
OCHRANNÉ POMŮCKY

NABÍDKA

TESTY, ROUŠKY, DEZINFEKCE, 

HYGIENICKÉ POTŘEBY



KALKULACE dle množství a typu ( do 60 Kč/ks )

Antigenní neinvazivní testy
Rychlotesty z dutiny ústní, ze slin nebo přední části nosu. 

Výsledek již za 15 minut. (schváleno MZCR)



S718992 

Cena od 35,00 Kč/ks
návlek na obličejovou masku

Tento výrobek není maskou na obličej. Použití jen v kombinaci s obličejovou maskou 

typu FFP2 nebo KN95 jako dekorativní návlek. Tento návlek nemění účinnost filtrace 

obličejových masek. Cena zahrnuje celoplošný plnobarevný sublimační tisk.

Minimální množství: 50ks



Cena od 8,00 Kč/ks

FACE MASK
Obličejová maska pro dospělé 

FFP2 (KN95), 

EN 149: 2001 + A1: 2009

Minimální množství: 50ks



Cena od 12,90 Kč / ks

NANO ROUŠKA
Zdravotnická obličejová maska NANO – jednorázová, 4-vrstvá, s gumičkami, s potiskem 

NANO. Disponuje nanovlákenným filtrem s účinností 99,9% (viry, bakterie, prach, smog, 

pyly, alergeny). 50ks NANO roušek v balení. Výrobeno v ČR. Certifikováno.

Minimální množství: 1 200ks



S210010

6,90 Kč/ks
50ks jednorázových chirurgických 3PLY roušek v krabici

s elastickými poutky na uši a upravitelnou nosní částí pro pohodlné nošení. Masky jsou 

pravidelně testovány a vyhovují normě EN14683, typ 1.

Minimální množství: 50ks



S210012

6,70 Kč/ks
50ks jednorázových dětských chirurgických roušek3PLY v krabici

s elastickými poutky na uši a upravitelnou nosní částí pro pohodlné nošení. 

Zaručujeme, že masky vyhovují normě EN14683(typ 1).

Rozměr: 21 x 14 x 1,6cm

Minimální množství: 300ks



S207185

50,00 Kč/ks

Lermix
Antibakteriální, pratelná a opakovaně použitelná softshellová obličejová maska s 

ergonomickým předním prošíváním. Ve velikosti pro dospělé. Vyrobeno z 92% polyesteru a 

8% elastanu. Vyhovuje normě ISO 20743.

Minimální množství: násobky 10ks



S210011

6,70 č/ks
50ks jednorázových chirurgických 3PLY roušek v modré barvě v krabici s 

elastickými poutky na uši a upravitelnou nosní částí pro pohodlné nošení. 

Masky jsou pravidelně testovány a vyhovují normě EN14683. 

Minimální množství: 300ks



S718389

3,30 Kč/ks

EarSave
Praktický prodlužovač obličejové masky z PP plastu. Může být použit 

pro uvolnění tlaku, způsobeného gumičkami za ušima. Se 3 polohami 

pro prodloužení 8, 11 a 14 cm. V univerzální velikosti pro dospělé.

Vyrobeno v EU.

Minimální množství: 50ks



16,60 Kč/ks

DARIA
Multifunkční šátek z mikrovlákna.

Rozměr: 47 x 25cm

Minimální množství: 50ks

S210243 S152513 S152512 S152511



S210205

112,90 Kč/ks

CARE SET
Sada s 10ti chirurgickými rouškami 3PLY (EN14683, typ 1), 

10 ml sprejem na čištění rukou (obsahuje alkohol) 

a bezkontaktní hygienickou pomůckou k otevření dveří, 

stisknutí tlačítek výtahů, semaforů či bankomatů.

Rozměr: 20,4 x 11 x 3,5 cm

Minimální množství: 10ks



S207155

4,00 Kč/ks

WIPE2GO
10 vlhčených čistících ubrousků v krabičce z PP s karabinkou. 70% alkohol. 

Velikost rozloženého ubrousku: 3 x 6,5 cm

Rozměr: 5,5 x 5,6 x 1,6cm

Minimální množství: 50ks



18,50 Kč/ks

SOAP TO GO
20 mýdlových lístků v plastovém obalu. 

Jednoduše přidejte vodu a umyjte si ruce. Vhodné na cesty. 

Rozměr: 7 x 5 x 1,4cm

Minimální množství: 50 ks

S207159 S210363 S207190 S210364



Cena od 27,90 Kč/ks

Čistící gel na ruce

Gel na čištění rukou v barevné průhledné lahvičce 30 

ml. 

Složení 70% alkohol  a extraktem z aloe vera. 

Kosmetický přípravek, nebiocidní!

S210395



22,10 Kč/ks

Čistící gel na ruce

Gel na čištění rukou v barevné průhledné lahvičce s bezpečnostním 

víčkem s dávkovačem a kovovou karabinou, 30 ml. 

Složení 70% alkohol  a extraktem z aloe vera. 

Kosmetický přípravek, nebiocidní!

S212697



S207115

29,00 Kč/ks
Čisticí gel na ruce v PET 

lahvičce s uzávěrem, 

objem 60 ml

Minimální množství: 100 ks

S207110

19,80 Kč/ks
Čisticí gel na ruce v PET 

lahvičce s uzávěrem, 

objem 30 ml

Minimální množství: 100 ks

S207107

66,00 Kč/ks
Čisticí gel na ruce v PET 

lahvičce s pumpičkou, 

objem 240 ml

Minimální množství: 100 ks

Bez alkoholu, klasifikováno jako kosmetická položka.



S207154

44,00 Kč/ks
Čisticí gel na ruce v PET 

lahvičce, kterou lze znovu 

naplnit, s uzávěrem. 

Objem 100 ml. 

70% alkohol.

Minimální množství: 100 ks

S207103

32,10 Kč/ks
Čisticí gel na ruce v PET 

lahvičce, kterou lze znovu 

naplnit, s uzávěrem. 

Objem 50 ml. 

70% alkohol. 

Minimální množství: 100 ks

S alkoholem, klasifikováno jako kosmetická položka.



S721812

399,90 Kč/ks

Bisnal
Automatický dávkovač tekutých dezinfekčních prostředků se 

senzorem pohybu a dobíjecí baterií. Objem nádrže: 45 ml. 

Dodáváno bez dezinfekční kapaliny. 

Včetně nabíjecího kabelu USB.

Rozměr: 5,5 × 9 × 7,5cm 

Minimální množství: 5 ks



S210399

357,40 Kč/ks

Nurek
UV-C sterilizační lampa pro ničení mikroorganismů a bakterií na objektech každodenního 

použití. Snadno se používá - přiveďte sterilizační lampu blízko objektu na několik sekund ve 

vzdálenosti mezi 1 a 2 cm. Vyvarujte se lehkého kontaktu s pokožkou a očima! 

Včetně nabíjecího kabelu USB. 

Rozměr: 3 × 12,5 × 1,4cm 

Minimální množství: 5 ks



S721802

659,00 Kč/ks

Blay
Plastová bezdrátová rychlonabíječka s vestavěnou UV-C sterilizační lampou. 

Max. výstup: 2000 mA. S USB nabíjecím portem pro současné nabíjení 2 zařízení (1 bezdrátově 

a 1 kabelem). S nabíjecím kabelem USB. 

Rozměr: 11 x 12 x 11cm 

Minimální množství: 2 ks



5,30 Kč/ks

CARE SET
Přívěšek na klíče v ABS pro bezdotykové ovládání. Otevřete dveře, stiskněte tlačítka 

výtahů, semaforů nebo bankomatů, aniž byste se jich dotkli. 

Rozměr: 10,4 x3,2 x 0,4 cm

Minimální množství: 300 ks

S210016S210017S210018

S210019



S207216

13,60 Kč/ks

NOTOUCH
Multifunkční přívěšek na klíče 5 v 1. Otevřete dveře, stiskněte tlačítka výtahů, semaforů, 

bankomatů a mobilních zařízení, aniž byste se jich dotkli. Včetně otvíráku na lahve a stylusu. 

Rozměr: 10 x 2,8 x 0,5cm

Minimální množství: 100 ks



S211545

596,00 Kč/ks 
UV dezinfekční přístroj pro smartphone s 5W bezdrátovou nabíjecí podložkou. 

Vedle chytrých telefonů může dezinfikovat vše, co se vejde do krabičky, například 

klíče, sluchátka do uší a další osobní věci. ABS plast.

Minimální množství: 3 ks



22,80 Kč/ks

CHERIN
Víceúčelový šátek, materiál polyester

Rozměr: 25 × 50 cm

Minimální množství: 50 ks

511874 511875 511876

511878511877 511880 511879 511881 511873

http://www.speed-press.cz/foto/foto5/velke/511881.jpg


KALKULACE
S181620 

Polyesterový víceúčelový šátek s vlastní 

grafikou formou sublimace, na jedné straně.

Rozměr: 25 x 50 cm

Minimální množství: 50 ks



KALKULACE
3-vrstvá jednorázová chirurgická 

ústenka, velikost pro dospělé, 

certifikovaný výrobek, baleno 50 ks

Minimální množství: 500 ks



KALKULACE
Antibakteriální třívrstvá bavlněná rouška se šňůrkami, 

chrání proti větru, chladu, smogu, bakteriím, prachu 

složení : bavlněná vrstva 145g/m2 +  fleece látka + bavlna 

145g/m2, Možnost potisku. Dodáváno volně v kartonu a 

sáčku, není baleno jednotlivě. 

Rozměr: 20 x 12 cm

Minimální množství: 100 ks



KALKULACE
Zakázková, pratelná a opakovaně použitelná 

dvouvrstvá obličejová maska s gumičkami 

za uši  (/ve vlastní krabičce), plnobarevný a 

sublimační potisk v ceně, ve velikosti pro 

dospělé. Vyrobeno ze 100% polyesteru 

(140gr / m2) a 100% bavlny (140 gr / m2) 

textilie OEKO-TEX. 

Cena zahrnuje sublimační tisk.

Minimální množství: 100 ks



11,90 Kč/ks
Plnobarevně potištěný prodlužovač 

obličejové masky z PP plastu. Může být 

použit pro uvolnění tlaku, způsobeného 

gumičkami za ušima. Se 3 polohami pro 

prodloužení 8, 11 a 14 cm. V univerzální 

velikosti pro dospělé. Cena zahrnuje UV-

LED tisk na jedné straně, nezahrnuje 

tiskovou přípravu. 

Minimální množství: 250 ks



14,90 Kč/ks
Pouzdro Mascase na obličejovou masku 

Praktické skládací pouzdro pro 

jednorázovou / chirurgickou obličejovou 

masku z papíru odolného prodi vodě a 

roztržení. Cena zahrnuje plnobarevný 

tisk na přední straně, nezahrnuje 

tiskovou přípravu.

Minimální množství: 250 ks



Od 14,90 Kč/ks dle druhu
Hygienické klíče, možnost celoplošného 

plnobarevného potisku klíč nebo na šnůrku.

Minimální množství: 250 ks







KALKULACE
Další ochrané pomůcky Graid:

Chirurgická rouška se samolepkou na zadní straně, MyKit - ochranná sada bez gelu - 1 rouška, 

4 čisticí ubrousky, 1 pár jednorázových rukavic, dodáváno v plastové krabičce, samolepka s 

vlastním potiskem  na přední straně v ceně. Čisticí sprej na ruce v plastovém obalu, 20ml a 

60ml, s vlastním potiskem na etiketě na přední straně. 

Minimální množství: dle dostupnosti



KALKULACE
Čisticí gely na ruce v plastové lahvičce 

s plnobarevným potiskem na etiketě. 

Dezinfekční s alkoholem i antibakteriální 

bez alkoholu i alkoholem +70%.

Minimální množství: dle dostupnosti



KALKULACE
Nádoba na dezinfekci s vlastní 2D 

aplikací, materiál silikon, PVC, rozměr 

58x25,5 cm, rozměr aplikace 35x35 mm, 

objem 30 ml, dodáváno bez náplně, 

hromadné balení. 

Minimální množství: 500 ks



KALKULACE
Krabice obsahující 100 jednorázových 

vinylových rukavic, které udržují vaše 

ruce čisté a chráněné. Různé velikosti. 

EN455-1-2-3. Bez pudru, rozměr  

24,3x12x6,5 cm

Minimální množství: 10 ks



KALKULACE
Ochranný kryt - přední část je vyrobena 

z průhledného PET materiálu o tloušťce 

176 mikronů. Přilba přizpůsobená tvaru 

hlavy díky elastické gumě. Vyrobeno v 

Polsku. Jednotlivě zabalené

Minimální množství: 50 ks



109,90 Kč/ks
Čistič MIST ANTIBACTER je produkt, který rychle pomůže odstranit nečistoty, bakterie a viry 

z mobilních telefonů, počítačových klávesnic a dalších elektronických zařízení. Speciální 

dezinfekční kapalina rychle a snadno odstraní bakterie, viry a jiné nečistoty z obrazovek a po 

dlouhou dobu zanechá vyčištěný povrch odolný vůči prachovým částicím. Nádoba s 

tekutinou o objemu 15 ml umístěná v pouzdře, která je vybavena látkou z mikrovlákna, která 

nezanechává pruhy a pyl. Okraje čisticí části jsou pokryty mikrovlákny, aby se zajistilo, že 

obrazovka nebude poškrábaná, rozměr 23x96x23mm

Minimální množství: 100 ks



KALKULACE
Antibakterialni propiska.

Certifikovaný materiál, plast s ionty 

stříbra. 

Klip ve vlastním designu.

Minimální množství: 1000 ks



KALKULACE
Antibakterialni propiska.

Certifikovaný materiál, plast s ionty 

stříbra. 

Rotační tisk 360 ° .

Minimální množství: 5000 ks



1059,- Kč/ks 
Bezkontaktní teploměr s infračerveným měřením, 

s LCD displejem 38x28mm, baleno s ČJ návodem 

v krabičce.

Minimální množství: 200 ks



PushClean®
antibakteriální slisovaný ubrousek do kapsy



PROTLAČ 

POUŽIJ

POČKEJ

PushClean®

antibakteriální slisovaný ubrousek do kapsy

www.pushclean.cz

http://www.pushclean.cz/


PushClean®

antibakteriální slisovaný ubrousek do kapsy

stlačené přírodní viskózové vlákno 

antibakteriální, nebo parfémovaný roztok

jednoduchým protlačením středu se kapalina uvolní a ubrousek jí 

nasaje, poté je připraveno k použití

100% recyklovatelné jak pouzdro, tak ubrousek

pouzdro z recyklovatelného PP 

průměr 4,3 cm x 1,3 cm

ubrousek je z biologicky odbouratelné netkané textilie 

rozměr 22 x 24 cm



PushClean®

antibakteriální slisovaný ubrousek do kapsy

výhradní dodavatel pro celou ČR

od 5000 ks speciální cena i s plnobarevným potiskem 2,80 Kč/kus

do 5000 ks cena dle množství – kalkulace, dodání do 10 dní

možnost balení do krabiček či setů, individuální balení na zakázku 

výběr ze dvou druhů, antibakteriální nebo parfémovaný 

expirace 3 roky



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


Nevybrali jste si?

Chcete něco zajímavějšího?



Další nabídky

Archiv všech novinek

Elektronické katalogy 2022

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
https://vip.speed-press.cz/cz/
http://www.speed-press.cz/katalogy2020/3-reklamni-textil-TEXTIL-2020/
http://www.speed-press.cz/listovaci-online-katalogy/
http://www.speed-press.cz/archiv-novinek/
http://www.speed-press.cz/listovaci-online-katalogy/


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


https://www.speed-press.cz/akcni-nabidka/


https://www.speed-press.cz/vzorkovna/


http://www.speed-press.cz/mailing/rousky-ustenky-bandany-gel-dezinfekcni-pero-box-speed-press.pdf


Katalog

Výběr skladových předmětů

- informace

http://www.speed-press.cz/sublimace/
https://www.speed-press.cz/katalogy2022/26-sublimace-2022/
https://www.speed-press.cz/katalogy2022/31-reklamni-predmety-BECREATIVE-2022/


Luxusní značkové předměty

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


Sublimační plnobarvený celoplošný 

potisk k dodání ihned!



Předměty vhodné k SUBLIMACI skladem, možnost okamžitého dodání.
hrnky 

plecháčky

termosky

podložky pod myš

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


S962539b

S962546a

S961484c

S962552f S962534b



Objevte moderní technologie

Zjistěte, co dokáží naše 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


Rotační laser - celoplošné gravírování po celém obvodu 360°.

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.

Průměr předmětů může být až 180 mm, výška loga až 100 mm.



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



Nevybrali jste si?

Chcete něco zajímavějšího?



Řešením jsou výrobky na zakázku!



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.

Ukázky reklamních předmětů na zakázku OEM, ODM, Custom made dále:



















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/


Překvapte netradičním 

reklamním předmětem

Lisovaný antibakteriální čisticí 

ubrousek v plastovém pouzdře.

Nová dimenze 

reklamního sdělení.

PushClean®

http://www.pushclean.cz/PUSHCLEAN_CZ.pdf


držák kreditních karet (až 6ks) značky ACM

se sponou na pásek 

s označovači pro lepší organizaci

materiál kov/plast, 6 barevných variant

baleno v dárkové krabičce

rozměr 10,5 × 6,7 × 3 cm

Cena 89,90 Kč – AKCE 1+1 ZDARMA

více na www.my-acm.de

http://www.my-acm.de/
https://www.speed-press.cz/katalog/luxusni-a-znackove/osobni-doplnky/acm-900561/


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/


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


Luxusní značkové předměty

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


jsme přímý distributor pro český B2B trh

vzorky v naší vzorkovně

více na 

Luxusní značkové předměty

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


Výběr dalších textilních značek

http://www.speed-press.cz/katalog/dalsi-rozdeleni-a-znacky/line/
http://www.speed-press.cz/katalog/speed-it-bloky-zakazkova-vyroba/


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
http://my-acm.cz/


Nové online listovací katalogy – reklamního oblečení, firemního textilu, pracovních oděvů:

http://www.speed-press.cz/katalogy2022/14-reklamni-textil-TEXTILE-EUROPE-2022/
http://www.speed-press.cz/katalogy2022/3-reklamni-textil-TEXTIL-2022/


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 

2021 výročí 30 let na trhu

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.vip.speed-press.cz 

Prodejní kanály

http://www.speed-press.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 90 000 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

