
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. 

K dispozici i bezdrátové powerbanky. 

Připojení USB-C, USB Micro, USB 3.0, Lightning



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 64,90 Kč/ks.

Kapacita je možná 800 mAh až 45 000 mAh! 



Rozšířená nabídka skladových power bank v katalogu: ZDE

https://viewer.xdcollection.com/xd/cz/speed-press-plus/main/?page=72


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

Rozšířená nabídka skladových power bank v katalogu: ZDE

http://www.speed-press.cz/katalogy2019/6-reklamni-predmety-XD-DESIGN-2019/64/


S163053

351,90 Kč/ks 
Elegantní byznys set s kovovým kuličkovým 

perem, potaženým PU kůží a hliníkovou USB 

power bankou 2200 mAh. Dodávaný s mikro USB 

nabíjecím kabelem v černé dárkové krabičce. 

Značkový produkt Antonio Miro

Rozměr: 18,5 × 11,7 × 3,3 cm

Minimální množství: 5 ks



301120

161,90 Kč/ks 
Dřevěná USB power banka s 2200 mAh baterií, 

vč. mikro USB nabíjecího kabelu

Rozměr: 2,4 × 10,2 × 2,4 cm

Minimální množství: 10 ks



S171914

118,20 Kč/ks 
Plastová USB power banka 2200 mAh baterií a 

stojánkem na mobil. Vč. USB mikro nabíjecího 

kabelu

Rozměr: 9,8 × 2,3 × 2,3 cm

Minimální množství: 10 ks



107,20 Kč/ks
Hliníková power banka záložní 

zdroj  2 200 mAh

Rozměr: 9,6 × 2,2 × 2,4 cm

Minimální množství: 10 ks

S147026S147027

S147028

S176228

S160280 S176230 S160281

S176227 S176229



21,50 Kč/ks
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



132,90 Kč/ks
Geometrický vzor power banka 

záložní zdroj  2 200 mAh

Rozměr: 2,6 x  10,4 cm

Minimální množství: 10 ks

S171455

S171456

S171458

S171459

S171460



65,20 Kč/ks
Plastová USB power banka s 

1200 mAh baterií. Bez nabíjecího 

kabelu

Rozměr: 3 × 9,6 × 2,1 cm

Minimální množství: 30 ks

S172334 S172335 S172337S172336

S172338



85,20Kč/ks
Plastová USB power banka s 

2000mAh baterií. Dodáváno s 

poutkem a mikro USB nabíjecím 

kabelem

Rozměr: 2,6 × 9,7 × 2,3 cm

Minimální množství: 20 ks

S163246

S163247 S163246S163249

S163245 S163247 S163248

S163244



Pogumovaná powerbanka 

125,50Kč/ks
Pogumovaná powerbanka. Tato kompaktní powerbanka s baterií 2 200 mAh má dostatek 

energie, aby plně dobila chytrý telefon. Při dobíjení powerbanky svítí červená LED kontrolka. 

Při nabíjení přístroje se barva kontrolky změní na modrou. Součástí je kabel USB. Pryž.

Rozměr: 10 x průměr 2,5 cm

Minimální množství: 10ks

S186330

S186327 S186329

S186331



301121

113,90 Kč/ks
Plastová USB power banka s 

přísavkou a 2200mAh baterií. 

Dodáváno s mikro USB 

nabíjecím kabelem

Rozměr: 10 × 3,5 × 2,5 cm

Minimální množství: 10 ks



S163263

250,90 Kč/ks
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 x 4 x 7,5 cm

Minimální množství: 10 ks



126,90 Kč/ks
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



Nabíjecí powerbanka

408,50Kč/ks 
Nabíjecí powerbanka s výkonem 8 000 mAh a integrovaným LED 

diodou, která svítí, když je vyryto vaše logo.

Rozměr: 7 x 12,4 x 1,5 cm

Minimální množství: 3ks

S190280 S190279S190281



S176242

304,50Kč/ks
Powerbanka s 4000 mAh lithium-

polymerovou baterií pokrytá 

pletenou tkanino.u Zahrnuje 

kabel USB k Micro USB pro 

dobíjení baterie nebo nabíjení 

zařízení se vstupem Micro-USB, 

jako jsou smarfony se 

systémem Android. Výstup 

5V/1A

Rozměr: 12 x 6,7 x 1,4 cm

Minimální množství: 5 ks



267,90Kč/ks 
Tenká hliníková power banka

kapacita 4000 mAh 

Rozměr: 11 × 6,8 × 1 cm

Minimální množství: 3 ks

S164539

S164537

S164540 S164541

S164542 S164538



Bezdrátová powerbanka

345,90Kč/ks
Powerbank WIRELESS POWER - perfektní napájení na cestách: vhodné pro smartphony a USB zařízení, 

bezdrátové nabíjení umístěním zařízení na powerbank (zařízení musí být vybaveno pro bezdrátové nabíjení), 

včetně kabelu micro-USB (délka: přibližně 30 cm), včetně adaptéru pro USB Type-C, LED indikátor napájení, 

vypínač, vstupní napájení: 5V / 1A, výstupní výkon: 5V / 1A (USB), 5V / 1A (bezdrátový), kapacita: 4 000 mAh.

Rozměr: 12,2 x 7 x 1 cm

Minimální množství: 10ks

S197565

S197566S197567

S197568



Powerbanka

664,90Kč/ks
S200020

Moderní a luxusní 5 000 mAh bezdrátová energetická banka s tvrzeným sklem zakrývající vaše plné barevné 

logo pro špičkový dárkový zážitek. Bezdrátové nabíjení kompatibilní se všemi zařízeními podporujícími QI, 

jako je nejnovější generace Android, iPhone 8 a vyšší. Pro nabíjení kabelem má powerbank duální USB porty 

a jeden výstup typu C. S indikátorem baterie ukazuje zbývající úroveň energie. Powerbank obsahuje lithium-

polymerovou baterii třídy A s trvanlivostí 5 000 mAh. Vstup typu C 5V / 2A, vstup Micro USB 5V / 2A, výstup 

USB 5V / 2A, výstup typu C: 5V / 2A. Včetně kabelu bez TPE mikro USB pro dobíjení.

Rozměr: 9 x 6,3 x 2,2 cm

Minimální množství: 3ks



Powerbank

399,50Kč/ks
S198622

Mimořádně kompaktní powerbank o výkonu 5 000 mAh vyrobená z 

přírodního pšeničného vlákna (35%) ve směsi s ABS, který se vejde 

do kapsy tak dokonale, že ji můžete vzít kamkoli jdete. Při plném 

nabití vám poskytne dostatek energie k dobití mobilního telefonu až 

třikrát. Powerbank obsahuje lithium-polymerovou baterii o vysoké 

hustotě A 5 000 mAh. S duálním portem USB. Indikátory napájení 

indikují zbývající hladinu energie, takže vždy víte, kdy se má dobít. 

Vstup 5V / 2A. Výstupní USB 1: 5V / 2A Výstupní USB 2: 5V / 1A.

Rozměr: 9,4 x 6,4 x 1,5 cm

Minimální množství: 5ks



Powerbanka

347,50Kč/ks
Přenosná powerbank s kapacitou 1200 mAh, kterou můžete vzít kamkoli, abyste mohli dobíjet svůj mobilní 

telefon na cestách. Powerbank je dodávána s integrovaným nabíjecím kabelem 3 v 1 (IOS, Micro, typ C), 

takže může nabíjet libovolné zařízení. Vyrobeno z materiálu ABS s kabely TPE. Přenosná powerbank má 

silný karabinový kroužek pro připevnění ke klíčům nebo k tašce. Powerbank obsahuje lithium-polymerovou 

baterii třídy A 1.200 mAh s dlouhou životností. Vstup 5V / 1A; Výstup 5V / 1A. 

Rozměr: 6,6 x 4,5 x 1,8 cm

Minimální množství: 5ks

S200022S200023



293,50 Kč/ks
Plastová USB power banka s 3 

nabíjecími porty, 1 LED světlem a 

10000 mAh baterií. Bez nabíjecího 

kabelu

Rozměr: 6,5 × 14,3 × 2,7 cm

Minimální množství: 5 ks

S182048

S182049 S182050 S182051



Powerbanka

773,50Kč/ks
S198620

8.000 mAh powerbanka vyrobená z přírodního a udržitelného bambusu a ABS s jemným povrchem. 

Podporuje bezdrátové nabíjení a nabíjení 5 W pomocí portu USB kabelem. Vstupujte přes micro

USB jako typ C. Po úplném nabití vám poskytne dostatek energie pro dobití mobilního telefonu až 

čtyřikrát. Powerbank obsahuje lithium-polymerovou baterii třídy A s trvanlivostí 8.000 mAh. 

Indikátory napájení indikují zbývající hladinu energie, takže vždy víte, kdy se má dobít. Mikro vstup 

5V / 2A Vstup 5V / 2A USB typu 5V / 2,4A. Bezdrátový výstup 5W 5V / 1A.

Rozměr: 13,1 x 7 x 1,5 cm

Minimální množství: 2ks



Powerbanka

426,50Kč/ks
S198621

5.000 mAh kapesní powerbanka vyrobená z přírodního a udržitelného bambusu a ABS s 

jemným povrchem. Při plném nabití vám poskytne dostatek energie k dobití mobilního 

telefonu až třikrát. Powerbank obsahuje lithium-polymerovou baterii třídy A s vysokou 

hustotou 5 000 mAh. Indikátory napájení indikují zbývající hladinu energie, takže vždy víte, 

kdy se má dobít. Vstup typu C 5V / 2A Micro USB Input 5V / 2A. Výstup 5V / 2A.

Rozměr: 10,1 x 6,5 x 1,5 cm

Minimální množství: 5ks



Powerbanka

533,90Kč/ks
S198624

Powerbanka disponující nejnovějšími technologiemi. Kapesní velikost, bezdrátové nabíjení powerbanky 

položením její zadní strany na jinou bezdrátovou nabíječku, bezdrátové nabíjení telefonu položením na 

přední stranu powerbanky. Powerbank obsahuje lithium-polymerovou baterii třídy A s vysokou hustotou 

5 000 mAh. Materiál ABS. USB výstup: 5V / 2A Micro / Type C Input: 5V / 2A Lightning Input: 5V / 1A. 

Bezdrátový výstup 5V / 1A.

Rozměr: 9,6 x 6,3 x 1,7 cm

Minimální množství: 3ks



S160284

680,90Kč/ks
Solární power banka záložní 

zdroj 4 000 mAh

Rozměr: 12,5 × 7,8 × 1,3 cm

Minimální množství: 3 ks



708,90Kč/ks
Hliníková solární power banka 

8000mAh, kapacita pro použití s 

chytrým telefonem, výstupní 

proud DC5V/1A. Indikační dioda 

a USB kabel s mikro USB 

konektorem

Rozměr: 7,5 × 15 × 1 cm

Minimální množství: 3 ks

S170441S170440 S170442



290,50Kč/ks
Plast/silikonová power banka s 

4000 mAh baterií, solárním 

nabíjením a 1 LED diodou. 

Dodáváno vč. USB mikro kabelu

Rozměr: 7,5 x 14,5 x 1,5 cm

Minimální množství: 5 ks
301130

S198514 S198515 S198516301131 301132



S172341

676,30 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



Powerbanka

925,50Kč/ks
S194880

Hliníková 16000 mAh powerbanka. Stavový displej. Vstup/výstup USB typ C. 

Lightning vstup. Výstup DC5V 1A nebo 2A. Včetně USB kabelu s C konektorem.

Rozměr: 9,6x1,6x14,3 cm

Minimální množství: 2ks



Příslušenství pro nabíjení

elektronických zařízení



Nabíječka

265,90Kč/ks
S200017

Moderní a luxusní bezdrátová nabíječka s tvrzeným sklem pokrývající 

vaše plné barevné logo pro špičkový dárkový zážitek. Bezdrátové 

nabíjení kompatibilní se všemi zařízeními podporujícími QI, jako je 

nejnovější generace Android, iPhone 8 a vyšší. ABS a tvrzené sklo. 

Včetně 120 cm bez PVC TPE mikro usb kabel Micro USB Input 5V / 

1A; Bezdrátový výstup 5W 5V / 1A.

Rozměr: 1 x ø7,5 cm

Minimální množství: 5ks



Bezdrátová nabíječka

212,50Kč/ks
S198619

Ultra plochá 5W bezdrátová nabíječka pro nabíjení všech bezdrátových zařízení. Vyrobeno z přírodního 

pšeničného vlákna (35%) ve směsi s ABS. Když se zařízení nabíjí, rozsvítí se LED indikátor. Kompatibilní 

se všemi zařízeními podporujícími QI, jako je nejnovější generace Android, iPhone 8 a vyšší. Vstup: 5V / 

1,2A. Bezdrátový výstup: 5V / 1A, 5W. Včetně 150 cm bez PVC TPE micro USB kabelu.

Rozměr: 1 x ø10 cm

Minimální množství: 5ks



Přívěšek na klíče s USB nabíjecím kabelem s micro USB

60,50Kč/ks
Přívěšek na klíče s USB nabíjecím kabelem s micro USB, Typ-C a Lightning

konektory. S 1 LED světlem v krytu pro osvětlený laser. 

Rozměr: 14 x 130 x 14 mm

Minimální množství: 30ks

S193918 S193916 S193917 S193919S193920



Klíčenka s nabíjením

60,50Kč/ks
Klíčenka s nabíjením 2 v 1. Tento napájecí kabel 2 v 1 je opatřen měkkou ochrannou klapkou, která 

obsahuje adaptér USB typu A a kompatibilní adaptér 2 v 1 pro zařízení Apple iOS a zařízení Android. 

Zařízení Apple iOS se nabíjí stranou bez kolíčků. Zařízení Android se nabíjí stranou s kolíčky. ABS 

Plast.

Rozměr: 1,8 x průměr 5,2 cm

Minimální množství: 20ks

S186340

S186339 S186341

S186342



Dobíjecí kabel

78,20Kč/ks
Dobíjecí kabel Capsule 3-v-1 lze uložit do hliníkového tubusu, který obsahuje kabel s USB 

koncovkou typu A, koncovkou USB typu C a s dvojitým konektorem 2-v-1 kompatibilním s přístroji 

Apple® iOS i Android. Dodává se s přívěskem na klíče. Hliník.

Rozměr:1,3 x 2,5 x 8 cm

Minimální množství: 20ks

S191129 S191130



Nabíjecí kabel

54,90Kč/ks
S190287

Plastový nabíjecí kabel 3v1 s koncovkami USB, 

C-typ a iOS a plastovým štítkem.

Rozměr: 11,4 x 2,6 x 1,6 cm

Minimální množství: 30ks



Nabíjecí kabel

77,50Kč/ks
S190622

Nabíjecí kabel  pro nabíjení elektronických zařízení, vč. 3 konektory 

(délka: cca 124 cm): USB typ C, mikro-USB.

Rozměr: 124 cm

Minimální množství: 30ks



Nabíjecí kabel

72,50Kč/ks
Nabíjecí kabel 4 v 1 u dvou typů C, 1 USB typ A a 2 v jednom kompatibilním tipu pro zařízení 

Apple iOS i Android. Nabíjení i přenos dat. Chcete-li nabít zařízení Apple, vložte kabel s 

postranním konektorem, který nemá v zařízení žádné zástrčky, a nabíjejte zařízení Android tak, 

že kabel umístí na stranu, která má kolíky v zařízení.

Rozměr: 1,8 x 7 x 7 cm

Minimální množství: 20ks

S186251

S186248 S186250

S186249 S186252



Nabíjecí kabel 

103,90Kč/ks
Moderní kabel 3 v 1 s typem C a oboustranným konektorem pro zařízení IOS a Android, která 

vyžadují micro USB. Kabel z materiálu TPU s hliníkovými konektory a hliníkovým ochranným 

pouzdrem. S přívěskem na klíčenky. Vhodné pro nabíjení a synchronizaci. Délka 15 cm.

Rozměr: 17,5 x 1,8 x1,3 cm

Minimální množství: 20ks

S190024S200015



Nabíjecí kabel

55,90Kč/ks
Fun Tri-twist ™ je vybaven funkcí nabíjení, která obsahuje kabel typu USB typu A, integrovaný 

nabíjecí kabel 2 v 1 a nabíjecí kabel typu C pro většinu telefonů. Chcete-li nabít zařízení Apple, 

vložte kabel s postranním konektorem, který nemá v zařízení žádné zástrčky, a nabíjejte 

zařízení Android tak, že kabel umístí na stranu, která má kolíky v zařízení.

Rozměr: 1 x průměr 9 cm

Minimální množství: 20ks

S186289 S186292



Nabíjecí kabel

53,20Kč/ks
Kabel keychainu se 3 různými konektory: micro USB, typ C a oboustranný 

konektor pro zařízení IOS a Android. Vhodné pro nabíjení a synchronizaci 

dat. Oba konce mohou být spojeny magnetem, aby byl kabel kompaktní a 

snadno se přenášel.

Rozměr: 11 x 3,1 x 0,8 cm

Minimální množství: 30ks

S200009 S184441 S200010S200011



Bezdrátová nabíječka

413,90Kč/ks
S194851

Bezdrátová nabíječka s integrovanou 8000 mAh powerbankou a světlem. Šest barev 

světla. Nabíjecí Li-lon 2000 mAh baterie.Výstup DC5V 1A.

Rozměr: průměr 6,5x8,5 cm

Minimální množství: 2ks



Nabíjecí kabel

116,50Kč/ks
Šňůra RPET s ABS bezpečnostním odtrhávacím a nabíjecím kabelem. Vstup USB-A a 

typu C na výstup Micro-B (2 na 1 pin) a typ-C. Včetně kovového háčku.

Rozměr: 49 x 2,1 x 1,6 cm

Minimální množství: 20ks

S201918 S201919



Budík s funkcí teploměru

762,90Kč/ks
S194742

Budík s funkcí teploměru. LED displej. S funkcí bezdrátového nabíjení. Vyrobeno z 

MDF materiálu. Včetně adaptéru do zásuvky. Není určeno pro použití v Velké Británii.

Rozměr: 14,7x7x7 cm

Minimální množství: 2ks



Nabíjecí podložka

168,50 Kč/ks
Lean bezdrátová nabíjecí podložka. Bezdrátová nabíjecí podložka Lean umožňuje nabíjení 

chytrých telefonů bez kabelu. Podporuje bezdrátové nabíjení až 1 A pro zařízení, která mají funkci 

bezdrátového nabíjení. U zařízení, která nepodporují bezdrátové nabíjení, je potřeba externí 

přijímač bezdrátového nabíjení nebo pouzdro s přijímačem. ABS plast.

Rozměr: 0,7 x ø10 cm

Minimální množství: 10ks

S202289S202291

S202292



Bezdrátová nabíječka

299,90Kč/ks 
S194778

Bezdrátová nabíječka s integrovaným zatahovacím kabelem. Výstup 

DC5V/0.8A.

Rozměr: průměr 9,2x1,7 cm

Minimální množství: 5ks



Bezdrátová nabíječka 

917,50Kč/ks
S191165

Tento bezdrátový dobíjecí reproduktor s budíkem je kombinací 3 různých funkcí v jednom přístroji. Nabízí 

reproduktor Bluetooth® s výkonem 2x3 W, který má vynikající zvuk. Je vybaven dobíjecí baterií 4 000 mAh, 

která umožňuje až 8 hodin nepřetržitého přehrávání hudby. Svrchní část reproduktoru slouží jako 

bezdrátová nabíjecí podložka, která skvěle dobije Váš telefon v noci bez použití jakýchkoli kabelů. 

Reproduktor má zabudován budík s rádiem a umožňuje hands-free volání. Bluetooth má dosah 10 metrů. 

Přístroj lze napájet dobíjecí baterií nebo přes USB. ABS plast.

Rozměr: 5 x průměr 15 cm

Minimální množství: 2ks



Bezdrátová nabíječka 
S200954

Bezdrátová nabíječka na mobil v bambusovém pouzdře se 2 porty USB. Maximální výstup 1 000 mA. 

Včetně nabíjecího USB kabelu. 

Cena: 260,90Kč/ks

Rozměr: 9 x 9 x 0,9 cm

Minimální množství: 10ks



Bezdrátové nabíjení pro dva telefony

367,50Kč/ks
S195248

Bezdrátové nabíjení pro dva telefony. Možnost podsvícení loga při vylaserování. 

Výstup DC5V/1.0A. Kompatibilní s nejnovějšími androidy, iPhone® 8, 8S, X a novější.

Rozměr: 6,1x15,5x1 cm

Minimální množství: 5ks



Podložka k bezdrátovému nabíjení

370,20Kč/ks
Podložka Meteor Qi k bezdrátovému nabíjení Vám umožní nabít chytrý telefon bez kabelů. Podporuje 

bezdrátové nabíjení až do 1A u přístrojů, které mají funkci bezdrátového nabíjení. U přístrojů, které 

funkci bezdrátového nabíjení nepodporují, je nutný externí přijímač Qi pro bezdrátové nabíjení nebo kryt 

s přijímačem. Tento produkt má certifikaci Qi. ABS plast.

Rozměr: 0,9 x průměr 10 cm

Minimální množství: 5ks

S191131S191132



Bezdrátová nabíjecí podložka

93,20Kč/ks
Bezdrátová nabíjecí podložka umožňuje nabíjet Váš chytrý telefon zcela bez kabelů. Podporuje 

bezdrátové nabíjení až do 1A. Nabíjecí podložka je kompatibilní s mnoha smartphony Android. Pro 

bezdrátové nabíjení zařízení iPhone je vyžadován externí bezdrátový přijímač. Dodává se v prázdné bílé 

dárkové krabičce. Plast.

Rozměr: průměr 6,96 cm

Minimální množství: 20ks

S183603S183601 S183604



Bezdrátová nabíjecí podložka

276,50Kč/ks
Podložka k bezdrátovému nabíjení Vám umožní nabít chytrý telefon bez kabelů. Současně můžete 

nabíjet telefony zabudovaným kabelem 2-v-1 baleným v silikonovém obalu. Kabel 2-in-1 je 

kompatibilní s přístroji Apple® iOS i Android. Podporuje bezdrátové nabíjení až do 1A u přístrojů, 

které mají funkci bezdrátového nabíjení. U přístrojů, které funkci bezdrátového nabíjení nepodporují, 

je nutný externí přijímač pro bezdrátové nabíjení nebo kryt s přijímačem. ABS plast.

Rozměr: 1,5 x průměr 9,2 cm

Minimální množství: 5ks

S191141S191143

S191142

S191144



Bezdrátový nabíjecí stojánek

153,90Kč/ks
Bezdrátový nabíjecí stojánek na telefon Catena bezpečně uchytí 

váš chytrý telefon a současně jej dobije. Stačí jen do něj vložit 

chytrý telefon a stojánek automaticky zahájí dobíjení. ABS plast.

Rozměr: 8,4 x 8,4 x 1,3 cm

Minimální množství: 10ks

S187069 S187070



Bezdrátová nabíječka

534,90Kč/ks
Nabíjecí stanice je vyrobena z ABS a bambusu. Bezdrátová nabíječka je vybavena 5W a má dva další USB 

porty. Součástí je 150 cm dlouhý kabel micro-USB pro připojení nabíječky ke zdroji napájení. Kombinace s 

držákem pera vám umožní udržovat váš stůl čistý a uspořádaný tak, aby vám nic nebránilo v každodenní 

práci! Kompatibilní se všemi zařízeními QI, například nejnovější generace Androidu, iPhone 8 a vyšší. 

Registrovaný design®.

Rozměr: 15 x 8,1 x 11,2 cm

Minimální množství: 3ks

S200018S184498



Držák telefonu 

272,90Kč/ks
S197564

Držák mobilního telefonu CHARGE N GO: spona pro připevnění k ventilační žaluzii automobilu (pro různé 

velikosti otvorů pro ventilační otvory), adaptér pro kulový kloub pro ideální umístění, nabíjecí jednotka s 

integrovaným kabelem USB (1 m), připojená k držáku s magnety pro snadné oddělení a oddělené použití, 

vstupní výkon: 5V / 2A, výstupní výkon: 5W, vhodné pro všechny současné smartphony s funkcí 

indukčního nabíjení.

Rozměr: 9,8 x 11 cm

Minimální množství: 10ks



Sloha na dokumenty s nabíječkou

483,50Kč/ks
S200924

Sloha A5 na dokumenty z přírodního korku s vestavěnou bezdrátovou 

nabíječkou, blokem se 64 linkovanými listy. Vč. USB nabíjecího kabelu.

Rozměr: 17,5 x 22,5 x 3 cm

Minimální množství: 5ks



Sloha na dokumenty s powerbankou

804,90Kč/ks
S200734

300D polyesterová sloha na dokumenty s 4000 mAh powerbankou, 

vizitkou, perem, stojánkem na mobil a 20 linkovanými listy 

poznámkového bloku A5. S nabíjecím kabelem micro USB. 

Rozměr: 17,5 x 22,2 x 3 cm

Minimální množství: 3ks



Sportovní láhev

196,90Kč/ks
Ara 640 ml sportovní láhev z materiálu Tritan™ s nabíjecím kabelem. Jednostěnná sportovní láhev z odolného 

materiálu Tritan™. Láhev je odolná proti rozbití, korozi a pachům. Láhev má šroubovací víčko s odpojitelným 

nabíjecím kabelem 3 v 1. Nabíjecí kabel má integrovaný port 2 v 1 a adaptér typu C ve víčku. Adaptér 2 v 1 

nasměrujte nahoru stranou bez kolíků pro nabíjení zařízení Apple, stranou s kolíky pro nabíjení zařízení 

Android. Objem 640 ml. Tritan™.

Rozměr: 22,8 x 7,1 x ø9,5 cm

Minimální množství: 10ks

S200110S201999 S201997S202000



Ostatní



Blokátor přenosu dat

22,90Kč/ks
Blokátor přenosu dat DAT SHIELD: USB Type A to USB Type A, pro zablokování přenosu dat při 

používání USB portu pro nabíjení, aby se zabránilo šíření virů nebo krádeže dat.

Rozměr: 4,1 x 2,6 x 1 cm

Minimální množství: 50ks

S200279 S200280



Krytka na web

5,20Kč/ks
Plastová krytka na web kameru s posuvným krytem a samolepící zadní stranou.

Rozměr: 3,1 x 1,3 x 0,1 cm

Minimální množství: 300ks

S194009 S194010 S200735 S194011

S194012S194013 S194014 S194015



Krytka na web kameru

8,50Kč/ks
S200956

Krytka na web kameru z ekologického plastu z pšeničné slámy s posuvným krytem a samolepící 

zadní stranou. 

Rozměr: 4,1 x 1,6 x 0,2 cm

Minimální množství: 200ks



Clip-on blokáda kamery s čističem obrazovky

7,20Kč/ks
CLIP-ON BLOKÁDA KAMERY S ČISTIČEM OBRAZOVKY. Tato blokáda webkamery je 

ideální pro ochranu Vašeho digitálního života před hackery a jinou špionáží a zároveň 

se vyhnete škrábancům na kameře. Jednoduše ji vyrovnejte a posuňte na webovou 

kameru. Dodává se s pěnovou stranou pro čištění obrazovky notebooku. ABS Plast.

Rozměr: 1,75 x 3 x 2,5 cm

Minimální množství: 100

S186353

S186354

S186350



Krytka na web kameru

4,20Kč/ks 
Posuvný blokovač webové kamery.

Rozměr: 2 x 1,8 x 0,2 cm

Minimální množství: 300ks

S201592 S201593



USB hub

174,50Kč/ks
S200945

USB hub z bambusu se 3 porty, USB 2.0. 

Rozměr: 8,3 x 1,5 x 4 cm

Minimální množství: 10ks



Stojánek na mobil
Kulatý, plastový stojánek na mobil s kroužkem na prst se samolepící stranou. 

Cena: 10,20Kč/ks

Rozměr: ø 3,5 cm

Minimální množství: 200ks

S201332 S201333S201334

S201335 S201336 S201337



Stojánek a držák mobilního telefonu

10,20Kč/ks 
Stojánek a držák mobilního telefonu tvaru kruhu.

Rozměr: 0,66 x průměr 3,4 cm

Minimální množství: 100ks

S186303

S186302 S186304

S186301S186305



Stojánek a držák mobilního telefonu 
Stojánek a držák mobilního.

Cena: 15,50Kč/ks

Rozměr: 5,6 x 3,1 x 0,8 cm

Minimální množství: 100ks

S186308

S186307 S186309

S186306 S186310



Stojánek a držák mobilního telefonu

16,50 Kč/ks 
Stojánek a držák mobilního telefonu.

Rozměr: 0,4 x 3 x 9,3 cm

Minimální množství: 50ks

S187085

S187084 S187086

S187083



Magnetická přilnavá podložka pro telefon 

36,20Kč/ks
Tato magnetická podložka je skvělým řešením k uchycení jako hands free pro 

chytré telefony a přístroje všech druhů. Jednoduše položte podložku na své 

oblíbené místo a ke svému přístroji připevněte magnetickou plaketu. PVC.

Rozměr: 0,91 x průměr 3,3 cm

Minimální množství: 50ks

S186355S186357S186356



Stojánek na mobil
Skládací držák na smartphone vyrobený z 50% bambusového vlákna a 50% PP.

Cena: 12,50Kč/ks

Rozměr: 8,8 x 3 x 0,9 cm

Minimální množství: 200ks

S201975 S201976



Plastový chránič webové kamery na chytrý mobil

21,90Kč/ks
Plastový chránič webové kamery na chytrý mobil. 3 ks. 

Rozměr: 35 x 35 x 18 mm

Minimální množství: 100ks

S193979 S193978



Držák na telefon na kolo

113,50Kč/ks
S195266

Univerzální držák na telefon na kolo. Hlava otočná o 360 stupňů. 

Silikonový pásek pro extra uchycení. Vhodné pro chytré telefony široké 

od 5.5 do 9 cm.

Rozměr: 6.5x10.1x11cm

Minimální množství: 20ks



Držák smartphonu 

51,90Kč/ks
S200173

Držák smartphonu do automobilu CLAW: držák pro montáž na mřížku odvětrávání 

vzduchu (pro různé velikosti větracích slotů), pro smartphony o šířce do 8 cm.

Rozměr: 7 x 11 x 4,2 cm

Minimální množství: 30ks



Držák telefonu

107,20 Kč/ks
S198615

Univerzální držák telefonu, který lze umístit na větrací otvor automobilu pro hands-free navigaci a 

volání. Držák se přizpůsobí telefonu až 6 “. Po umístění zůstane telefon v silikonových držácích 

bezpečný a stabilní.

Rozměr: 12 x 2,5 x 9 cm

Minimální množství: 20ks



Plastový stojánek na mobil

252,90Kč/ks
S194180

Plastový stojánek na mobil s vestavěnou bezdrátovou 

nabíječkou. Montáž na větrací mřížku v autě.

Rozměr: 92 x 110 x 62 mm

Minimální množství: 5ks



Fitness hodinky

75,90Kč/ks
S185346

Fitness náramkové hodinky s displejem pro čas, 

stopky, krokoměr a spotřebu kcal. 

Rozměr:5,5 x 7,5 x 3 cm

Minimální množství: 20ks



Fitness náramek 

463,90Kč/ks
S201672

4.0 Bluetooth Low-Energy Health náramek s odnímatelným popruhem TPU (pro nabíjení). Dobíjecí Li-pol 

baterie 90 mAh. Vyžaduje bezplatnou aplikaci (Yoho Sport) k dispozici v systémech iOS i Android.

Rozměr: 25 x 19,4 x 1,2 cm

Minimální množství: 5ks



Sluchátka



Bluetooth sluchátka 

614,50Kč/ks
S201829

Sada 2 stereo bezdrátových stereofonních sluchátek (TWS) 5.0 Bluetooth s vestavěnou baterií 35 mAh. 

Hrací doba cca 2 hodiny. Včetně nabíjecího kabelu micro USB a nabíjecí stanice 300 mAh.

Rozměr: 8 x 3,4 x 3,1 cm

Minimální množství: 3ks



Bluetooth sluchátka 

614,50Kč/ks
S201669

Sada 2 bezdrátových stereo sluchátek TWS 5.0 Bluetooth s vestavěnou baterií 30 mAh. Hrací doba cca 3 

hodiny. Včetně nabíjecího kabelu micro USB. Je dodáván v bezdrátové nabíjecí krabici, která také 

funguje jako nabíjecí stanice s 400 mAh baterií.

Rozměr: 7,7 x 7,6 x 3 cm

Minimální množství: 3ks



Sluchátka 

716,50Kč/ks
S191164

Sluchátka s bezdrátovým dobíjením jsou budoucnost sluchátek Bluetooth®. Přenosné pouzdro je současně 

dobíjecí stanicí. Jakmile je pouzdro nabito, lze jej použít jako přenosnou nabíječku pro vaše sluchátka. 

Jednoduše vložte svá sluchátka do pouzdra a zavřete víčko. Automaticky je zahájeno nabíjení. Můžete 

dokonce nabíjet i pouzdro bezdrátově, jestliže jej položte na zařízení pro bezdrátové nabíjení! Tato sluchátka 

s dobou přehrávání až 2 hodiny jsou nezbytností pro každého cestovatele. Ergonomický design sluchátek 

zajišťuje pevné usazení i za pochodu. Bluetooth® má dosah 10 metrů. ABS plast.

Rozměr: 6,2 x 5,17 x 2,4 cm

Minimální množství: 3ks



Sluchátka 

497,90Kč/ks
S200959

Sluchátka bluetooth s bambusem a 

vestavěnou dobíjecí baterií. S funkcí 

hands-free volání a funkcí přehrávání 

micro SD MP3. Včetně 3,5 mm audio 

jacku a USB nabíjecích kabelů. 

Rozměr: 17,5 x 20,5 x 9 cm

Minimální množství: 5ks



Sluchátka

15,90Kč/ks
Sluchátka do uší s 3,5 mm audio Jackem v transparentním PVC pouzdru na zip. 

Rozměr: 8 x 7,8 x 1,2 cm 

Minimální množství: 100ks

S201213 S201214 S201215

S201216 S201217 S201218 S201219

S201220



Sluchátka

50,90Kč/ks
Sluchátka do uší s univerzálním nabíjecím kabelem LISTEN & CHARGE: 3,5 mm konektor, délka kabelu cca. 

126 cm, v úložné krabičce odpovídající barvy, se 2 nabíjecími konektory pro nabíjení elektronických zařízení 

a chytrých telefonů, délka cca. 28 cm, s karabinou.

Rozměr: 3,5 x ø6,5 cm

Minimální množství: 30ks

S200164 S200165S200166S200167



Sluchátka

121,90Kč/ks
Switch sluchátka s více konektory. Sluchátka Switch jsou skvělým doplňkem pro novější telefony bez 

zvukového 3,5mm konektoru. Mají multikonektor, který funguje se zařízeními iOS a zařízeními s Micro USB. 

Zasuňte sluchátka do zařízení a připojte je pomocí technologie Bluetooth®. Sluchátka mají také zvukový 

3,5mm konektor pro telefony, které tyto konektory ještě používají. Obsahuje užitečný úložný box. ABS plast.

Rozměr: 3,5 x ø6,5 cm

Minimální množství: 20ks

S198934S198935 S198936S198937



Sluchátka

259,50Kč/ks
5.0 Bluetooth sluchátka v ABS se zabudovaným mikrofonem. Dobíjecí lithium-iontová baterie 70 mAh. Uvádí 

se v oboustranném pouzdře s karabinou. Včetně nabíjecího kabelu s USB-A až Micro-B (2 v 1) a typu C.

Rozměr: 3,5 x ø6,5 cm

Minimální množství: 50ks

S201673 S201674



Sluchátka Bluetooth

418,90Kč/ks
S190641

Sluchátka Bluetooth COMFY: s Bluetooth verze 4.2, polstrované ušní podložky a čelenka, pravá ušní 

podložka s integrovanými ovládacími funkcemi, nastavitelná čelenka s integrovanou dobíjecí lithiovou 

baterií, kapacita: 180 mAh, doba chodu: cca. 1,5-2 h, vč. USB nabíjecí kabel s konektorem Micro-USB 

(délka: cca 30 cm) a audio kabel (délka: cca 120 cm), pracující i při prázdné baterii pomocí kabelu audio

Rozměr: 22,5 x 19,7 x 4,8 cm

Minimální množství: 5ks



Bluetooth sluchátko

211,50Kč/ks 
S201688

Jedno 5.0 Bluetooth sluchátko s mikrofonem do uší. Dobíjecí Li-ion 50 mAh baterie. Hrací doba 

přibližně. 4 hodiny. Baleno v PU / EVA pouzdru.

Rozměr: 8 x 6 x 3,7 cm

Minimální množství: 10ks



Reproduktory



Reproduktor 

259,50Kč/ks
S201780

5.0 Bluetooth reproduktor ve tvaru ultrathinové kreditní karty v ABS. Dobíjecí Li-ion 300 

mAh baterie. Výstupní data 1 W, 8 Ohmů. Hrací doba cca. 1,5H.

Rozměr: 7,5 x 3,4 x 7 cm

Minimální množství: 5ks



Bluetooth reproduktor 

265,90Kč/ks
4.2 Bluetooth reproduktor z ABS s bambusovým dekorem a LED indikátorem. Dobíjecí 450 mAh 

lithiová baterie přiložena. SD port a AUX/USB kabel. Hands free funkce. Výstup 3W, 3 Ohm a 5V.

Rozměr: Ø5,9x4,9 cm

Minimální množství: 5ks

S195204S195203



Bluetooth reproduktor 

299,90Kč/ks
S200953

Bluetooth reproduktor s plastovým pouzdrem z ekologické pšeničné slámy a 

dobíjecí baterií. S hands-free voláním, USB a funkcí micro SD přehrávání. Včetně 

nabíjecího kabelu USB. 

Rozměr: 8,6 x 7,2 x 3,9 cm

Minimální množství: 5ks



Bluetooth reproduktor 

263,50Kč/ks
Bluetooth reproduktor s hands-free voláním, FM rádiem, USB a funkcí 

micro SD přehrávače. S plastovým pouzdrem, polyesterovou tkaninou 

reproduktoru a dobíjecí baterií. Včetně nabíjecího kabelu USB. 

Cena: 263,50Kč/ks

Rozměr: 11,1 x 8,3 x 4,1 cm

Minimální množství: 10ks

S200935 S200936 S200937

S200938S200939



Reproduktor s nabíjecí podložkou

233,90Kč/ks 
S202279

Coast Bluetooth® reproduktor s bezdrátovou nabíjecí podložkou. Reproduktor s bezdrátovou 

nabíjecí podložkou Coast Bluetooth® je povinnou výbavou pro každý počítač! Je-li reproduktor 

Bluetooth® připojen pomocí dodaného Micro USB kabelu, horní část reproduktoru funguje jako 

bezdrátová nabíjecí podložka. Reproduktor se připojuje pomocí technologie Bluetooth®, ale 

musí být zapojen do zdroje napájení, tj. do počítače, powerbanky nebo USB zdířky. 2wattový 

výstup reproduktoru. 5wattový výstup pro bezdrátové nabíjení. Bluetooth® verze 4.2. ABS plast.

Rozměr: 5,9 x ø5,2 cm

Minimální množství: 5ks



Bluetooth reproduktor 

228,50Kč/ks
S190288

Bluetooth reproduktor s bambusovým pláštěm, mini port USB, 

slot pro karty, osvětlení a nabíjecí kabel.

Rozměr: průměr 7,2 x 4,3 cm

Minimální množství: 5ks



Bluetooth reproduktor 

240,90Kč/ks
S193082

Bluetooth reproduktor pogumovaný.

Rozměr: 7 x 7 x 3,8 cm

Minimální množství: 5ks



Bluetooth reproduktor 

186,90Kč/ks
Bluetooth® reproduktor Clip-Clap. Kvalitní zvuk z malého reproduktoru, 

který hraje hudbu a další zvuky z libovolného zařízení s připojením 

Bluetooth®. Díky vestavěné sponě je ideální na cesty. Pracovní dosah 

Bluetooth® činí 10 metrů (33 stop). Až 1,5 hodiny hudby na maximální 

hlasitost na jedno nabití. Doba nabíjení činí přibližně 1,5 h. Zahrnuje 

Micro USB nabíjecí kabel a má vestavěný mikrofon. Plast ABS.

Rozměr: 1,8 x 4,5 x 12,5 cm

Minimální množství: 20ks

S198918S198919 S198920S198921



Bluetooth reproduktor 

252,50Kč/ks
Svítící reproduktor Beam Bluetooth® má vlastní dobíjecí baterii, která umožňuje 

až 1,5 hodiny nepřetržitého přehrávání hudby. Za čelní částí reproduktoru je 

umístěn LED panel. Jestliže je čelní část zdobena laserem, rozsvítí se Vaše logo. 

K produktu je připojen nabíjecí kabel Micro USB. Bluetooth® má dosah 10 

metrů. Dobíjení trvá 2 hodin. ABS plast.

Rozměr: 5,7 x 5,7 x 7,3 cm

Minimální množství: 5ks

S191215S191213 S191214



Pogumovaný bluetooth reproduktor 

186,90Kč/ks
Pogumovaný válcový reproduktor. Užívejte si hudbu a filmy kdekoli spárováním 

Bluetooth® kompatibilního zařízení jako iPhone, iPad nebo Android OS zařízení s tímto 

přenosným Bluetooth® reproduktorem (dosah 10 m). Díky vestavěnému mikrofonu vám 

reproduktor umožní přijmout konferenční hovor na cestách z vašeho smartphonu nebo 

video chat programů jako Skype. Dodáván s příjemným pogumovaným povrchem. Včetně 

USB napájecího zdroje. ABS plast.

Rozměr: 5 x průměr 6 cm

Minimální množství: 10ks

S186338

S186334

S186335 S186337

S186333

S186332

S186336



Reproduktor 

151,20Kč/ks
Bezdrátový reproduktor SOUND EGG: Hudební výstup: 3 watty, pro propojení s 

bezdrátovými zařízeními, dosah: přibližně 10 m, s funkcí hands-free, s baterií, kapacita: 

300 mAh, nabíjecí kabel USB s konektorem micro USB (délka: přibližně 50 cm), ovládací 

tlačítka dole, vypínač zapnutí a vypnutí.

Rozměr: 9,3 x 8,2 x 8,1 cm

Minimální množství: 10ks

S200159

S200160S200161

S200162



Bluetooth reproduktor 

391,20Kč/ks
Cosmic Bluetooth® reproduktor s bezdrátovou nabíjecí podložkou. Reproduktor Cosmic Bluetooth® 

není obyčejný Bluetooth® reproduktor, lze jej totiž nabíjet bezdrátově. Umístěte Cosmic na dodanou 

nebo jakoukoli jinou bezdrátovou nabíjecí podložku a reproduktor se začne nabíjet. Cosmic lze 

nabíjet také pomocí dodaného Micro USB kabelu. 5wattový výstup pro bezdrátové nabíjení. Doba 

přehrávání při maximální hlasitosti: 1 hodina. Bluetooth® verze 4.1. Pracovní dosah Bluetooth® činí 

10 metrů (33 stop). ABS plast.

Rozměr: 4,8 x ø5,6 cm

Minimální množství: 5ks

S202286S202287 S202288



Bluetooth reproduktor 

230,50Kč/ks
3W 5.0 Bluetooth reproduktor ve tvaru houby, 

s přísavkou. Nabíjecí Lithim 180 mAh baterie. 

Včetně napájecího kabelu.

Rozměr: Ø5,4x5,2 cm

Minimální množství: 10ks

S194901 S194900S194899

S194897S194896

S194895

S194898



Bluetooth vysílač a reproduktor

116,50Kč/ks
Mini 4.2 Bluetooth vysílač a reproduktor. Propojí bezdrátově zařízení s 3.5mm 

jackem se smartphonem bez jack konektoru. Výstupní napětí 5mW x2.

Rozměr: 5,2x3,6x1,9 cm

Minimální množství: 5ks

S194743 S194744



Reproduktor Bluetooth

237,90Kč/ks
Reproduktor Bluetooth OLD SCHOOL: Hudební výstup: 3 watt, Bluetooth verze 3.0, který má být 

spárován s zařízeními podporujícími technologii Bluetooth, vč. Nabíjecí kabel USB s konektorem 

Micro-USB a vstupním konektorem (zdířka 3,5 mm), doba běhu cca. 4-6 h, doba nabíjení cca. 4 h, 

s funkcí AUX-IN.

Rozměr: 4,6 x 6,1 x 8,7 cm

Minimální množství: 10ks

S184946S184945



Reproduktor 

643,90Kč/ks
S197817

Wooden reproduktor s bezdrátovou nabíjecí podložkou. Nepřekonatelný kus techniky. Wooden

Bluetooth® reproduktor je ideální pro kancelář nebo domov. 3W výkon reproduktoru produkuje 

křišťálově čistý zvuk. Navíc horní část reproduktoru obsahuje bezdrátovou nabíjecí podložku. Je 

schopen nabíjet libovolné zařízení kompatibilní s bezdrátovým nabíjením. Vestavěný akumulátor 1200 

mAh zajistí přehrávání hudby po dobu delší než 6 hodin. Vestavěné ovládání hudby a mikrofonu pro 

obsluhu bez použití rukou. Pracovní dosah Bluetooth® činí 10 metrů (33 stop). Bluetooth® verze 4.2. 

Vyrobeno ze skutečného dřeva. Proto se může vzhled jednotlivých dílů zdát mírně odlišný. Dodává se 

v prémiové dárkové krabičce Avenue. ABS plast a mahagonové dřevo.

Rozměr: 10,8 x 7 x 7,8 cm

Minimální množství: 5ks



Reproduktor 

480,20Kč/ks
S198626

Přírodní bambusový 3W reproduktor s vestavěnou lithiovou baterií 500 mAh. S dobou 

přehrávání až 4 hodiny na jedno nabití a provozní vzdáleností 10 metrů pomocí BT5.0. 

Vyrobeno z přírodního bambusu, ABS s jemným povrchem a PU popruhem.

Rozměr: 7,5 x 3,4 x 7 cm

Minimální množství: 3ks



Reproduktor 

211,50Kč/ks
5.0 Reproduktor Bluetooth z pšeničné slámy (35%) a ABS (65%) a indikace LED světla. Včetně 1 

dobíjecí lithium 300 mAh baterie. Výstupní data: 3W, 3 Ohm a 5V. Hrací doba cca. 2h.

Rozměr: 5 x ø6 cm

Minimální množství: 10ks

S201977 S201978



Reproduktor 

173,90Kč/ks
5.0 Bluetooth reproduktor v ABS s funkcí stojanu na mobil. Včetně 1 dobíjecí Li-POL 300mAh baterie. 

Výstupní data: 3W a 4Ohm. Doba přehrávání cca 2 hodiny.

Rozměr: 7,5 x 3,4 x 7 cm

Minimální množství: 10ks

S201666S201667



Reproduktor

1 069,00Kč/ks
5W bezdrátový reproduktor v indukční základně. Tento špičkový reproduktor je dodáván s nabíjecím 

pouzdrem pro opětovné nabití reproduktoru. Jednoduše položte reproduktor na nabíjecí podložku a nabijte 

jej. IPX 6 je vodotěsný, takže je také vhodný pro venkovní použití. Baterie 1200 mAh, která umožňuje dobu 

přehrávání až 8 hodin a je plně nabitá za 5 hodin. Provozní vzdálenost do 10 metrů. Včetně 120 cm mikro 

usb kabelu pro nabíjecí základnu. Vstupní nabíjecí základna: 5V / 1A. Výstupní USB 5V / 1A.

Rozměr: 15 x ø12 cm

Minimální množství: 2ks

S198637S198638S198639



Bluetooth reproduktor

372,90Kč/ks
S198627 

Malý, ale výkonný 3W bezdrátový reproduktor vyrobený z přírodního pšeničného vlákna (35%) ve směsi s ABS, 

který si můžete vzít kamkoli, abyste mohli hrát svou oblíbenou hudbu. S baterií 500 mAh, která umožňuje 

přehrávání až 4 hodiny na jedno nabití a provozní vzdálenost 10 metrů pomocí BT5.0. S funkcí mikrofonu a 

vyzvednutí.

Rozměr: 9 x 4 x 6,8 cm

Minimální množství: 5ks



Reproduktor Bluetooth 

774,90Kč/ks
S200029

Elegantní 5W bezdrátový reproduktor s 5W bezdrátovou nabíječkou vyrobený ze zbytků slámy sklizené 

pšenice. 1 200 mAh baterie umožňuje poslech po dobu až 4h. BT 5.0 pro hladké bezdrátové připojení na 

vzdálenost až 10m.

Rozměr: 16 x 7,8 x 5,8 cm

Minimální množství: 2ks



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


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


Nevybrali jste si?

Chcete něco zajímavějšího?



http://www.speed-press.cz/listovaci-online-katalogy/




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


Se sublimačním 

plnobarveným celoplošným 

potiskem



Sublimační tisk – zboží skladem ihned k dodání

http://www.speed-press.cz/vysledky-vyhledavani/?q=subli


S961481c S961483c

S961484c



S962547a S962539b

S962539aS962546a



S962544a S962534b

S962552fS962544



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


Sublimační tisk - ukázky



Sublimační tisk – zboží skladem ihned k dodání

http://www.speed-press.cz/vysledky-vyhledavani/?q=subli


Řešením jsou výrobky na zakázku!



















Další nabídky
Archiv všech novinek

Elektronické katalogy Vánoce 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/


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/


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/


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.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.

▪ Kompletní znění všeobecných obchodních podmínek najdete na

http://www.speed-press.cz/vseobecne-obchodni-podminky/

http://www.speed-press.cz/vseobecne-obchodni-podminky/




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
http://www.speed-press.cz/
https://www.facebook.com/SPEEDPRESSPlusCZ
https://www.linkedin.com/company/speedpresspluscz
https://www.youtube.com/c/SpeedpressCzPlus
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