
  

  

Designové luxusní  

značkové zboží 



 

Technické vychytávky 



S180779 

1045,- Kč/ks  
Bezdrátové sluchátka s malým nabíjecím pouzdrem s 

funkcí automatického párování. Rychlé připojení BT 4.2 

zaručuje stabilní připojení (až 10 metrů) a čistou kvalitu 

zvuku. S baterií 55 mAh, která umožňuje používat 

sluchátka po dobu až dvou hodin. 

Rozměr: 2,7 x průměr 8,3 cm 

Minimální množství: 1 ks 



Sluchátka  
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.   

Cena: 707,50Kč/ks 

Rozměr: 6,2 x 5,17 x 2,4 cm 

Minimální množství: 3ks 

 



S183319 

2135,- Kč/ks 
Bezdrátová sluchátka a reproduktor Ifidelity. Doba 

přehrávání 6 hodin, s mikrofonem pro příjem hovorů. 

Rozměr: 7,7 x průměr 6 cm 

Minimální množství: 1 ks 



S180200 

230,90Kč/ks 
Bluetooth speaker, 3 Watt s Bluetooth 

verzí 4.0, párovatelné se smartphony, 

Bluetooth MP3 přehrávač, tablet atd., 

možnost micro-SD karty, 5V/0,5A, FM 

radio, kapacita 300 mAh, obsahuje 

USB kabel s micro USB a konektor 

3,5mm jack, výdrž baterie je 3-4 

hodiny, on/off funkce 

Rozměr: 11,2 x 4,1 x 8,3 cm  

Minimální množství: 5ks 

S180198 S180199 

S180200 



S183322 

1629,- Kč/ks 
Autoadaptér DAB. S bluetooth, v darkovém obalu. 

Rozměr: 5 x 7 x 5 cm 

Minimální množství: 1 ks 



S180853 

782,90 Kč/ks  
A5 zápisník s 128 stránkami krémové barvy 80 g / m2. 

Uvnotř je stojan s telefonem a držáky gadgetů. Včetně 

odnímatelného kovového 16GB USB 2.0 uvnitř 

magnetického uzávěru. Registrovaný design. 

Rozměr: 22,3 x 17,5 x 2 cm 

Minimální množství: 2 ks 



S180789 

262,90 Kč/ks 
Hudební květináč, bílý. Překvapivým faktorem je, že 

když se dotknete rostliny, automaticky přehraje skladbu 

a můžete ji dokonce použít jako klavír. 

Rozměr: 11,4 x 11,4 x 11,7 cm 

Minimální množství: 5 ks 



Kamera do auta 
S194177 

Vícejazyčná kamera do auta s 720p rozlišením, 2,4, LCD displejem, detekcí 

pohybu a slotem na micro SD kartu. Vč. USB nabíjecího kabelu a přísavky. 

Cena: 924,90Kč/ks 

Rozměr: 142 x 142 x 70 mm 

Minimální množství: 2ks 

 



Kamera do auta 
S190642 

Digitální kamera do auta GOT IT - pro velkolepé snímky při jízdě: záznam v kvalitě Full HD, rozlišení 

1080p (1920x1080), snímač pohybu, slot pro paměťovou kartu TF (podporuje paměťové karty až 32 GB 

- paměťová karta bez), vč. svítidlo se sací funkcí pro připojení k čelnímu sklu, nabíjecí kabel se 

zástrčkou zapalovače cigaret, 2,5palcový LCD displej, úhel záběru 170 ° . 

Cena: 502,50Kč/ks 

Rozměr: 7,2 x 6,6 x 3,2 cm 

Minimální množství: 5ks 

 



Kamera 
S185008 

Akční kamera HD CATCH IT: Rozlišení až 1.080p, obrazovka na zadní straně pro okamžité přehrávání videí, 

fotografie s rozlišením VGA, 1,2 MP, 2 MP, 3 MP, pro karty Micro-SD 8, 16 nebo 32 GB, TŘÍDA 10 (bez), vč. 

hlasové a zvukové nahrávání se snímačem pohybu (nahrávání se spustí, když fotoaparát detekuje pohyb), 

vodotěsné pouzdro, různé možnosti montáže s 2x2 montážními pásky a 6 různými montážními díly, 

výkonná dobíjecí baterie s 400 mAh, vč. nabíjecí kabel (přibližně 70 cm) 

Cena: 698,90Kč/ks 

Rozměr: 7,9 x 7,5 x 4,5 cm 

Minimální množství: 3ks 

 



Kamera 
S191122 

Akční kamera Portrait 4k s wifi. Akční kamera 4K s Wifi je vybavena objektivem s rozlišením 4K a 5cm LCD 

obrazovkou k zachycení nevšedních okamžiků. Akční kamera umí pořídit fotografie i video s křišťálově 

čistým rozlišením. Funkce Wifi Vám umožní dodat svým fotografiím novou dimenzi. Jednoduše si stáhněte 

navrhovanou aplikaci k ovládání kamery ze svého mobilního zařízení. Společně s kamerou získáte 13 dalších 

příslušenství, například nepromokavé pouzdro, prvek pro připevnění k helmě a pro připevnění k řídítkům. K 

produktu je připojen nabíjecí kabel Micro USB. Micro SD karta není součástí. ABS plast.  

Cena: 1909Kč/ks 

Rozměr: 2,9 x 5,9 x 4,1 cm 

Minimální množství: 1ks 

 



Bluetooth sluchátko  
4.2 Bluetooth sluchátko s 35 mAh zabudovanou baterií. 

Obsahuje micro USB nabíjecí kabel. Dodáváno v PS boxu. 

Cena: 175,50Kč/ks 

Rozměr: 6,2x6,2x1,8 cm 

Minimální množství: 10ks 

 

S195207 S195208 



Sluchátka  
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.   

Cena: 707,50Kč/ks 

Rozměr: 6,2 x 5,17 x 2,4 cm 

Minimální množství: 3ks 

 



Sluchátka se svítící powerbankou  
S191140 

Sluchátka Glow TrueWireless se svítící powerbankou jsou budoucností sluchátek Bluetooth®. Přenosné 

pouzdro je současně powerbankou. Jakmile je pouzdro nabito, lze jej použít jako přenosnou nabíječku pro 

Vaše sluchátka a chytrý telefon. Pouzdro obsahuje baterii 2 000 mAh. Tato sluchátka s dobou hovoru přes 3 

hodiny jsou nezbytností pro každého cestovatele. Ergonomický design sluchátek zajišťuje pevné usazení i za 

pochodu. Nabití sluchátek od 0 do 100 % trvá 2 hod. Jestliže je čelní část powerbanky zdobena gravírováním 

laserem, objeví se LED světlo, které rozsvítí Vaše logo! Bluetooth® má dosah 10 metrů v Bluetooth® verzi 4.2. 

Hliník.   

Cena: 1185Kč/ks 

Rozměr: 2,45 x 4,22 x 9,35 cm 

Minimální množství: 2ks 

 



Vodotěsný reproduktor 
S191171 

Vodotěsný reproduktor. Díky výkonu 10 W (2x5 w) a digitálnímu zvukovému procesoru dokáže naplnit 

kvalitním zvukem jakékoli místo. Vodotěsný outdoorový reproduktor Rugged Fabric Bluetooth® má stupeň 

krytí pro vodotěsnost IPX6. Znamená to, že může být ponechán v lijáku nebo spadnout do vody, aniž by se 

jakkoli poškodil. Součástí je nabíjecí kabel micro USB a šňůrka pro přenášení. Bluetooth má dosah 10 metrů. 

Vychutnejte si 4 hodiny přehrávání hudby při max. hlasitosti na jedno nabití. Dobíjení trvá 2,5 hodin. Má 

vestavěný mikrofon a ovládání hudby pro hands-free použití. ABS plast.   

Cena: 1139Kč/ks 

Rozměr: 17,5 x průměr 6 cm 

Minimální množství: 2ks 

 



Bluetooth reproduktor  
S194852 

4.2 Bluetooth reproduktor z ABS plastu, imitace dřeva. 

Nabíjecí 350 mAh baterie. Včetně USB nabíjecího 

kabelu. 

Cena: 549,90Kč/ks 

Rozměr: 14,5x6x10,3 cm 

Minimální množství: 3ks 



Bluetooth reproduktor 
S185012 

Bluetooth reproduktor BONFIRE: hudební výstup: 3 watt, s Bluetooth verze 3.0, který má 

být spárován s mobilním telefonem, 60Bluetooth MP3 přehrávačem, tabletou atd., S 

čtečkou TR, Micro-USB kabelem (délka cca cm) baterie, kapacita: 1500 mAh, 48 LED 

vytvářejí osvětlení nálady, které se podobá ohně. 

Cena: 684,50Kč/ks 

Rozměr: průměr 9,5 x 16,5 cm 

Minimální množství: 3ks 

 



Reproduktor Bluetooth  
Svítící reproduktor Lantern Bluetooth® - LED světlo bude svítit do noci, zatímco Vaše hudba 

naplní prostor. Reproduktor s 3W výkonem bude přehrávat přes 3,5 hod při maximální 

hlasitosti. Lucerna má dvě různé úrovně jasu. Lucernu lze také vypnout, zatímco reproduktor 

dále přehrává. Bluetooth® má dosah 10 metrů. Součástí je dobíjecí kabel micro USB a 3,4mm 

Aux kabel. Reproduktor je vybaven vestavěnými ovladači hudby a mikrofonem. ABS plast. 

Cena: 683,90Kč/ks 

Rozměr: 9,8 x 9,8 x 16,5 cm 

Minimální množství: 3ks 

 

S191145 S191146 



Svítilna  
S195265 

COB svítilna 200 lumen s 5.0 bluetooth reproduktorem. 3 magnety na spodní straně. 

Výstup: 3W, 4 Ohm. 1 nabíjecí lithiová baterie 400 mAh a nabíjecí USB kabel přiloženy. 

Cena: 695,50Kč/ks 

Rozměr: průměr 8,6x13 cm 

Minimální množství: 3ks 

 



LED venkovní pochodeň  
LED venkovní pochodeň s 4.2 Bluetooth reproduktorem. Může být použito jako stolní lampa. 

Včetně USB napájecího kabelu a 1200 mAh baterie. Voděodolné dle normy IPX4. 

Cena: 776,90Kč/ks 

Rozměr: průměr 10,6x21,5 cm 

Minimální množství: 3ks 

 



Hodinky s koženým páskem 
Analogové hodinky s koženým páskem. Dodáváno v krabičce. 

Cena: 695,50Kč/ks 

Rozměr: 7x7x7 cm  

Minimální množství: 3ks 

 

S195291 S195292 



 

Dobít se 



256,20 Kč/ks  
Tenká hliníková Power banka 

kapacita 4000 mAh  

Rozměr: 11 × 6,8 × 1 cm 

Minimální množství: 5 ks 

S164539 

S164537 

S164540 
S164541 

S164542 
S164538 



S180787 

1125,- Kč/ks  
Reproduktor s funkcí hodin a 5W 

bezdrátovou nabíječkou. 

Rozměr: 5,5 x průměr 14,9 cm 

Minimální množství: 1 ks 



S123663 

814,90 Kč/ks  
Pohotovostní solární nabíječka na mobilní 

zařízení 

Rozměr: 23 x 10 x 10 cm 

Minimální množství: 1 ks 



Bezdrátová nabíječka 
S191150 

Reproduktor Jack Bluetooth® a bezdrátová nabíjecí podložka je systém dokonalý pro kancelář i domov. 

2watový výkon reproduktoru zajišťuje jasný zvuk. A navíc svrchní část reproduktoru slouží jako 

bezdrátová nabíjecí podložka. Schopná nabít jakékoli zařízení kompatibilní pro bezdrátové nabíjení. 

Vestavěná baterie 500 mAh zajistí přehrávání hudby déle než 2,5 hod. Doba nabíjení: 2 hodiny. 

Bluetooth® má dosah 10 metrů. Bluetooth® verze 4.2. ABS plast.   

Cena: 346,90Kč/ks 

Rozměr: 7,1 x 6,7 x 6,7 cm 

Minimální množství: 5ks 



Bezdrátová nabíječka 
S191151 

Reproduktor Jill Bluetooth® a bezdrátová dobíjecí powerbanka kombinuje dva z nejoblíbenějších trendů 

v technologii: bezdrátový zvuk a bezdrátové nabíjení. Jill je vybaven baterií 4000 mAh, která zajistí 

přehrávání déle než 10 hodin při maximální hlasitosti.Svrchní část reproduktoru tvoří silikonová 

podložka, která slouží jako bezdrátová nabíjecí powerbanka.K produktu je připojen nabíjecí kabel Micro 

USB pro nabíjení reproduktoru Bluetooth®. Vestavěné ovladače hudby a mikrofon pro hands-free použití. 

Doba dobíjení činí 5 hodin a dosah Bluetooth® je 10 metrů. Bluetooth® verze 4.2. ABS plast. 

Cena: 683,90Kč/ks 

Rozměr: 10,8 x průměr 5,7 cm 

Minimální množství: 3ks 



Powerbanka 
S190284 

Powerbanka s výkonem 8 000 mAh a integrovaným reproduktorem, 

který funguje také jako držák telefonu. 

Cena: 584,20Kč/ks 

Rozměr: 15,5 x 7,2 x 2,7 cm 

Minimální množství: 2ks 



Bezdrátová nabíječka / meteostanice  
S195141 

Bezdrátová nabíječka / meteostanice s budíkem, včetně nočního světla. 

Adaptér do zásuvky. Výstup DC5V/1.0A. 

Cena: 1485Kč/ks 

Rozměr: 15,6x010,7x8 cm 

Minimální množství: 1ks 



Budík s funkcí teploměru 
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. 

Cena: 822,90Kč/ks 

Rozměr: 14,7x7x7 cm 

Minimální množství: 2ks 

 



Powerbanka  
S191165 

Powerbanka Torque 5000MAH, typ C. Tato lithium-polymerová powerbanka Grade A dokáže nabít 

nejrůznější typy chytrých telefonů, tabletů, dokonce i MacBooks. Je vybavena vstupní/výstupním portem 

typu C (5V/2A), USB výstupem typu A (5V/2A) a Micro vstupem (5V/2A). Připojené přístroje jsou 

automaticky detekovány a nabíjeny. Hliník.   

Cena: 548,90Kč/ks 

Rozměr: 13,2 x 6,5 x 0,9 cm 

Minimální množství: 3ks 



Bezdrátová nabíječka  
S187071 

Tento bezdrátový power back s kapacitou 10000 mAh a LED displejem zajistí, že Vám na cestách nikdy 

nedojde energie. Kombinuje bezdrátovou nabíječku s velkokapacitní powerbankou. Dodává se s 

praktickým LED displejem. Až 2 chytré telefony lze nabíjet také přes porty USB. Funguje pouze s 

modely, které podporují bezdrátové nabíjení. K bezdrátovému nabíjení pro iPhone (s bezdrátovou 

technologií starší než u modelu iPhone 8) potřebujete externí přijímač nebo přijímač. Dodává se v bílé 

dárkové krabičce. ABS Plast.   

Cena: 707,50Kč/ks 

Rozměr: 15,2 x 7,5 x 1,8 cm 

Minimální množství: 3ks 



Bezdrátová nabíjecí powerbanka  
Bezdrátová nabíjecí powerbanka 4000 mAh z hliníku. Obsahuje konektor typu C. 

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

Cena: 459,90Kč/ks 

Rozměr: 12x6,5x0,9 cm 

Minimální množství: 5ks 

S194876 S194873 

S194878 

S194879 

S194877 

S194875 



Přenosná a vodě odolná solární nabíječka  
Přenosná a vodě odolná solární 5,3W nabíječka s USB portem. 

Včetně nabíjecího kabelu a dvou karabin. 

Cena: 869,90Kč/ks 

Rozměr: 26x16x1 cm 

Minimální množství: 2ks 

S195101 S195102 S195103 



Powerbanka 
S194856 

Bezdrátová 2.4 rychlá powerbanka 6700 mAh s displejem a cestovními adaptéry (EU, UK, US, 

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

Cena: 973,50Kč/ks 

Rozměr: 8x8,5x2,9 cm 

Minimální množství: 2ks 



 

Domov 



S164567 

855,90 Kč/ks  
LED žárovka s 3W Bluetooth reproduktorem, 

pomocí aplikace v telefonu lze měnit barvu dle 

momentální nálady, pasuje do jakékoli lampy 

Rozměr: 11,8 × 7 × 7 cm 

Minimální množství: 1 ks 

https://vimeo.com/149881616


270,90 Kč/ks  

LUNAR 
vonná svíčka s lehkou vůni bílého 

lnu, nebo santalového dřeva 

Rozměr: 9 × 10 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 

S136463 S136462 



282,90 Kč/ks  
Svícen Lani. Skleněný stojan na 

svíčky Lani s dřevěným víčkem. 

Prezentováno v dárkové kazetě 

Seasons. Sklo a dřevo. 

Rozměr: 10 x průměr 8 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 

S183355 

S183356 S183354 



S805567  

450,50 Kč/ks  
Mlýnek na pepř a sůl Dual  

značka Paul Bocuse  

Rozměr: průměr 5 × 22 cm 

Minimální množství: 3 ks 

 

 

 

 



600823  

457,90 Kč/ks  
Jumbo steakové nože, nerez a dřevo 

značka Jamie Oliver 

Rozměr: 25 × 3 × 1,8  cm 

Minimální množství: 3 ks 

 

 

 

 



Trojdílná dárková sada na sýr 
S191018 

Trojdílná dárková sada na sýr. Tato trojdílná sada s nožem na sýr je vhodná na 

tvrdé i měkké sýry. Dodáváno v dárkové kazetě Avenue v podobě knihy. 

Lepenka, nerezová ocel a dřevo. 

Cena: 227,90Kč/ks 

Rozměr: 2,5 x 17,3 x 21 cm 

Minimální množství: 10ks 

 



Čtyřdílná dárková sada na víno a sýr 
S191017 

Čtyřdílná dárková sada na víno a sýr. Tato sada obsahuje kráječ plátků sýra, nůž na sýr a 

vývrtku i uzávěr na láhev. Dodáváno v dárkové kazetě Avenue v podobě knihy. Lepenka, 

nerezová ocel a dřevo.  

Cena: 339,90Kč/ks 

Rozměr: 2,8 x 17,5 x 23,5 cm 

Minimální množství: 5ks 

 



Dvojdílná sada na pizzu 
S191020 

Dvojdílná sada na pizzu. Dodáváno v dárkové kazetě Avenue 

ve podobě knihy. Lepenka, nerezová ocel a dřevo. 

Cena: 339,90Kč/ks 

Rozměr: 2,7 x 17 x 25,5 cm 

Minimální množství: 5ks 

 



S160176  

722,50 Kč/ks  
Souprava na víno a sýr Paul Bocuse  

Rozměr: 24 × 24 × 5,5 cm 

Minimální množství: 2 ks 

 

 

 

 



Sada na víno 
S184920 

Sada na víno BAMBOO PRECIOUS pro 1 láhev: obsahuje odkapávací kroužek 

z ušlechtilé oceli, zátka a nerezový nůž s dřevěnou rukojetí, v bambusové 

krabici. 

Cena: 399,90Kč/ks 

Rozměr: 36,5 x 11,3 x 10,5 cm 

Minimální množství: 5ks 

 



Krájecí prkénko 
S187059 

Servírovací prkénko pro předkrmy. Toto servírovací prkénko značky Jamie 

Oliver je ideální pro podávání předkrmů, bagety nebo sýra, a akátové 

dřevo. Akátové dřevo. 

Cena: 592,90Kč/ks 

Rozměr: 1,5 x 19 x 40 cm 

Minimální množství: 3ks 

 



Krájecí prkénko 
S191050 

Servírovací prkénko na bruschetty. Toto prkénko na bruschetty s 

kameninovou miskou na dipy značky Jamie Oliver je skvělé pro podávání 

jednohubek. Dřevo a kamenina. 

Cena: 590,90Kč/ks 

Rozměr: 1,5 x 13 x 30 cm 

Minimální množství: 3ks 

 



Krájecí prkénko 
Servírovací prkénko velikosti XL. Toto praktické extra dlouhé servírovací 

prkénko značky Jamie Oliver je ideální k podávání bagety s dipy. Akátové 

dřevo vypadá skvěle v každé kuchyni. Akátové dřevo. 

Cena: 592,90Kč/ks 

Rozměr: 1,5 x 19 x 60 cm 

Minimální množství: 3ks 

 

S187061 

S187062 



Pléd 
Pléd z hustého plyše v nadměrné velikosti. Tento rozměrný pléd z hustého plyšového 

fleece je neuvěřitelně hebký a dostatečně velký, abyste se do něj celí zachumlali. 

Dodáváno s dárkovou stužkou a kartou se značkou Field & Co, rozměr 180 x 152 cm. Hustý 

flanelový fleece 350 g/m². Polyester 350 g/m², hustý plyš.   

Cena: 683,90Kč/ks 

Rozměr: 153 x 180 cm 

Minimální množství: 3ks 

 

S191042 S191044 S191043 

S191045 



Pléd 
Pléd značky Field & Co. ze směsného materiálu má klasický vzhled s nádechem moderního 

stylu. Neuvěřitelně měkký a příjemný, skvělé a luxusní pohodlí. Kombinace měkkého 

sametu a podkladového materiálu Sherpa s Field & Co. . Polar fleece 200 g/m² a Sherpa 

fleece 180 g/m².  

Cena: 499,90Kč/ks 

Rozměr: 151 x 125 cm 

Minimální množství: 3ks 

 

S191038 S191037 



Automatický deštník 
Automatický deštník s obráceným otvorem a automatickým zavíracím mechanismem, dvojitým krytem 

s ventilačním designem, aby se zabránilo zablokování vzduchu, kovové hřídeli a skelných vláken, s 

kovovými špičkami, uzávěr se suchým zipem. 

Cena: 350,90Kč/ks 

Rozměr: průměr 105 cm   

Minimální množství: 5ks 

 

S184915 S184916 



 

Uhasit žízeň 



S164580 

202,90 Kč/ks  
Chladící láhev s dvojitou stěnou, se 

zabudovaným netoxickým chladícím gelem, 

který lze opakovaně mrazit 

BPA free, vyrobeno z Tritanu, objem 0,5l  

Rozměr: 27,5 × 7,5 cm 

Minimální množství: 5 ks 



192,20 Kč/ks  
Geometrická sportovní láhev 

jednoplášťová Avenue 

Rozměr: průměr 7,8 × 27 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 

 

 

 
S160010 S160009 S160011 



261,90 Kč/ks  
Nerezová lahev na vodu s poutkem a pítkem,  

XINDAO design, objem 0,5l 

Rozměr: 22,2 × 6,2 cm 

Minimální množství: 5 ks 

S164592 S164593 



228,90 Kč/ks  
Ručně vyrobená skleněná karafa se skleničkou a 

uzávěrem v jednom, XINDAO design 

objem 0.5l  

Rozměr: 20,3 × 9,5 cm 

Minimální množství: 3 ks 

S164466 



227,90 Kč/ks  
Skleněný pohárek Arlo. Jednoplášťový skleněný 

pohárek. Příjemně měkký úchop. Zahrnuje 

bambusové víko a slámku z Tritan. Protiskluzové 

dno. 

Rozměr: 19 x průměr 8,3 cm 

Minimální množství: 10 ks 

S182943 

 

S182944 
S182942 



405,50 Kč/ks  
Dvouplášťová vakuová termoska z 

nerezové oceli  

Rozměr: průměr 6,7 × 23,5 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 
S157053 S157054 



Láhev 
S185791 

Udržujte Vaše nápoje horké po 12 hodin nebo studené po 48 hodin s Vasa mramorovanou 

termoskou s měděnou izolací. Dvojstěnná láhev vyrobená z nerezavějící oceli třídy 18/8 s 

vakuovou izolací a měděnými vnitřními stěnami zaručí, že váš nápoj zůstane horký nebo ledově 

studený.Láhev má přirozený kamenný vzhled. Objem je 500 ml. Prezentováno v dárkové krabici 

Avenue. Z nerezové oceli.   

Cena: 331,20Kč/ks 

Rozměr: 26,5 x průměr 7,2 cm 

Minimální množství: 5ks 

 



Láhev 
S185792 

Termoska s vakuovo-měděnou izolací, imitace dřeva. Udržujte Vaše nápoje horké po 12 hodin 

nebo studené po 48 hodin s Vasa termoskou s vakuovou, měděnou izolací. Dvojstěnná láhev 

vyrobená z nerezavějící oceli třídy 18/8 s vakuovou izolací a měděnými vnitřními stěnami zaručí, 

že váš nápoj zůstane horký nebo ledově studený.Láhev má přírodní dřevěný vzhled. Objem je 

500 ml. Prezentováno v dárkové krabici Avenue. Z nerezové oceli. 

Cena: 331,20Kč/ks 

Rozměr: 26,5 x průměr 7,2 cm 

Minimální množství: 5ks 

 



S171413 

256,50 Kč/ks  
Mixér na koktejly s automatickou pumpičkou a 

objemem 500 ml. 

Rozměr: 9,2 x 11 x 23,5 cm 

Minimální množství: 3 ks 

 

 



901807  

297,50 Kč/ks  

Karafa 
Ekologická karafa vyrobená ze 100% recyklovaného 

skla s korkovou zátkou. Objem 800 ml. Karafu lze 

bezpečně mýt v myčce, kromě zátky. Dodáváno v 

dárkovém obalu Jamie Oliver. Recyklované sklo a 

korek. 

Rozměr: průměr 9,2 x 27,5 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 



Dávkovač nápojů 
S191046 

Tento skleněný 5l dávkovač značky Jamie Oliver je ideální na večírky, pikniky 

a bankety. Široký otvor hrdla zajišťuje snadné přidání ledu, ovoce či nápojů do 

tohoto dávkovače, který se poté uzavře korkovou zátkou. Sklo a korek.   

Cena: 956,90Kč/ks 

Rozměr: 17 x 28 x průměr 17 cm 

Minimální množství: 2ks 

 



S156429 

913,90 Kč/ks 

TEAKO 
nerezová konvice na čaj se sítkem a dřevěnou 

rukojetí, XINDAO design  

objem 1l 

Rozměr: 22 × 22 × 20 cm 

Minimální množství: 1 ks 

https://vimeo.com/132933000


Sportovní láhev 
S194148 

Sportovní láhev z nerez oceli a bambusu. V dárkové 

krabičce. 

Cena: 289,90Kč/ks 

Rozměr: průměr 69 x 245 mm 

Objem: 500ml 

Minimální množství: 5ks 



Skleněná sportovní láhev 
S194153 

Skleněná sportovní láhev s bambusovým víčkem. 

V dárkové krabičce. 

Cena: 120,90Kč/ks 

Rozměr: průměr 80 x 200 mm 

Objem: 420ml 

Minimální množství: 10ks 



Termo láhev  
Samozavírací termoska s měděnou vakuovou izolací. Design se vyznačuje metoda 

samozavírání pro snadné otevírání a pohodlnější zážitek z pití. Široký otvor pro pohodlné 

plnění a nalévání. Odolná, dvoustěnná nerezová vakuová konstrukce s měděnou izolací, 

která umožňuje váš nápoj udržet teplý po 12 hodin a studený po 48 hodin se 

samozavíráním, víčko odolné proti rozlití. Objem je 650 ml. Prezentováno v dárkové krabici 

Avenue. Z nerezové oceli.   

Cena: 364,20Kč/ks 

Rozměr: 28 x průměr 7,4 cm 

Minimální množství: 5ks 

 

S185812 S185813 S185814 S185811 



 

   

 

Tašky a batohy 



S183580 

315,90 Kč/ks  
Dvoudílná grilovací sada Mill s 

termotaškou. Sada obsahuje 2 

grilovací nástroje: podběračku a 

kleště, které jsou pohodlně 

uloženy v předním oddílu tašky. 

Chladicí oddělení udržuje nápoje 

pěkně chlazené 

Rozměr: 25 x 14 x 22 cm 

Minimální množství: 5 ks 



S180839 

1385,- Kč/ks  
Moderní 15 "laptop batoh s odnímatelným 

vodotěsným bezdrátovým reproduktorem s LED 

pro změnu barvy. 5 hodin přehrávání. 

Registrovaný design® 

Rozměr: 47 x 33 x 13 cm 

Minimální množství: 1 ks 

 

 

 

 



S180844 

492,90 Kč/ks  
LED světelný batoh ze dvoutonového 

polyesteru se stylovými hnědými detaily. 

Vhodný na 13"notebook. 

Rozměr: 41,5 x 27 x 12 cm 

Minimální množství: 3ks 

 

 

 

 



Batoh 
S193915 

Voděodolný batoh, zabezpečený proti 

krádeži, s mnoha přihrádkami na zip, 

vypolstrovanou přihrádkou na laptop a 

tablet, vypolstrované ramenní popruhy. S 

vestavěným USB připojením pro power 

banku a třímístným bezpečnostním zámkem. 

900D polyester.  

Cena: 1225Kč/ks 

Rozměr: 300 x 490 x 165 mm 

Minimální množství: 1ks 

 



Batoh 
S186240 

Elegantní batoh na notebook 15" s USB portem a 

kabelem, organizérem kabelů a přihrádku pro 

notebook pro bezpečné odbavení (vyhovující 

požadavkům TSA). Součástí je rovněž síťovaný 

návlek na pojízdný kufr. Vyrobeno z materiálu 900D 

PolyCanvas. 600D PolyCanvas s vinylovými prvky.   

Cena: 1129Kč/ks 

Rozměr: 30 x 9,8 x 45 cm 

Minimální množství: 2ks 

 



Svačinová termotaška 
S191121 

Svačinová termotaška má 2 samostatné přihrádky na zip, pohodlné ucho 

a módní design barevně odlišných dílů s kontrastním táhlem zipu. 

PolyCanvas 600D. PolyCanvas 600D. 

Cena: 181,90Kč/ks 

Rozměr: 14 x 20,3 x 23,5 cm 

Minimální množství: 10ks 

 



Batoh na prsa se zabudovaným solárním panelem 
S195280 

 210T polyester batoh na prsa se zabudovaným solárním panelem s USB portem a 

kabelem. Dvě hlavní kapsy. Doba nabíjení 5-6 hodin na přímém slunci. 

Cena: 1105Kč/ks 

Rozměr: 20x39cm 

Minimální množství: 2ks 

 



Batoh 
S191117 

Batoh na notebook s dvěma popruhy Elleven je univerzální batoh určený splnit potřeby 

každodenní pracovní činnosti a cestování. Uvnitř tohoto batohu jsou elastické kompresní 

řemínky, které drží všechny Vaše věci na svém místě. Tento batoh je plně vybaven, nabízí 

přihrádku na notebook 15“ splňující požadavky TSA, nastavitelné popruhy, boční ucho pro 

snadné uchopení a přenášení a ochranu RFID. Ripstop 600.  

Cena: 1545Kč/ks 

Rozměr: 29,5 x 17 x 48 cm 

Minimální množství: 1ks 

 



Taška z pravé kůže 
S190459 

Taška z pravé kůže WILDERNESS: s přední kapsou, hlavní kapsou na zip vč. 

kapsa na mobilní telefon, magnetický knoflík, nastavitelný ramenní popruh. 

Cena: 797,90Kč/ks 

Rozměr: approx. 21 x 20 x 6 cm 

Minimální množství: 3ks 

 



Nákupní taška 
S191085 

Tato trendy taška z bavlněného plátna, uzavíratelná na zip, má otevřený 

hlavní prostor se vzorovanou podšívkou a přední kapsu se zapínáním na 

druk. Vinylem zpevněné dno a ucha. Na zadní straně popruh na pojízdný 

kufr. Ramenní popruh s nastavitelnou délkou. Bavlněné plátno. 

Cena: 409,90Kč/ks 

Rozměr: 34,5 x 8,5 x 37,5 cm 

Minimální množství: 5ks 

 



Cestovní taška 
S186241 

Taška s retro vzhledem s odvětrávaným postranním prostorem na obuv, horní držadla 

a odnímatelný polstrovaný ramenní popruh. Také obsahuje vnitřní organizační panel a 

popruh pro zajištění k zavazadlu na zadní straně. Vyrobeno z vlněných/poly materiálů 

s vinylovými akcenty.   

Cena: 819,90Kč/ks 

Rozměr: 51,5 x 28,5 x 29,5 cm 

Minimální množství: 2ks 

 



Sportovní batoh s dvoulitrovým vakem na vodu 
S195018 

Sportovní batoh s dvoulitrovým vakem na vodu. Nastavitelné ramenní popruhy. 

Materiál batohu 600D polyester. 

Cena: 594,50Kč/ks 

Rozměr: 20,5x9x34 cm 

Minimální množství: 3ks 

 



Prezentační desky A4 
S190265 

Desky ze syntetické kůže s integrovaným napájecím zdrojem 

(5 000 mAh), nabíjecí kabel USB, bezdrátová nabíječka, 

gumička pro pero, různé zásuvky pro karty, držák tabletu, 

telefonu a zápisník.  

Cena: 1029Kč/ks 

Rozměr: 25,7 x 32,7 x 3,3 cm 

Minimální množství: 2ks 

 



Kufr 
Dvacetipalcový cestovní kufr, tvrdá skořepina, lesklý PET 

povrch, odolný proti poškrábání. 4 kolečka. Bezpečnostní 

zámek. Vnitřní kapsy. 

Cena: 1625Kč/ks 

Rozměr: 34x21,5x53 cm 

Minimální množství: 1ks 

 

S194737 S194734 S194736 S194735 S194733 



Kufr 
S193086 

Cestovní kufr,  4 kolečka, bezpečnostní zámek, vnitřní kapsy. 

Cena: 1035Kč/ks 

Rozměr: 39,5 x 22 x 56,5 cm 

Minimální množství: 2ks 

 



Kufr 
Uzamykatelný (TSA kombinovaný) kufr s tvrdým 

pláštěm, 4 otočné kolečka, teleskopická rukojeť a 2 zipy. 

Cena: 1029Kč/ks 

Rozměr: 36 x 24 x 59 cm 

Minimální množství: 2ks 

 

S190326 S190327 



 

   

 

Textil 



268,90 Kč/ks 

NIAGAR 
pánské funkční triko zn. 

ELEVATE, 100% pol., 145 g 

Rozměr: XS až XXXL 

Minimální množství: 5 ks 

508337 S 
508338 M 
508339 L 
508340 XL 
508341 XXL 

508347 S 
508348 M 
508349 L 
508350 XL 
508351 XXL 

508322 S 
508323 M 
508324 L 
508325 XL 
508326 XXL 

508332 S 
508333 M 
508334 L 
508335 XL 
508336 XXL 

508342 S 
508343 M 
508344 L 
508345 XL 
508346 XXL 

508352 S 
508353 M 
508354 L 
508355 XL 
508356 XXL 

508327 S 
508328 M 
508329 L 
508330 XL 
508331 XXL 



432,90 Kč/ks  
Pánská sportovní polokošile  

s kontrastními doplňky, úplet s efektní 

strukturou, 100% micro-polyester s povrchovou 

úpravou odvádějící vlhkost. 150 g 
Rozměr: S až XXL 

Minimální množství: 3 ks 

S160787 

 

S160792 

 

 S160782 

 

S160797 

 

S160807 

 
 

 

S160802 

 



432,90 Kč/ks  
Dámská sportovní polokošile  

s kontrastními doplňky, úplet s efektní 

strukturou, 100% micro-polyester s povrchovou 

úpravou odvádějící vlhkost. 150 g 
Rozměr: S až XL 

Minimální množství: 3 ks 

S160816 

S160820    S160812 S160824 

 S160832 

 

 

S160828 



549,50 Kč/ks  
ELEVATE -Dámská sbalitelná bunda 

Egmont. Sbalitelné do dolní levé 

kapsy.Táhla zipu s příjemným 

gripem.Elastické manžetky.Díry pro 

palce.Artikulované lokty. 100% 

polyester 240T s vrstvou odolnou 

vůči vodě a vodoodpudivou 

povrchovou úpravou                  
Rozměr: S až XL 

Minimální množství: 2 ks 

S160603 

S160599 

 

 

S160611 

S160607 



549,50 Kč/ks  
ELEVATE -Sbalitelná pánská bunda 

Egmont. Sbalitelné do dolní levé 

kapsy.Táhla zipu s příjemným 

gripem.Elastické manžetky.Díry pro 

palce.Artikulované lokty. 100% 

polyester 240T s vrstvou odolnou 

vůči vodě a vodoodpudivou 

povrchovou úpravou                                
Rozměr: S až XXL 

Minimální množství: 2 ks 

S160594 S160579 

 

 

S160584 S160589 



1 575,00 Kč/ks 

Pánská bunda 
Pánská bunda zn. ELEVATE, 5000/5000 

voděodolnost, prodyšnost, kšilt nastavitelný , 

obrácené zipy vepředu a na kapsách pro ruce, 

elastické manžetky, švy podlepeny, vnitřní 

bouřková chlopeň s ochranou brady  

Velikost: S až XXXL 

Minimální množství: 1 ks 

508437 S 508432 S 

508442 S 

508427 S 



951,50 Kč/ks  
Bunda Top Spine, nepromokavá 

skládací kapuce v límečku se zdrhovadlem a 

stopery, dvě přední kapsy. Nastavitelné 

manžetky na suchý zip. Sedlo. Šatnové 

poutko. Vnitřní kapsy. Slazenger potisk na 

zádech 
Rozměr: S až XXXL 

Minimální množství: 1 ks 

S161912 

S161900  

 

 

S161924 

S161918 

S161894 

S161906 

http://www.speed-press.cz/katalog/dalsi-rozdeleni-a-znacky/slazenger/


951,50 Kč/ks  
Dámská bunda Top Spine, nepromokavá 

skládací kapuce v límečku se zdrhovadlem a 

stopery, dvě přední kapsy. Nastavitelné 

manžetky na suchý zip. Sedlo. Šatnové 

poutko. Vnitřní kapsy. Slazenger potisk na 

zádech 

 
Rozměr: S až XXL 

Minimální množství: 1 ks 

S161955 

S161930  

 

 

S161940 

S161950 

S161935 

S161945 

http://www.speed-press.cz/katalog/dalsi-rozdeleni-a-znacky/slazenger/


1 vnitřní bouřková chlopeň  

   s ochranou brady 

 

2 reflexní pásek podél předního zipu   

   a šíje 

 

3 kapsa pro přehrávač uvnitř pravé  

   kapsy 

 

4 kapsy na rukávu a pro ruce se zipy 

 

5 reflexní potisk loga na zádi 

 

6 elastický lem manžetek a spodního  

   lemu    

Vášeň pro design 



1 nastavitelná kapuce a spodní lem  

   elastickým zipem a olivkami 

 

2 kšilt nastavitelný kovovým  

   drátkem 

 

3 vnitřní bouřková chlopeň  

   s ochranou brady 

 

4 obrácené zipy vepředu a na  

   kapsách pro ruce 

 

5 reflexní potisk loga na zádi 

 

6 elastické manžetky 

Smysl pro detail 



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/


Luxusní značkové předměty 

 

http://vip.speed-press.cz/


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


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


 

 

Sublimační tisk - ukázky 



Řešením jsou výrobky na zakázku! 



















Další nabídky 
Archiv všech novinek 

 

Elektronické katalogy 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/
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/


 

pro Vaši autentičnost Vám rádi vyrobíme power banku v jakémkoliv tvaru a designu 

 

                                               více na Otevřít nabídku 

http://www.speed-press.cz/mailing/powerbanky-reklamni-predmety.pdf


 

pro Vaši autentičnost Vám rádi vyrobíme flash disk v jakémkoliv tvaru a designu 

 

                                             více na                                                                  Otevřít nabídku 

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


Více na www.usbpeople.cz  

http://www.usbpeople.cz/


Značkové a sportovní oblečení 
 

využijte k podpoře prodeje opravdu kvalitní značkové a sportovní oblečení jakými jsou značky 

 

XD apparel 

Elevate 

Adidas 
 

více na 

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


Proč reflexní předměty? 

 darujte předmět, který ochrání, bude skutečně používán a je navíc trendy 

 

řekněte, že myslíte na bezpečnost ostatních 

 

víte, že v noci dojde u 59,7 % chodců a 25,9 % cyklistů k úmrtí z důvodu jejich špatné 

viditelnosti?  

 

již je zákonnou povinností reflexní prvky používat  

 

vyberte si z naší široké nabídky reflexních bezpečnostních reklamních předmětů nebo 

si u nás nechte vyrobit vlastní na zakázku.  

 

vybrané předměty splňují bezpečnostní normy EN20471 a EN13356. 

http://www.speed-press.cz/mailing/reflexni-predmety-bezpecnost-reklamni-nabidka.pdf


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.speed-press.cz/
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.  

 

 

 

 





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