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BUĎTE KREATIVNÍ 

zakázková výroba v malém nákladu 



S181575

Polyesterový lanyard na zakázku s kovovou 

karabinkou a bezpečnostní přezkou. Se 

sublimačním potiskem na jedné straně. 

Min. mn.: 100 ks

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S193861

Polyesterový lanyard na zakázku s držákem na láhve. 

Min. mn.: 100 ks.

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S181612

Akrylová medaile na zakázku s epoxy potiskem, 

na polyesterovém lanyardu se sublimačním 

potiskem. 

Min. mn.: 100 ks.

Orientační cena: 53,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S154460

Zakázková výroba slunečních brýlí s ochranou UV 400. 

Brýle je možné kombinovat v požadovaných barvách 

obrouček a nožiček. Min. mn.: 50 ks.

Orientační cena: 44,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S163684

Obal na brýle z mikrovlákna s vlastní grafikou na jedné straně, 170 g/m². 

Min. mn.: 100 ks.

Orientační cena: 26,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



511922

Unisex polyesterový klobouk. Různé barvy klobouků. 

K dispozici i dětská verze klobouku. 

Stuha s plnobarevným tiskem na vyžádání.

Orientační cena: 49,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S162586

Polyesterová pětipanelová baseballová čepice.

Ideální pro sublimační potisk.

Orientační cena: 77,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S134321

Zakázková výroba vějíře s plastovým držadlem a 

polaminovaným papírem. Různé tvary vějíře. 

Min. mn.: 100 ks.

Orientační cena: 21,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S134799

Plastové frisbee s hladkým povrchem. 

Průměr 23cm. Různé barvy. 

Orientační cena: 30,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S222171

Na zakázku vyrobený polštář na sezení z netkané 

textilie s uchem. 

Rozměr 310×310×20 mm. 

Min. mn.: 50 ks.

Orientační cena: 183,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S222140

Na zakázku vyrobená ledvinka z polyesteru. 

S přihrádkou na zip a nastavitelným elastickým 

pasem. 

Min. mn.: 50 ks. 

Orientační cena: 189,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S193880

Polyesterový náramek na festivaly na zakázku, s plastovým 

bezpečnostním zapínáním a plnobarevně potištěným 

plastovým štítkem. 

Min. mn.: 100 ks.

Orientační cena: 21,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S193880

Na zakázku vyrobená chladicí taška na zip z 600D RPET 

polyesteru s hliníkovou vložkou, pro 6 ks 0,33 l plechovek 

a štítkem RPET. 

Min. mn.: 50 ks.

Orientační cena: 440,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



202705

Hadřík na brýle z polyesterového mikrovlákna (180 g/m²) 

s vlastním designem. 

Min. mn.: 100 ks.

Orientační cena: 32,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S222152

Sluchátka do uší s 3,5 mm audio Jackem a epoxy

potisky. S na zakázku vyrobeným polyesterovým 

lanyardem se sublimačním potiskem na obou stranách. 

Min. mn.: 100 ks.

Orientační cena: 48,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S222152

Na zakázku vyrobená peněženka na zip 

chráněná RFID z polyesteru 600D RPET, s 

výrazným štítkem RPET. 

Min. mn.: 50 ks.

Orientační cena: 154,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S171806

Visačka na zavazadla na zakázku, odolná vodě a proti roztrhnutí. 

Min. mn.: 250 ks.

Orientační cena: 13,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S171800

Polyesterový, nastavitelný pásek na kufr na zakázku. 

Min. mn.: 50 ks.

Orientační cena: 124,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S193893

Velká placka se špendlíkem s plnobarevně potištěným 

vloženým papírem. 

Průměr: 58 mm

Min. mn.: 100 ks.

Orientační cena: 14,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S200717

Plastová krytka na web kameru s vlastním tvarem, 

plnobarevným potiskem (maximální velikost: 50 × 25 mm). 

S posuvným krytem a samolepící zadní stranou. 

Orientační cena: 30,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S172611

Plastové kuličkové pero s klipem na zakázku a modrou náplní. 

Klip je vyrobený ve vašem vlastním tvaru - max. rozměr 25x35 

mm. Min. mn.: 100 ks.

Orientační cena: 16,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S198290

Vak na stažení na zakázku s barevnými šňůrkami, 190T polyester. 

Min. mn.: 50 ks.

Orientační cena: 165,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S193896

Placka s otvírákem na láhve a magnetkou s 

plnobarevně potištěným vloženým papírem. 

Min. mn.: 100 ks.

Orientační cena: 23,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S181611

Plastové puzzle, 9 dílů, s vlastní grafikou, 

na polaminované dřevěné desce z břízy. 

Min. mn.: 100 ks.

Orientační cena: 49,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S213853

Kosmetická taštička na zakázku na zip z polyesteru, 

s celoplošně tištěnou sublimací. 

Rozměr 150×120×5 mm. 

Min. mn.: 100 ks.

Orientační cena: 124,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S213822

Absorpční papírový podtácek na zakázku s vlastní 

grafikou na jedné straně. 

Min. mn.: 250 ks.

Orientační cena: 9,90 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S184649

Parkovací papírové, polaminované hodiny na zakázku. 

Min. mn.: 100 ks.

Orientační cena: 29,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S200681

Záložka do knihy plast/papír s vlastní grafikou. 

Rozměr 42×68 mm. 

Min. mn.: 250 ks.

Orientační cena: 9,90 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S200667

Sada 12 ks pastelek v papírové krabičce na zakázku. 

Min. mn.: 100 ks.

Orientační cena: 32,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



S153557

Tetovací dočasné obtisky na zakázku, 

max.. rozměr 4×4cm. 

Min. mn.: 100ks.

Orientační cena: 13,00 Kč/ks bez DPH

Cena bude aktualizována dle poptávaného množství a grafiky.



Na nápoje



700620

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA (33,90 Kč/ks základní cena bez potisku)

bílý keramický hrnek s hladkým lesklým povrchem, vhodné pro sublimační potisk

objem 325 ml, 

možnost plnobarevného celoplošného potisku, personalizace atd.

Minimální množství: 10 ks



700621

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA  (89,90 Kč/ks základní cena bez potisku)

kovový smaltovaný hrnek s okrajem z nerez oceli, v retro designu vhodný pro 

sublimační potisk, 350 ml. 

možnost plnobarevného celoplošného potisku, personalizace atd.

v dárkové krabičce

Minimální množství: 10 ks



700623

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA (163,90 Kč/ks základní cena bez potisku)

termohrnek z nerez oceli vhodný pro sublimační potisk, objem 470 ml. 

Baleno v krabičce. 

Možnost plnobarevného celoplošného potisku, personalizace atd.

Minimální množství: 10 ks



700622

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA (165,90 Kč/ks základní cena bez potisku)

termoláhev z nerez oceli vhodná pro sublimační potisk, objem 500ml. Baleno 

v krabičce. 

Možnost plnobarevného celoplošného potisku, personalizace atd.

Minimální množství: 10 ks



700624

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA (195,90 Kč/ks základní cena bez potisku)

termoláhev z nerez oceli vhodná pro sublimační potisk, objem 

500ml. Baleno v krabičce. 

Možnost plnobarevného celoplošného potisku, personalizace 

atd.

Minimální množství: 10 ks



Ukázka potisku na skladové zboží ihned k dodání. Další informace ZDE:

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


Drobnosti



S142894

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

kulatých čistítek na displej s 3.5 mm Jack 

konektorem.  

Epoxy potisk

Minimální množství: 100 ks



S200707

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

plastový přívěšek na klíče s koncovkou do 

nákupních vozíků s plnobarevným potiskem. 

Minimální množství: 200 ks



S142891

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

pouzdro na mobilní telefon se sublimačním 

potiskem. 

Minimální množství: 200 ks



S200673

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

15 cm plastové pravítko ve tvaru kamionu nebo 

domečku s vlastní grafikou. 

Minimální množství: 100 ks



S200674

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

30 cm plastové pravítko ve tvaru kamionu nebo domečku s 

vlastní grafikou 

Minimální množství: 100 ks



S193895

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Přívěšek na klíče s otvírákem na láhve s 

plnobarevným potiskem s vlastní grafikou 

Minimální množství: 100 ks



S181607

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

přívěšek na klíče se sublimačním potiskem na obou 

stranách. S kovovou karabinkou a kroužkem. 

Minimální množství: 100 ks



S198312

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

8 ks mintových bonbonů v blistru, v papírovém obalu s 

plnobarevnou grafikou

Minimální množství: 100 ks



S200665

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

papírová krabička na brýle s plnobarevným 

potiskem, s vlastní grafikou 

Minimální množství: 100 ks



S182282

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

polyesterový obal na brýle, s plnobarevným 

potiskem s vlastní grafikou 

Minimální množství: 100 ks



S194507

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

hadřík na brýle z mikrovlákna s plnobarevným 

potiskem s vlastní grafikou 

15 x 20 cm

Minimální množství: 100 ks



S193861

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

polyesterový lanyard s držákem na láhve, 

sublimační potisk na obou stranách

Minimální množství: 25 ks



ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

plnobarevně potištěná krabička z vlnité lepenky

různé rozměry a tvary

Minimální množství: 100 ks



301256

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA (19,90 Kč/ks základní cena bez potisku)

podložka pod myš, textilní vrchní strana, gumová spodní strana, 

vhodné pro sublimaci

rozměr 24 x 20 cm, síla 3mm, 

možnost plnobarevného celoplošného potisku.

Minimální množství: 10 ks



S193889

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

nákupní taška s dlouhými uchy z netkané textilie 

80 g/m2. 

Minimální množství: 100 ks



S198296

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

nákupní taška z netkané textilie se všitými 

klínky na bocích

80 g/m2

Minimální množství: 100 ks



S198290

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

vak na stažení na zakázku s barevnými 

šňůrkami, 190T polyester 

Minimální množství: 50 ks



S200718

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

8 panelový deštník s kovovou tyčí, žebry ze skelných 

vláken a rukojetí EVA, 190T pongee

Minimální množství: 50 ks



Pro zábavu



S153557

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

tetovací dočasné obtisky na zakázku, 

rozměr 4x4cm.

Minimální množství: 100 ks



S181611

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

plastové puzzle, 9 dílů, s vlastní grafikou, 

na polaminované dřevěné desce z břízy 

Minimální množství: 100 ks



S200670

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

54 hracích karet v papírové krabičce s vlastní grafikou

Minimální množství: 100 ks



202746

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

puzzle se sublimačním potiskem, 

80 dílků, ve vlastním designu

Minimální množství: 100 ks



S200668

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

sada 6 ks voskovek obalené černým papírem v 

papírové krabičce s vlastní grafikou

Minimální množství: 100 ks



S200669

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

sada 12 ks voskovek obalené černým papírem 

v papírové krabičce s vlastní grafikou

Minimální množství: 100 ks



S200666

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

sada 6 ks pastelek v papírové krabičce s 

grafikou na zakázku. 

Minimální množství: 100 ks



S200667

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

sada 6 ks pastelek v papírové krabičce s 

grafikou na zakázku

Minimální množství: 100 ks



Textil



S204462

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

pratelná a opakovaně použitelná dvouvrstvá obličejová maska s gumičkami 

za uši a sublimačně tištěnou grafikou. Ve velikosti pro dospělé. 

vyrobeno ze 100% polyesteru (140gr / m2) a 

100% bavlny (140 gr / m2) textilie OEKO-TEX

Minimální množství: 100 ks



S204462

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

dětská pratelná a opakovaně použitelná dvouvrstvá obličejová maska s 

gumičkami za uši a sublimačně tištěnou grafikou 

ve velikosti pro děti ve věku 4-12 let 

vyrobeno ze 100% polyesteru (140gr / m2) a 100% bavlny (140 gr / m2) textilie 

Minimální množství: 100 ks



AP718909

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

víceúčelový šátek na zakázku z prodyšného a rychle schnoucího 

100% polyesteru (135 g/m²) s celoplošným sublimační tiskem

Minimální množství: 100 ks



S162591

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

polyesterová baseballová čepice s 5ti panely 

Ideální pro sublimační potisk

Minimální množství: 50 ks



ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

trika s možností sublimačního, nebo digitálního potisku

Minimální množství: 1 ks



AP718690

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

povlak na polštář z polyesteru

rozměr: 50x50cm

Minimální množství: 25 ks



S172210

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

polyesterová kuchyňská chňapka s barevným 

lemováním s možností sublimačního tisku

Minimální množství: 10 ks



S172208

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

polyesterová kuchyňská chňapka s barevným 

lemováním s možností sublimačního tisku

Minimální množství: 10 ks



S137326

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

bílá polyesterová kravata vhodná pro 

sublimační potisk

Minimální množství: 50 ks



S193856

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

deka z polar fleecu se sublimačním potiskem na 1 straně, 

100% polyester, 250 g/m2. Digitálně potištěný papírový balící 

pruh. 

Minimální množství: 25 ks



S193884

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

ručník se sublimačním potiskem na jedné straně 

100% bavlna + 100% mikrovlákno, 400 g/m2. Digitálně potištěný 

papírový balící pruh. 

Minimální množství: 25 ks



S193882

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

dřevěné skládací křeslo se sublimačně 

potištěným potahem s vlastní grafikou 

Minimální množství: 10 ks



400693

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

clona na přední okno auta se sublimačním tiskem

Minimální množství: 25 ks



S134819

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

clona na boční okno auta se sublimačním tiskem

Minimální množství: 25 ks



S200700

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

stuha na klobouky se sublimačním potiskem 

3 cm široká 

Minimální množství: 100 ks



Nevybrali jste si?

Chcete něco zajímavějšího?
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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


S961481c S961483c

S961484c



S962547a S962539b

S962539aS962546a



S962544a S962534b

S962552fS962544



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


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!



















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



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/


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


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

