená 



150,90 Kč/ks 
hliníková power banka záložní 

zdroj  2 200 mAh  

Rozměr: 9,6 × 2,2 × 2,4 cm 

Minimální množství: 5 ks 

S147026 

S147027 S147028 



S149260 

695,90 Kč/ks 
solární power banka záložní 

zdroj 1 500 mAh 

Rozměr: 12,7 × 10,5 × 3,3 cm 

Minimální množství: 3 ks 



S160284 

674,90 Kč/ks 
solární power banka záložní 

zdroj 4 000 mAh 

Rozměr: 12,5 × 7,8 × 1,3 cm 

Minimální množství: 3 ks 



204,50 Kč/ks 
kovová power banka záložní 

zdroj  2 200 mAh  

Rozměr: 9,5 × 2,1 × 2,1 cm 

Minimální množství: 10 ks 

S142172 S142173 S142175 S142176 S142174 



901342 

809,90 Kč/ks 
plastová power banka záložní 

zdroj 5 000 mAh 

Rozměr: 16,5 × 10,8 × 0,6 cm 

Minimální množství: 2 ks 



902243 

313,90 Kč/ks 
plastová power banka záložní 

zdroj 2 200 mAh 

Rozměr: 16,5 × 10,8 × 0,6 cm 

Minimální množství: 5 ks 



203,90 Kč/ks 
power banka záložní zdroj  2 200 

mAh  s polovinou povrchu 

z ABS a druhou polovinou 

z barevného materiálu měkkého 

na dotek 

Rozměr: 2,2 x  2,2 x  9,2 cm 

Minimální množství: 10 ks 

S171443  černá 

S171442  růžová 

S171444  šedá 

S171445  červená 

S171446  modrá 

S171447  zelená 



S168866 

681,90 Kč/ks 
plastová power banka záložní 

zdroj 8 000 mAh s duálním 

výstupem (5V / 1A a 5V / 2A) 

Digitální indikátor LED 

Rozměr: 10 x 7,5 x 2,3 cm 

Minimální množství: 3 ks 



S168874 

507,50 Kč/ks 
power banka Bamboo záložní 

zdroj 5 000 mAh 

Rozměr: 12,5 x 7 x 1,5 cm 

Minimální množství: 3 ks 



410,90 Kč/ks  
tenká hliníková power banka 

kapacita 4000 mAh  

Rozměr: 11 × 6,8 × 1 cm 

Minimální množství: 3 ks 

S164539 

S164537 

S164540 
S164541 

S164542 
S164538 



S168871 

685,90 Kč/ks 
bezdrátová power banka záložní 

zdroj 4 000 mAh 

Rozměr: 12,5 x 7,3 x 1,1 cm 

Minimální množství: 3 ks 



S172341 

988,50 Kč/ks 
Multifunkční SELFIE tyč nerez ocel/plast s 

vestavěnou 2000 mAh power bankou a 

bluetooth reproduktorem. Vč. USB mikro 

nabíjecího kabelu. 

Rozměr: průměr 5,3 x 74 cm 

Minimální množství: 1 ks 



S172672 

337,90 Kč/ks 
Hliníková USB power banka a 

zahřívač rukou s 4400 mAh baterií. 

Vč. mikro USB nabíjecího kabelu. 

Rozměr: 10 x 5,7 x 2 cm 

Minimální množství: 5 ks 



S171890 

1059 Kč/ks 
Akrylový stojánek na menu s 

vestavěnou 10 000 mAh power 

bankou s 4 nabíjecími porty. Vč. 

USB mikro nabíjecího kabelu 

Rozměr: 16 x 27,5 x 7,8 cm 

Minimální množství: 1 ks 



S163286 

600,90 Kč/ks 
Sada USB power banky se 2 

porty a 8000mAh baterií, USB 

nabíječkou do auta (max. výstup  

2100 mA), AC USB nabíječkou 

(max. výstup 1000 mAh) v 

pouzdru na zip. Dodáváno vč. 

USB mikro kabelu. 

Rozměr: 17 x 5 x 8,5 cm 

Minimální množství: 3 ks 



152,90 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: 10 ks 

 

 

 

 

301124 

301122 

301123 301126 301127 

301128 301129 301122 



S136579 

927,90 Kč/ks 
plastová power banka záložní 

zdroj 5 600 mAh. Energetický 

modul exkluzivního designu s 

integrovanými kabely Micro-USB 

a USB pro dobíjení dvou 

přístrojů současně. 

Rozměr: 8,6 x 5,8 x 2,4 cm 

Minimální množství: 2 ks 



S153783 

325,50 Kč/ks 
USB power banka z nerez oceli a 

plastu s 4000 mAh baterií. 

Dodáváno včetně USB-mini 

nabíjecího kabelu. 

Rozměr: 11, 6 × 6, 5 × 1 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 



274,90 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: 5 ks 

 

 

 

 

S163275 

S163273 S163274 S163276 



USB POWER BANK 

213,90 Kč/ks 
power banka záložní zdroj  2 200 

mAh se světlem 

Rozměr: 10,5 x průměr 2,8 cm 

Minimální množství: 5 ks 

S164861 modrá 

S164862 červená 

S164863 šedá 

 

 



352,90 Kč/ks  
power banka s LED světlem a karabinou 

kapacita 2200 mAh  

Rozměr: 10,6 × 2,2 cm 

Minimální množství: 5 ks 

S164522 S164523 
S164521 



179,50 Kč/ks  
power banka přívěšek na klíče 

kapacita 1800 mAh  

Rozměr: 5,5 x 5,5 x 1,5 cm 

Minimální množství: 10 ks 

S171379 S171378 
S171380 



820,90 Kč/ks  
power banka zn. SWISS PEAK  

kapacita 5000mAh 

Rozměr: 10,5 × 2,8 × 2,8 cm 

Minimální množství: 2 ks 

S164527 



1529 Kč/ks  
power banka s hodinami a LED displejem 

kapacita 8000mAh 

Rozměr: 15,5 x 7,5 x 1,5 cm 

Minimální množství: 1 ks 

S171318 



S163277 

336,90Kč/ks 
plastová power banka s 4000 

mAh baterií a 1 LED diodou, se 

stojánkem s přísavkou 

Dodáváno vč. USB mikro 

kabelu. 

Rozměr: 5,8 × 14 × 2,3 cm 

Minimální množství: 2 ks 



Flash disk  

ve vlastním designu 

 



 

Flash disk 1GB - 64GB,  v jakémkoliv tvaru, designu, balení a příslušenství 

 

                                             více na                                                                  Otevřít nabídku 

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


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/


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

