
Reflexní předměty



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? 1

již je zákonnou povinností reflexní prvky používat 2

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. (E340)

1
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Drobné předměty



5,90Kč/ks
Reflexní pásek s černým sametem na 

zadní straně

Rozměr: 32 x 3 cm

Minimální množství: 300 ks

S148262

S148263

S141334



6,50Kč/ks

Ohebný reflexní pásek
Rozměr: 2,35 × 2,9 cm

Minimální množství: 300 ks

400771 400774400773
400772



28,50 Kč/ks

XL reflexní pásek
XL reflexní pásek na ruku s černým sametem na vnitřní straně.

Rozměr: 40 x 3 cm

Minimální množství: 50ks

S201913

S201914



14,90 Kč/ks
Reflexní textilní pásek 

S172832

Minimální množství: 100 ks



S147964

4,90Kč/ks

Reflexní samolepka 

smile
Rozměr: průměr 7 cm

Minimální množství: 300 ks



400701

3,50Kč/ks

Reflexní samolepka ruka
Rozměr: 6,7 × 5,5 cm

Minimální množství: 500 ks



S167692

82,90Kč/ks

Reflexní pásek
Reflexní pásek s LED světýlky, 

dvě možnosti: blikání a záblesky. 

Netkaná textilie na zadní straně,  

baterie součástí

Rozměr: 34,7 x 4 cm

Minimální množství: 20 ks



14,20Kč/ks

S200485
Flexibilní, reflexní bezpečnostní náramek z plastu s kovovou pružinou. 

Rozměr: 36,5 x 3,1 cm

Minimální množství: 100ks



200,90Kč/ks
Ledvinka na běhání s LED světlem s 

třemi módy

Voděodolný zip, bavlna s lycrou s PU 

podložením 

Rozměry: 110x4,5cm

Množství: 10ks

S176850

S176852

S176851

S176853



7,50Kč/ks
Trojúhelníkový reflexní přívěšek s 

karabinkou

Rozměr: 6,1 × 5,3 × 1 cm

Minimální množství: 200 ks

S181916 S181915



S182324

7,20Kč/ks
Kulatý reflexní přívěšek s 

kovovým řetízkem

Rozměr: 7 x 10,5 cm

Minimální množství: 200 ks



39,50Kč/ks
Plastová svítilna se silikonovým 

páskem, 3 LED světlem a s reflexní 

plochou, dodává se s knoflíkovými 

bateriemi. Svítilna může být také 

připevněna na řídítka kola

Rozměr: 12 × 3 × 1,1 cm

Minimální množství: 50 ks

400899400900 400897



46,50Kč/ks
Plastové bezpečnostní světlo s vypínačem on/off

poskytuje trvalé světlo nebo blikající režim, zahrnuje 

pásek suchého zipu pro snadné připevnění na kole 

nebo na tašce, součástí jsou baterie 

Rozměr: 5,5 x 2,5 x 2 cm

Minimální množství: 30 ks

S170878S170879 S170880



S107949

18,50Kč/ks
Blikající světlo s klipem, včetně 

baterií

Rozměr: průměr 4,5 cm

Minimální množství: 100 ks



9,50 Kč/ks

Reflexní visačka

S201411
Reflexní kulatá visačka na zavazadlo. 

Rozměr: 20 x ø6 cm

Minimální množství: 200ks



Klíčenky



400700

6,50Kč/ks
Reflexní přívěšek

Rozměr: 4,5 x 5,6 cm 

Minimální množství: 300 ks



S172832

14,90Kč/ks
Reflexní přívěšek se smajlíkem

Rozměr: ∅ 7 cm

Minimální množství: 100 ks



400917

7,20Kč/ks

ABRAX
reflexní přívěšek ve tvaru domu

Rozměr: 5,5 x 5,5 cm 

Minimální množství: 200 ks

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjirIO9_vzZAhXBjKQKHQj_DSsQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.sketch.cz%2Fcz%2Fprodukty%2Freflexni-produkty%2Freflexni-doplnky.html%3Fvat%3DF%26sort%3DpriceAsc&psig=AOvVaw0V1H8ZeccNCw1KzZG0A56q&ust=1521706999524063


9,90 Kč/ks

SAFEBEAR
plastová klíčenka odrazka

Rozměr: 5 × 7 cm

Minimální množství: 200 ks

400706 400707 400708

400709



9,90 Kč/ks
Plastová klíčenka odrazka

Rozměr: 12 × 5 × 0,5 cm

Minimální množství: 200 ks

201195 201196



29,90 Kč/ks
Plastová reflexní odrazka se 

3 LED, funkce stálého svícení 

nebo blikání, včetně baterií

Rozměr: 8,4 x 6,5 x 1,1 cm

Minimální množství: 50 ks

S146419 S146420 S146421



S184027

30,50 Kč/ks
Svítilna s kovovou karabinkou 

Rozměr: 6 x 6 x 1,3 cm 

Minimální množství: 50 ks



79,50 Kč/ks

Kapesní světlo 
Kapesní světlo COB se sponou a magnetickou základnou Stix. Příruční hliníková 

svítilna COB s magnetickou základnou a sponou na kapsu. Funguje na 5 baterií LR44 a 

má výkon 42 lumenů. Hliník.

Rozměr: 10,5 x ø1,6 cm

Minimální množství: 30ks

S198780S198781 S198782S198783



LED svítilna

19,50Kč/ks
LED svítilna z ABS s klíčenkou na šňůrce. 3 AG3 

baterie vloženy. Při vylaserování loga na tělo je logo 

podsvícené.

Rozměr: průměr 1,3x6,3 cm

Minimální množství: 100ks

S194760S194763 S194764S194762 S194765S194759 S194761



Čelovka

19,90Kč/ks
Mini 3W COB pohyblivá čelovka s 

odepínacím páskem. 3 AAA baterie 

nejsou přiloženy.

Rozměr: 6x4x1,7 cm

Minimální množství: 50ks

S194768 S194769



Volný čas



111,90 Kč/ks
Svítící nylonové tkaničky

Rozměr: 120x0,8cm

Minimální množství: 20ks

S176803S176804 S176805S176806 S176807



400843

401081

51,90 Kč/ks
Blikací světlo na obuv 

Rozměr: 9 x 6,4 x 3 cm

Minimální množství: 30 ks



400843

400844

51,90 Kč/ks
Blikací páska na paži

Rozměr: 19,2 x 3,7 x 1,3 cm

Minimální množství: 30 ks



401088

67,20 Kč/ks
Pouzdro na telefon s 

reflexními prvky

Rozměr: 14 x 43,5 cm

Minimální množství: 30 ks



S164509

78,90 Kč/ks
Neoprenové pouzdro na telefon, s 

upevněním na paži, reflexní prvky

Rozměr: 17 x 42,5 cm

Minimální množství: 20 ks



34,20 Kč/ks
Neoprenové pouzdro 

na ruku s reflexními

prvky

Rozměr: 46 x 17 x 0,4 cm

Minimální množství: 20 ks

401035 401037 401039 401038 401034



105,90 Kč/ks
Univerzální popruh na paži

Rozměr: 0,5 x 4,5 x 16,5 cm

Minimální množství: 10 ks

S153002S153003



S156436

141,50 Kč/ks
Popruh na paži s LED 

osvětlením

Rozměr: 16,2 x 46,6 cm

Minimální množství: 5 ks



70,50 Kč/ks
Voděodolná ledvinka s reflexním 

pruhem

Rozměr: 24 x 4,2 cm

Minimální množství: 30 ks

401086

401087 401085



101,90 Kč/ks
Voděodolná ledvinka z lycry s 

transparentním předkem, reflexními 

detaily a dírou pro sluchátka na 

straně

Rozměr: 24 x 9 x 2 cm

Minimální množství: 10 ks

203573

203574



64,90 Kč/ks

Reflexní kryt helmy

S197804
Reflexní a voděodolný kryt helmy. Ideální bezpečnostní kryt helmy pro cyklisty, který 

zvyšuje viditelnost. Vyrobeno z vysoce funkčního, voděodolného fluorescenčního 

materiálu WP 600, limetková barva, s reflexní fólií. Vybrané parametry byly testovány 

v souladu s normou EN 13356:2001 Type 2. Polyester.

Rozměr: 32 x 23 cm

Minimální množství: 50ks



Textil



400734

49,20 Kč/ks
Dětská bezpečnostní vesta, reflexní 

pásky EN20471 II. třídy, 100% polyester

Rozměr: 45 × 40 cm

Minimální množství: 50 ks



70,20 Kč/ks

Bezpečnostní vesta See-me-too pro neprofesionální použití. Dobře viditelná vesta ve 

velikosti XL vhodná pro osoby s výškou mezi 165–180 cm. Dodává se v široké řadě barev 

s velkou dekorační plochou na přední straně a na zadní straně vesty. EN 1150:1999. 

Reflexní oblečení pro neprofesionální použití s fluorescenčním pozadím a reflexní 

páskou. Tyto oděvy nesou označení CE, které demonstruje shodu s nařízením EU 

2016/425/EU Osobní ochranné pomůcky kategorie II. Polyester.

Rozměr: 64 x 64 cm

Minimální množství: 30ks

S197811 S197812S197813



71,90 Kč/ks
Bezpečnostní vesta v pouzdře

Minimální množství: 30 ks

401066401067



400518

70,20 Kč/ks
Bezpečnostní reflexní vesta, odpovídající EN20471

Rozměr: 65 × 65 cm

Minimální množství: 20 ks



S617064

86,90 Kč/ks
Bezpečnostní vesta v obalu, odpovídá EN20471

Rozměr: 20 × 14 × 3,3 cm

Minimální množství: 20 ks



400934

39,60 Kč/ks
Reflexní vesta pro děti ve věku 12-13let

Minimální množství: 30 ks



400430

64,50 Kč/ks
Dětská bezpečnostní vesta, odpovídající 

normě EN13356 (EN20471)

Minimální množství: 30 ks



18,20 Kč/ks
Bezpečnostní páska na ruku z lycry, pro zvýšení 

viditelnosti.

Rozměr: 35x4.5cm

Minimální množství: 50ks

S194957 S194958

S194959



Čepice



38,50 Kč/ks
Čepice s kšiltem s reflexním 

lemem, zapínání na suchý 

zip, 5 panelů, bavlna

Rozměr: 27 × 19 × 16 cm

Minimální množství: 50 ks

505277 505279 

505281 



46,50 Kč/ks
Kšiltovka s reflexním páskem 
Minimální množství: 50 ks

S105973 S105976S105974

S105975 



44,50 Kč/ks
Bavlněná kšiltovka pětipanelová

s reflexním proužkem, 

neobsahuje AZO

Minimální množství: 30 ks

S800925 S800926 

S800928 



400820

61,90 Kč/ks
Dětská čepice s reflexním 

pruhem 

Minimální množství: 20 ks



400819

61,90 Kč/ks
Čepice s reflexním pruhem

Minimální množství: 20 ks



Do deště



507903 

142,90 Kč/ks

PANCO
pončo s reflexním lemem (0,13 mm) 

Rozměr: 133 × 114 cm

Minimální množství: 10 ks



S200093

533,90 Kč/ks

Manuální deštník
Manuální deštník s integrovaným LED světlem je stylovým a zároveň bezpečným společníkem do 

sychravého počasí. 8 LED diod v každém z žeber, dodatečná svítilna ve spodní části rukojeti. Deštník 

je vyroben z polyesteru 190T (pongee), sklolaminátové konstrukce.

Rozměr: 79 x ø103 cm  

Minimální množství: 3ks



297,90 Kč/ks

Deštník
23" větruodolný reflexní deštník Felice s automatickým otvíráním. Deštník s automatickým 

otevíráním s kupolí z polyesteru pongee s reflexním potrubím. Pevná kovová tyč, vysoce 

kvalitní rám ze sklolaminátu, nabízí maximální flexibilitu ve větrných podmínkách. 

Drážkovaná rukojeť obsahuje integrované tlačítko. Kupole z polyesteru pongee obsahuje 

reflexní látku pro lepší viditelnost během tmavých, deštivých dnů. Barevné detaily jsou 

dostupné uvnitř laminátového rámu a prochází skrz rukojeť, hroty a horní špičku. Velká 

ozdobná plocha je dostupná na každém z panelů. Polyester pongee.

Rozměr:  85 x ø118cm

Minimální množství: 10ks

S198857 S198856S197746



191,90 Kč/ks
Deštník s reflexním lemem

automatické otevírání

Rozměr: 53,5 cm

Minimální množství: 10 ks

401026

401027



230,50 Kč/ks

Plně automatický skládací deštník
Plně automatický (otevření/zavření) větruodolný skládací deštník s 8 

panely a reflexním olemováním. Kovová tyčka, hliníkový rám, žebra 

ze sklolaminátu a plastové držadlo. Ve stejně barevném obalu s 

reflexními pásky, 1900T pongee.

Rozměr: průměr 1000 x 630 mm

Minimální množství: 10ks

S194525 S194526
S194524



S184919

384,90 Kč/ks

Golfový deštník
Golfový deštník s reflexním krytem pro dobrou viditelnost, kovovou hřídelí, 

skelnými vlákny s kovovými hroty, plastovou rukojetí z gumy, polyesterovým 

krytem, uzávěrem se suchým zipem.

Rozměr: průměr 120 cm

Minimální množství: 5ks



S184918

276,20 Kč/ks
Deštník s lesklým povrchem s reflexním krytem pro dobrou viditelnost, kovovou 

hřídelí, žebrovými žebry s kovovými špičkami, rukojeť EVA, polyesterový kryt, 

uzávěr se suchým zipem.

Rozměr: průměr 100 cm

Minimální množství: 10ks



Tašky, batohy a vaky



23,90 Kč/ks
Batoh s reflexním pruhem

Rozměr: 35 x 0,4 x 44,5 cm

Minimální množství: 50 ks

S164803 S164802

S164801



65,50 Kč/ks

Reflexní vak

S201410

Reflexní polyesterový vak na stažení 

šňůrkou. Celý povrch vaku je vyroben z 

reflexního materiálu. 

Rozměr: 43 x 30 cm

Minimální množství: 30ks



47,50 Kč/ks

Stahovací batoh
Vak na stažení šňůrkou ve tvaru trička, 210D polyester. 

Rozměr: 31,5 x 42 cm

Minimální množství: 50ks

S201064 S201065

S201067

S201066

S201068 S201069 S201070



27,50 Kč/ks
Sportovní vak s reflexním 

pruhem, PES 190 T 

Rozměr: 35 × 41 cm

Minimální množství: 50 ks

400941
400943

400940
400942

400944

S201195

S201196



28,90Kč/ks

Stahovací batoh
Taška na stahovací šňůru BRILLIANT, s reflexním 

potiskem: lze nosit přes rameno nebo jako batoh.

Rozměr: 44 x 34 cm

Minimální množství: 100ks

S197539

S197540S197541S197542S197543



S108211

34,90 Kč/ks
Batoh s reflexními pruhy

Rozměr: 30 × 40 cm

Minimální množství: 50 ks



14,20 Kč/ks

Stahovací batoh
Stahovací batoh z 80g netkané textilie s reflexním 

lemováním.

Rozměr: 33x42 cm

Minimální množství: 50ks

S194790S194789

S194788

S194787



33,20 Kč/ks

Stahovací batoh/nákupní taška
Tento vak z netkaného polypropylenu na stahovací šňůru je opatřen 

reflexními páskami podélně po každé straně, ideální pro větší 

viditelnost Vaší značky. Netkaný polypropylen.

Rozměr: 33 x 42 cm

Minimální množství: 50ks

S192473 S192475S192474S192472



Stahovací batoh
Taška na stahovací šňůru BRILLIANT, s reflexním potiskem: lze nosit přes rameno nebo jako batoh.

Cena: 28,90Kč/ks

Rozměr: 44 x 34 cm

Minimální množství: 100ks

S197539

S197540S197541S197542S197543



S614593

36,90 Kč/ks
Reflexní batoh, šňůra designovaná pro nošení 

přes rameno nebo jako batoh

Rozměr: 34 × 42 cm

Minimální množství: 30 ks



217,90 Kč/ks
Skládací termotaška, 600D

Rozměr: 22 x 24 x 25,5 cm

Minimální množství: 5 ks

508011 508012 508010508009



371,50 Kč/ks
Termobatoh, 600D

Rozměr: 40 x 32 x 16,5 cm

Minimální množství: 3 ks

S133771 S153122 S153123

S133772



1849,00 Kč/ks

Batoh
Řada Bobby Hero novou generací batohů s ochranou proti vykradení. Klíčové vlastnosti, 

jako je ochrana proti proříznutí, skryté uzávěry na zip a kapsy, zajistí, aby vaše věci byly v 

bezpečí. Bobby batoh s funkcemi, jako je integrovaný nabíjecí port USB, látka odpuzující 

vodu s popruhem na zavazadla. Na vnitřní straně jsou polstrované přihrádky pro notebook 

15,6 ”, tablet až 12,9” a všechny ostatní věci. Batoh je vyroben z recyklovaných PET lahví 

rPET. Registrovaný design®

Rozměr: 29,5 x 16,5 x 45 cm

Minimální množství: 1ks

S200063 S200067S200066 S200065S200068 S200064



S152548

127,90 Kč/ks
Vodotěsný obal na batoh s 

reflexními, vyrobeno z 210D 

polyesteru

Rozměr: 11 x 3 x 15 cm

Minimální množství: 10 ks



400369

186,90 Kč/ks
Dětská sada reflexních 

předmětů, 5ks

Rozměr: 18 x 40 x 5 cm

Minimální množství: 10 ks



S172138

149,90 Kč/ks
Reflexní 5ti dílná sada pro děti s 

vestou, reflexním páskem, 

vakem na stažení, samolepkou a 

odrazkou. 100% polyester

Rozměr: 27,5 x 19,5 cm

Minimální množství: 10 ks

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR2PeVi_3ZAhWksaQKHX23BN4QjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.google.cz%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwjeoqSOi_3ZAhVI3KQKHazFA2cQjRx6BAgAEAU%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.partenermedia.ro%252Fprodus%252F16742-Set-articole-reflectorizante-pentru-copii-AP781237%26psig%3DAOvVaw3iVnOIdRQCB-Ib1sZGQnnc%26ust%3D1521710393536982&psig=AOvVaw3iVnOIdRQCB-Ib1sZGQnnc&ust=1521710393536982


Pro mazlíčky



47,50 Kč/ks
Reflexní obojek pro psy s 

plastovým zapínáním

Rozměr: 50 x 1,8 cm

Minimální množství: 50 ks

202512 202513

202511



26,50 Kč/ks
Bezpečnostní blikající LED 

světlo pro zvířata ve tvaru kosti,  

baterie součástí

Rozměr: 4,8 x 3,1 x 1,6 cm

Minimální množství: 50 ks

203007

203006 203005



Řešením jsou výrobky na zakázku!





NARAMEK

KALKULACE
bezpečnostní reflexní páska s 4 LED 

červenými světly, zapínání na suchý zip, 

včetně baterie, balení v sáčku

(varianta EN13356 nebo necertifikovaný)

Rozměr: 2,4 x 22 cm

Minimální množství: 500 ks



REFLEX 3D

KALKULACE
Reflexní přívěšky 3D



DALŠÍ UKÁZKY



DALŠÍ UKÁZKY



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 2020

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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