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Domácnost



S177076
167,50 Kč/ks
Sada na víno s vývrtkou a zátkou ve 
tvaru vánočního stromečku, v černé 
dárkové krabičce. 
Rozměr: 121 x 95 x 27 mm



S177074
89,90 Kč/ks
Prkénko na krájení z bambusu ve tvaru 
vánočního stromečku.
Rozměr: 300 x 200 x 10 mm



239,90 Kč/ks
Kovový louskáček na ořechy ve tvaru 
soba. 
Rozměr: 192 x 156 x 44 mm

S119042 S119042



S168432
376,90 Kč/ks
Kovový louskáček ve tvaru losa s 
pákovým mechanismem. 
Rozměr: 18 x 4,8 x 15,5 cm



S148108
61,20 Kč/ks
Sada vykrajovátek obsahuje:                   
6 vykrajovátek z nerezové oceli v 
různých vánočních provedeních -
ideální pro pečení sušenek, balené v 
krabičce z nerezové oceli s průhledným 
oknem.
Rozměr: 11,6 x 8,7 x 2,3 cm 



S176728
30,90 Kč/ks
Razítko na sušenky vyrobené ze 
silikonu. 
Rozměr: ø 5,8 x 8,7 cm

S168444
102,90 Kč/ks
Vánoční silikonový plech na pečení, 
snadno se umyje a může do myčky.
Rozměr: 17,5 x 2,5 x 25,5 cm



S184936
125,50 Kč/ks
Nástěnné hodiny vánoční design a 
displej analogového času,            
baterie 1x AA. 
Rozměr: Ø28 x 3,7 cm 

S197215



S197215
Aroma difuzér
Aroma difuzér se třemi tyčkami z rákosu. Bukové dřevo a 
sklo. Vůně jasmín a lilie. Kapacita 30ml. Dřevo je přírodní 
materiál, barva předmětů se může mírně lišit.
261,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 5 x 5 x 22 cm

Předvádějící
Poznámky prezentace
Jeden produkt na jednu stránku.



17,90 Kč/ks
Magnetka s vánoční figurkou. 
Rozměr: 120×70 mm 

S176984 S176985



S156338
22,90 Kč/ks
Magnetka na ledničku ve tvaru Santa 
Clause s 40ti listým bločkem a mini 
dřevěnou tužkou. 
Rozměr: 100×200 mm 



S184722
64,90 Kč/ks
Adventní kalendář s 24 kapsami              
z netkané textilie.
Rozměr: 380 x 400 mm



227,20 Kč/ks
Fleecová deka pro děti, poskládaná 
do vánoční postavičky. 
Rozměr: 600 x 950 mm

178,90 Kč/ks
Fleecová deka s vánočním motivem a 
stuhou.
Rozměr: 1300 x 1600 mm

S184881 S184880

S148666

S148667



S185201
68,50 Kč/ks
LED láhev se světelnými řetězy.        
3 LR44 baterie přiloženy.
Rozměr: Ø2 x 98 cm

S185200
177,90 Kč/ks
Nabíjecí USB LED světlo ve tvaru 
zátky z ABS a korku.
Rozměr: Ø2 x 6 cm



91,20 Kč/ks
Podtácek z ABS s LED podsvícením a 
otvírákem.
Rozměr: Ø10 x 0,8 cm

S185178

S185179



S175791
64,50 Kč/ks
Zátka na víno z korku se sněhovou koulí 
ve vánočním designu.
Rozměr: 5 x 3,5 x 8 cm



S147965
26,50 Kč/ks
Sada hvězdiček z plsti, obsahující          
4 velké, 4 středně velké a 74 malých 
dekorativních hvězd
Rozměr: 30 x 30 cm



S135613
205,90 Kč/ks
4 páry pantoflí ve třech různých 
velikostech, uložené ve velkém vánoční 
pantofli, kterou lze zavěsit na zeď.
Rozměr: 26,5 x 11 x 51 cm



Pití



S156384
63,90 Kč/ks
Červený keramický 
hrnek s vánočním 
motivem se lžičkou, 350 
ml, v bílé papírové 
krabičce.
Rozměr: ø83 x 100 mm

S156385
56,90 Kč/ks
Bílý keramický hrnek s 
vánočním motivem, 400 
ml.
Rozměr: ø82 x 125 mm

S148668
74,50 Kč/ks
Bílý keramický hrnek se 
lžičkou a se vzorem 
sněhových vloček, 300 
ml. V bílé papírové 
dárkové krabičce.
Rozměr: ø80 x 100 mm

102,90 Kč/ks
Porcelánový hrnek s 
metalickým vánočním 
designem, 350 ml, ve 
stejně barevné dárkové 
krabičce.
Rozměr: ø85 x 91 mm

S184803 S184804

S168099
54,50 Kč/ks
Bílý keramický hrnek ve 
vánočním designu, 350 
ml. V papírové dárkové 
krabičce.
Rozměr: ø88 x 104 mm

700607
75,20 Kč/ks
Bílý keramický hrnek s 
bílou lžičkou ve vánočním 
designu, 400 ml. V 
papírové dárkové krabičce.
Rozměr: ø89 x 100 mm



S176730
110,90 Kč/ks
Termohrnek z porcelánu se 
silikonovým krytem, vánočním 
designem a kapacitou 400 ml.
Rozměr: ø 9,5 x 14,2 cm



S135635
61,20 Kč/ks
Dvoustěnný termo hrnek.               
Objem 450 ml
Rozměr: Ø8,4 x 16,7 cm 



S128382
128,90 Kč/ks
Láhev na teplou vodu v severském 
designu. 
Rozměr: 20 x 12 cm

77,50 Kč/ks
Keramický vintage hrnek s motivem 
sněhových vloček. 
Rozměr: 10,7 x 9,2 x 8,9 cm

S185045 S185046

S185047



S132499
49,20 Kč/ks
Hrnek určený k sublimaci. 
Objem 300 ml. 
Dodává se v krabičce. 
Rozměr: Ø8 x 9 cm

52,90 Kč/ks
Keramický hrnek se speciálním 
povrchem pro sublimaci s barevnou 
rukojetí, 300ml.
Rozměr: Ø8 x 9 cm

S170015 S148315

S148316 S180238



S185044
316,50 Kč/ks
Čajový set obsahující konvičku 400 ml 
se sněhovými vločkami a keramickým 
hrnkem 260 ml. 
Rozměr: 19,3 x 16,6 x 12,7 cm



S167587
280,50 Kč/ks
Čajový set obsahuje keramický 
hrnek se zlatým dekorem, lžičku 
a čajítko. Rozměr: 16 x 16 x 8,5 cm

S167589
120,20 Kč/ks
Keramický hrnek se zlatým 
dekorem. Objem 200 ml. 
Rozměr: průměr 7,5 x 8,5 cm



S176747
171,50 Kč/ks
Sada obsahující keramický hrneček, 
čajítko a mini talířek. 
Rozměr: 21 x 15 x 9,7 cm



S148231
51,20 Kč/ks
Keramický hrnek se severským 
vzorem. Objem 340 ml
Rozměr: průměr 8,5 x 10 cm

S104860
61,50 Kč/ks
Keramický šálek se lžičkou a dekorem 
Santy. 
Rozměr: 11,5 (l)  x  10 (h) cm



S176740
58,50 Kč/ks
Čajítko na sypaný čaj ve tvaru 
stromečku z nerezového kovu           
s řetízkem a mini talířkem.
Rozměr: 5 x 3,5 x 1 cm

S176739
58,50 Kč/ks
Čajítko na sypaný čaj ve tvaru 
hvězdičky z nerezového kovu 
s řetízkem a mini talířkem.
Rozměr: 5 x 6 x 1 cm



S168035
52,90 Kč/ks
Čajítko s vánočním stromečkem, 
silikon/nerez ocel.
Rozměr: ø40 x 150 mm



Silikonové čajové filtry s vánočním motivem
Silikonové čajové filtry s vánočním motivem. Obsahuje silikonovou mini 
destičku
62,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 3,5 x 14,5 cm

S197078 S197080 S197079 S197081

Předvádějící
Poznámky prezentace
Jeden produkt na jednu stránku.



S118837
24,20 Kč/ks
Sada 4 ks tácků pod skleničky                
s motivem soba uprostřed. 
Rozměr: ø100×3 mm 



Svíčky



S137451
34,50 Kč/ks
Skleněný svícen ve tvaru hvězdy 
s čajovou svíčkou.
Rozměr: 75 x 24 x 75 mm

46,90 Kč/ks
Svíčka s vánočním motivem.
Rozměr: průměr 56 x 68 mm

S176978

S176979



S184815
70,50 Kč/ks
Sada 2ks svíček ve tvaru 
sobů. 
Rozměr: 180 x 108 x 30 mm



S611918
18,20 Kč/ks
Vanilková parfémovaná svíčka 
Rozměr: 5 x 5 x 2,4 cm 



60,50 Kč/ks
Skleněný stojánek na svíčku s dekorací. 
Rozměr: 6 x 4 cm

S185038

S185037



S185053
80,90 Kč/ks
Tradiční vánoční zvonění. Teplo 
vytvořené hořící čajovou svíčkou 
stoupá a šest sněhových vloček se tak 
může točit dokola. Obsahuje čajovou 
svíčku.
Rozměr: Ø6 x 13 cm



202035
86,50 Kč/ks
Souprava s vonnými svíčkami obsahuje: 
vonné tyčinky s keramickým stojánkem, 
1 sáček potpourri, 1 lahvičku vonného 
oleje, keramickou lampu, 2 čajové 
svíčky.
Rozměr: 25 x 15 x 7 cm 



S185035
54,90 Kč/ks
Stojánek na čajovou svíčku 
ve tvaru stromečku. 
Obsahuje čajovou svíčku. 
Rozměr: 9.5 x 9.5 x 2 cm

S185036
54,90 Kč/ks
Stojánek na čajovou svíčku 
ve tvaru hvězdičky. 
Obsahuje čajovou svíčku. 
Rozměr: 10 x 9.5 x 1.5 cm

S185160
53,90 Kč/ks
Stojánek na čajovou svíčku 
ve tvaru srdce. Obsahuje 
čajovou svíčku. 
Rozměr: 9.5 x 10 x 2 cm



44,90 Kč/ks
Skleněný stojánek na 
svíčku s lesklým 
povrchem. Obsahuje 
čajovou svíčku.
Rozměr: Ø5 x 6 cm

41,50 Kč/ks
Skleněný stojan na 
svíčku d hvězdou 
pokrytý hvězdičkami. 
Obsahuje čajovou 
svíčku.
Rozměr: 5 x 5 x 6,5 cm

S185162S185163S185161

S156499S156500S185034



S167586
45,90 Kč/ks
Stojan na svíčku             
a svíčka ve tvaru 
vánoční ozdoby.
Rozměr: 5 x 5 x 6 cm

S176863
35,50 Kč/ks
Vonná svíčka ve skle       
s víčkem.
Rozměr: Ø7 x 8 cm



S136760
26,50 Kč/ks
Hvězda ve tvaru skleněné čajové 
svíčky. 
Rozměr: 8 x 7,9 x 2 cm

S118417
75,90 Kč/ks
Sada tří skleněných svícnů různých 
tvarů: hvězdička, stromek a vločka. 
3 čajové svíčky jsou součástí balení.
Rozměr: 23 x 10 x 2cm



23,20 Kč/ks
Vánoční třpytivé svíčky s držákem, 
balené jako dárek.
Rozměr: 8 x 8 x 2,5 cm

S176732
34,20 Kč/ks
Sada vánočních svíček se skleněným 
držákem na čajovou svíčku a 3 
čajovými svíčkami zdobenými malými 
sněhovými vločkami.
Rozměr: 13 x 9,4 x 2,3 cm

S185504

S176701

S168433



S136752
58,50 Kč/ks
Strom měnící barvu světla. 
Baterie jsou součástí balení.
Rozměr: 10 x 4 x 7 cm

S136751
58,50 Kč/ks
Hvězda měnící barvu světla. 
Baterie jsou součástí balení.
Rozměr: 9 x 4 x 8,5 cm



S176727
42,50 Kč/ks
Noční světlo měnící barvu ve tvaru 
hvězdy. 
Rozměr: 8 x 5 x 7,5 cm



S197071
Dekorační MDF domeček se světlem
Dekorační MDF domeček se světlem. Vánoční ornamenty a závěsný 
provázek. Včetně baterií.
55,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 5,5 x 5,2 x 8 cm

Předvádějící
Poznámky prezentace
Jeden produkt na jednu stránku.



S128191
24,50 Kč/ks
LED světlo             
tvarované jako válec.           
Rozměr: Ø4,5 x 5,8 cm 

S128201
12,50 Kč/ks
LED čajové světlo                 
s integrovaným světlem
Rozměr: Ø3,8 x 1,8 cm 

S128190
30,90 Kč/ks
LED světlo ve tvaru válce.
Rozměr: Ø4,5 x 9,7 cm 



Technologie



265,50 Kč/ks
4.1 Bluetooth reproduktor ve tvaru 
vánoční ozdoby z ABS. Nabíjecí Li-ion 
300 mAh baterie. Obsahuje nabíjecí 
kabel. Výstup: 3W a 4 Ohm. Dosah 10 m.
Rozměr: Ø7 cm

S185041S185042



Praktické předměty



8,50 Kč/ks
Hliníkový přívěšek na klíče ve tvaru 
soba.
Rozměr: 63 x 55 x 3 mm

S184830

S184831



S148665
9,50 Kč/ks
Kovová klíčenka ve tvaru 
stromečku.
Rozměr: 35 x 40 mm

14,50 Kč/ks
Přívěšek na klíče 
s vánočním motivem.
Rozměr: 60 x 73 x 32 mm

10,20 Kč/ks
Přívěšek na klíče z PVC. 
Rozměr: 45 x 58 x 3 mm

S184727

S184726

S156340

S156339



S135657
6,50 Kč/ks
Plstěné klíčenky.
Rozměr: 6 cm



Ozdoby na stromeček



S156423
9,50 Kč/ks
Dřevěné vánoční ozdoby na 
stromeček se zlatou šňůrkou, 5 ks. 
Rozměr: 50 x 59 mm

S184640
14,20 Kč/ks
Dřevěné vánoční ozdoby ve tvaru 
stromečků 3v1 se zlatou šňůrkou, 
dodávanou zvlášť.
Rozměr: 94 x 110 x 3mm



S184971
16,50 Kč/ks
Dřevěné vybarvovací vánoční ozdoby    
s různými vánočními motivy a fixy, 3 ks.
Rozměr: 70 x 90 x 2 mm



S185917
45,50 Kč/ks
Malovací set s keramickým 
ornamentem, štětcem a 
modrou, červenou a 
zelenou barvou. 
Rozměr: průměr 7,30 x 7,30 cm

S185918
45,50 Kč/ks
Malovací set s keramickým 
stromem, štětcem a 
modrou, červenou a zelenou 
barvou. 
Rozměr: 0,50 x 8 x 6,50 cm

S185916
45,50 Kč/ks
Malovací set s keramickým 
sněhulákem, štětcem a 
modrou, červenou a zelenou 
barvou.
Rozměr: průměr 4 x 8 cm



S167928
12,20 Kč/ks
Sada 3ks vánočních 
filcových ozdob.
Rozměr: 105 x 155 x 12 mm

S118631
33,50 Kč/ks
3 druhy vánočních ozdob. Set 
obsahuje 9ks.
Rozměr: 205 x 90 x 20 mm



3,90 Kč/ks
Vánoční ozdoba, materiál plsť. 
Rozměr: 90 x 90 x 3 mm

S156376S156375S156374



7,50 Kč/ks
Papírová vánoční kartička.
Rozměr: 70 x 100 mm

S176977S176976S176975



S185125
29,90 Kč/ks
Břidlicový závěs ve tvaru 
srdce.
Rozměr: 10 x 10 x 0.4 cm

S176737
29,90 Kč/ks
Vánoční břidlicová ozdoba 
ve tvaru stromečku.
Rozměr: 10 x 8,5 x 0,4 cm

S176738
28,50 Kč/ks
Vánoční břidlicová ozdoba 
ve tvaru hvězdičky.
Rozměr: 9,5 x 9,5 x 0,4 cm



S185159
15,50 Kč/ks
Dřevěná ozdoba ve tvaru 
srdce s červenou stužkou.
Rozměr: 10 x 10 x 0.4 cm

S136764
15,90 Kč/ks
Dřevěná ozdoba ve tvaru 
stromu s červenou stuhou.
Rozměr: 9,5 x 10 x 0,5 cm

S136763
15,90 Kč/ks
Dřevěná ozdoba ve tvaru 
hvězdy s červenou stuhou.
Rozměr: 9,5 x 10 x 0,5 cm



S185213
39,20 Kč/ks
Dřevěná kulatá ozdoba s okrajem z 
kůry a šňůrkou.
Rozměr: průměr 10 x 1 cm

S197070



S197070
Řetěz s dvaceti LED světly
Řetěz s dvaceti LED světly ve tvaru hvězdy. Baleno v kartonové krabici. 
Neobsahuje 2AA baterie. Vypínání na bateriovém pouzdru.
108,20 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 15 x 8,2 x 2,3 cm

Předvádějící
Poznámky prezentace
Jeden produkt na jednu stránku.



S907509
34,20 Kč/ks
Sada 12 vánočních ozdob 
ve 3 tradičních designech.
Rozměr: 18 x 8 x 1,8 cm

S118412
16,90 Kč/ks
Sada 6 červených filcových 
ozdob v  různých tvarech. 
Rozměr: 6 cm

S128371
10,20 Kč/ks
Sada 3 ozdob ve tvaru 
hvězdy.
Rozměr: 6 x 6 cm



S185503
39,90 Kč/ks
Plastová dekorativní koule.
Rozměr: 7,7 x 7,7 x 10 cm

S168459
14,90 Kč/ks
6-dílná sada plstěných ozdob.
Rozměr: 10,5 x 16,2 x 1,3 cm



S176743
47,50 Kč/ks
Vánoční ozdoba s 
perlovým lakem na šňůrce. 
Baleno v dárkové krabičce. 
Rozměr: 6,9 x 6,9 x 6,5 cm

45,50 Kč/ks
Vánoční ozdoby v perlovém 
vzhledu na stužce. Dárková 
krabička.
Rozměr: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm

S136766
58,20 Kč/ks
Vánoční ozdoba Santa 
čepice se stuhou.        
Baleno v dárkové krabičce.
Rozměr: 4,5 x 4 x 4,5 cm

S167581

S167582



S176742
45,50 Kč/ks
Vánoční ozdoba s 
perleťovým lakem na 
šňůrce.
Rozměr: 7 x 7 x 6,5 cm

S148253
45,50 Kč/ks
Vánoční ozdoba se stuhou. 
V dárkové krabičce s 
prostorem pro potisk.
Rozměr: 7 x 7 x 6,5 cm

S176741
45,50 Kč/ks
Vánoční ozdoba s 
perleťovým lakem na 
šňůrce. 
Rozměr: 7 x 7 x 6,5 cm



S907506
117,90 Kč/ks
Dřevěný vánoční stromek   s 
12-ti ozdobami. 
Rozměr: 22 x 16,8 x 2 cm



S732674
71,50 Kč/ks
Sada vánočních ozdob ze 
dřeva, 12 ks.
Rozměr: 15,5 x 13,6 x 2



S168458
68,90 Kč/ks
Sada 12ti dřevěných vánočních 
ozdob.
Rozměr: 15,3 x 12,5 x 1,7 cm



15,50 Kč/ks
Oblá plochá vánoční koule z PP s 
metalickým vzhledem se šňůrkou.
Rozměr: průměr 7,6 x 1,6 cm

S185048

S185049 S185050

S185052 S185051



S176745
104,90 Kč/ks
Set čtyř vánočních ozdob s 
perleťovým lakem. 
Rozměr: 11 x 11 x 5,5 cm



22,20 Kč/ks
Sezónní ornament hvězda, kaktus, 
stromeček a ananas s tkaničkou pro 
snadné zdobení. 

S186176S186177 S186175 S186174



Zahřej se



S137449
18,20 Kč/ks
Kulatý hřejivý polštářek s vánočním 
motivem. Opakovaně použitelný.
Rozměr: ø80 mm



S157026
18,20 Kč/ks
Hřejivý polštářek ve tvaru hvězdy.
Rozměr: 11 x 11 cm

S135662
18,20 Kč/ks
Hřejivý polštářek ve tvaru srdce.
Rozměr: 9 x 9 cm



S168551
29,70 Kč/ks
Kapesní teplo.
Rozměr: 13 x 7 x 0,5 cm

S175792
104,90 Kč/ks
Láhev na horkou vodu. 
Rozměr: 24,4 x 13,7 x 4,2 cm



S176702
137,50 Kč/ks
Vánoční termofor.
Rozměr: 15 x 26 x 5 cm



513085
41,20 Kč/ks
Sada čepice a rukavice z polyesteru.
Rozměr: jedna velikost

S147941
171,90 Kč/ks
Šála se šachovnicovým vzorem 
(antracitově černá) ze 100% bavlny. 
Vhodné pro dámy i pány. 
Rozměr: 180 x 30 cm



Děti



22,90 Kč/ks
Plastové mini puzzle s vánočním 
motivem. 
Rozměr: 75 x 90 x 6 mm

S184841 S184842



S184970
16,90 Kč/ks
Vánoční puzzle 20 kusů s barevným 
vánočním vzorem.
Rozměr: 15 x 12 x 0,3 cm 



24,90 Kč/ks
Antistresový míček, design sněhuláka a 
Santy Clause. 
Rozměr: ∅65 mm (sněhulák) ∅68 mm (Santa)

S805033 S805028



S156495
32,90 Kč/ks
Anti-stres sněhulák.
Rozměr: průměr 4 x 9 cm



S157011
44,90 Kč/ks
Solární pohyblivá postava 
FROST: pohybuje hlavou a 
tělem, jakmile je sluneční 
panel vystaven slunci, s 
oboustrannou lepící 
podložkou pro připojení 
obrázku
Rozměr: 6 x 6,8 x 10,2 cm 

S157012
44,90 Kč/ks
Solární pohyblivá postava 
SANTA: pohybuje hlavou a 
tělem, jakmile je sluneční 
panel vystaven slunci, s 
oboustrannou lepící 
podložkou pro připojení 
obrázku
Rozměr: 6 x 6,8 x 10,2 cm 

S184949
44,90 Kč/ks
Solární pohyblivá postava 
ANGEL: pohybuje se křídly 
a hlavou, jakmile je solární 
panel vystaven slunci
Rozměr: 6 x 5,2 x 10,7 cm 



S118852
46,90 Kč/ks
Sněhová koule na plastovém 
podstavci se Santou uvnitř.
Rozměr: o50×65 mm



S157530
6,50 Kč/ks
Nálepky s Vánoční tématikou
Rozměr: 2,5 x 0,8 x 3,8 cm



S148675
36,90 Kč/ks
Plyšový sněhulák s papírovou 
etiketou na dotisk loga.
Rozměr:  průměr 80 x 140 mm

S119047
62,90 Kč/ks
Plyšový sob s možností umístění 
komplimentky na ucho.
Rozměr: 150 mm



S184950
107,90 Kč/ks
Vánoční medvídek KLAUS                
s měkkou srstí a srdíčkem na potisk
Rozměr: 18 x 19 cm

S184951
109,50 Kč/ks
Vánoční medvídek NOEL s měkkou 
srstí a srdíčkem na potisk
Rozměr: 20 x 19 cm



S168537
76,50 Kč/ks
Plyšový sněhulák s 
extra měkkou srstí a 
šálou kolem krku
Rozměr: 10 cm

S907873
108,50 Kč/ks

Plyšový los s měkkou 
srstí a šálou kolem 

krku
Rozměr: 20 x 20 x 18 cm

S168539
76,50 Kč/ks

Plyšový los extra měkká 
srst a šátek

Rozměr: 17 cm



S185500
255,90 Kč/ks
Vánoční deka se sobem.
Rozměr: 100 x 100 cm



S176698
162,50 Kč/ks
Vánoční deka motiv Santa.
Rozměr: 21 x 16,5 x 30 cm



154,50 Kč/ks
Plyšový vánoční polštář s různými 
vzory.
Rozměr: 30 x 30 x 9 cm

S168422

S168423

S168424 S168425



S184935
76,20 Kč/ks
Keramický hrnek k vybarvení.
Rozměr: ∅8,5 x 10 cm 



2,20 Kč/ks
Dřevěný klip s vánoční postavičkou.
Rozměr: 48 x 43 mm

S156425 S156426



S137452
24,20 Kč/ks
Poznámkový blok s kartonovými deskami s výřezem 
vánočního stromečku a 85ti stranami
Rozměr: 90×140×8 mm



S175785
31,90 Kč/ks
Sportovní taška s popisovači.
Rozměr: 39,5 x 29,5 x 0,5 cm 

S184966
15,90 Kč/ks
Vánoční punčocha s voskovkami.
Rozměr: 39,5 x 29,5 x 0,5 cm 



Sranda



S176987
27,50 Kč/ks
Santovská čepice na vybarvení se 4 
voskovkami.
Rozměr: 270 x 405 mm

S184776
36,50 Kč/ks
Bílá klasická čepice Santa Clause.
Rozměr: 295 x 420 mm



10,90 Kč/ks
Klasická čepice Santa Klause s 
bambulí.
Rozměr: 300×430 mm

S118667 S118671

S118673 S118675

S118669



S184723
17,90 Kč/ks
Čelenka s parohy.
Rozměr: 250 x 260 mm

S156337
27,20 Kč/ks
Plastové sluneční brýle s motivem 
čepice Santy a UV 400 ochranou.



S176983
16,90 Kč/ks
Vánoční selfie sada vč. 4 různých 
fotografických rekvizit, pohlednic a 
plastové obálky.
Rozměr: 20,3 x 15,3 cm



S732552
8,50 Kč/ks
Vánoční čepice.
Rozměr:  42 x 30 cm

S732544
8,90 Kč/ks
Vánoční ponožky.
Rozměr: 36 x 19cm



S157021
34,50 Kč/ks

Vánoční punčocha.
Rozměr: 42 x 26 cm 

S105110
24,90 Kč/ks
Vánoční taška.

Rozměr: 25 x 30 cm 

S128184
17,90 Kč/ks
Vánoční pytlík.
Rozměr: 23,5 x 12,5 cm 

S157022
17,90 Kč/ks
Vánoční taška
Rozměr: 13 x 23 cm 



S135623
6,50 Kč/ks
Lepící páska s vánočním motivem.
Rozměr: 5,5 x 10 x 6,5 cm



Psaní



12,50 Kč/ks
Plastové pero s vánočním motivem 
a modrou náplní.
Rozměr: 6 x 180 mm

S184780
15,20 Kč/ks
Plastové pero s modrou náplní a 
vánočním motivem.
Rozměr: 205 mm

S176980

S176981

S176982



7,20 Kč/ks
Plastové jednobarevné 
kuličkové pero s 
vánočním stromem na 
konci.
Rozměr: 43 x 195 x 70 cm

14,90 Kč/ks
Dřevěné pero s 
vánočním motivem a 
modrou náplní.
Rozměr: 15 cm

S118806S118804

S137946S118975S118974



16,50 Kč/ks
Kuličkové pero s polyesterovým 
povrchem s vánočním motivem na 
konci, s modrou náplní.
Rozměr: 17 cm

S184729S184728



4,90 Kč/ks
Dřevěné tužky s gumou ve tvaru 
vánoční figurky, ořezané. HB 
tvrdost.
Rozměr: ø7×200 mm

S167934
14,90 Kč/ks
4 ks mazacích gum s vánočními 
motivy v PVC pouzdře.
Rozměr: 100 x 105 x 7 mm

S156399

S156400

S156401

S156402



S176986
15,50 Kč/ks
Mini vánoční omalovánky se 4 
motivy a 3 voskovkami v punčoše.
Rozměr: 10 x 10,5 cm

S107309
18,50 Kč/ks
12ti dílný set na kreslení s 
pastelkami, ořezávátkem, pravítkem 
a omalovánkami.
Rozměr: 7,6 x 17,7 x 1,4 cm



Vánoční přání
Vánoční přání na zakázku z papíru s grafikou na obou stranách a 
dřevěným vánočním stromečkem na sestavení. Vč. C6 poštovní 
obálky.
21,80 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 105 x 148 x 3 mm

S198280

S198275

S198277

S198278 S198279

S198276

S197072

Předvádějící
Poznámky prezentace
Jeden produkt na jednu stránku.



S197072
Dřevěná propiska
Dřevěná propiska s hvězdou z lotosového dřeva. Modrý 
inkoust. Dřevo je přírodní materiál, barva předmětů se může 
mírně lišit.
21,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 14,5 x 2,9 x 1,2 cm

Předvádějící
Poznámky prezentace
Jeden produkt na jednu stránku.



Vánoční tašky 
a batohy



10,20 Kč/ks
Nákupní taška z 
netkané textilie              
s vánočním motivem.
Rozměr: 34 x 44 cm

S137949S137948S137947

S137946S137945S137944



Papírová dárková taška 
s matným laminem ve 
vánočním designu a s 
dárkovou visačkou.
Rozměr: 
L (260x330x120 mm)
S (170x230x90 mm)
W (100x350x80 mm)

Papírová dárková taška 
s matným laminem ve 
vánočním designu a s 
dárkovou visačkou.
Rozměr:
L (260x330x120 mm)
S (170x230x90 mm)
W (100x350x80 mm)

W S184824
12,90 Kč/ks

S S184823
13,20 Kč/ks

L S184822
19,50 Kč/ks

W S184821
12,90 Kč/ks

S S184820
13,20 Kč/ks

L S184819
19,50 Kč/ks



S156406
16,90 Kč/ks
Papírová dárková taška na víno s 
vánočním designem a visačkou.
Rozměr: 230 x 300 x 80 mm

S156403
18,20 Kč/ks
Papírová dárková taška s 
vánočním designem a 
visačkou, střední velikost.
Rozměr: 260 x 330 x 120 mm



S176722
12,90 Kč/ks
Vánoční papírová taška      
s motivem sněhových 
vloček.
Rozměr: 18 x 8 x 23 cm

S185517
15,20 Kč/ks
Vánoční papírová taška     
na láhev s motivem 
sněhových vloček.
Rozměr: 12 x 9 x 35 cm

S176723
18,50 Kč/ks
Velká vánoční papírová 
taška s motivem sněhových 
vloček.
Rozměr: 25,9 x 12 x 32 cm



S156493
22,90 Kč/ks
Středně velká papírová 
taška, vánoční motiv.
Rozměr: 30 x 22 x 11 cm

S156494
26,50 Kč/ks
Velká papírová taška, 
vánoční motiv.
Rozměr: 26 x 11 x 36 cm

S156492
14,90 Kč/ks
Malá papírová taška, 
vánoční motiv.
Rozměr: 23 x 16 x 10 cm



12,90 Kč/ks
Dárková taška na víno motiv 
žena/muž.
Rozměr: 12 x 9 x 35 cm

12,90 Kč/ks
Dárková papírová taška motiv 
žena/muž.
Rozměr: 18 x 9 x 22,8 cm

S157552S157551

S157554S157553



15,90 Kč/ks
Střední dárková taška
Rozměr: 22 x 11 x 30 cm

18,20 Kč/ks
Velká dárková taška.
Rozměr: 26 x 11 x 36 cm

10,90 Kč/ks
Malá dárková taška.
Rozměr: 16 x 10 x 23 cm

S185088

S166051

S185087

S166050

S185086

S166049



Plstěné tašky
68,50 Kč/ks
Plstěná taška s vánočním 
přívěškem.
Rozměr: 27 x 13 x 21 cm

S168399
63,50 Kč/ks
Vánoční taška z juty s robustními 
úchyty. 
Rozměr: 25 x 10 x 25 cm

S128286

S185501



S118847
16,20 Kč/ks
Vánoční punčocha. 
Rozměr: 200×320 mm



27,20 Kč/ks
Laminovaná nákupní taška. Lehká a pružná 
nákupní taška s laminovaným a lesklým 
kovovým vzhledem
Rozměr: 20,50 x 30 x 45 cm

S186244 S186245 S186246



S157018
215,90 Kč/ks
Plstěná taška na palivové dříví. 
Rozměr: 36 x 40 x 40 cm 

601557
129,90 Kč/ks
Plstěná taška na palivové dříví. 
Rozměr: 50 x 25 x 25 cm 



S185499
20,70 Kč/ks
Sportovní vak z netkané textilie       
s motivem Santa Clause.
Rozměr: 34 x 0,3 x 41 cm



Sady



S184629
543,90 Kč/ks
Gourmet set obsahuje 1 sáček 
müsli, lesní med, plastový 
kelímek na jogurt se lžičkou a 
vánoční ozdoby.
Rozměr: 210 x 215 x 116 mm

S198273
694,90 Kč/ks
Dárkový Sýrový set obsahuje sadu 
bambusových nožíků na sýr, 
bambusové prkénko na krájení, 
sklenici ručně vyrobeného 
"Kaldeneker" mango chutney (80 ml), 
kiwi džem (80 ml) a paprikový džem 
(80 ml) a vánoční ozdobu z filcu.
Rozměr: 304 x 310 x 128 mm



S184634
851,90 Kč/ks
Zimní sada obsahuje polar fleece 
deku, lesní med, čaj, ručně 
vyráběnou čokoládu, termo 
hrnek a čajítko.
Rozměr: 304 x 310 x 128 mm

S184625
449,50 Kč/ks
Vánoční sada s obsahem vánočního 
hrnku, čajítka, vánoční ozdoby, 
ručně vyrobeného medu a čaje.
Rozměr: 210 x 215 x 116 mm



S184628
602,90 Kč/ks bez DPH
Dárkový Čokoládový a alkoholový set 
Vánoční Čokoládový a alkoholový set obsahuje balení ručně vyráběné belgické 
mléčné čokolády "Demeter" s pomerančovými pastilkami a mandlemi (50 g), 
vyráběné "Luis" mléčné čokolády-skořice a mandle (70 g), butylku ( 170 ml) a 
skládací pohárek. V kartonové dárkové krabici s červenou stuhou. 
Rozměr: 210 x 215 x 116 mm 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Jeden produkt na jednu stránku.



S176731
308,90 Kč/ks
Adventní kalendář s nářadím. 
Rozměr: 42,5 x 4,5 x 30,5 cm



Luxusní dárky



S185863
186,50 Kč/ks
Duhový keramický hrnek.
Rozměr: 9 cm

S185844
113,90 Kč/ks
Keramický hrnek s kameninovým 
vzhledem.
Rozměr: 11 cm



S185861
194,50 Kč/ks
Keramický hrnek.
Rozměr: 11,80 cm

S185859
248,50 Kč/ks
Keramický hrnek s dřevěnou 
pokličkou.
Rozměr: 14 cm



318,90 Kč/ks
Dvojstěnná láhev vyrobená z 
nerezavějící oceli třídy 18/8 s 
vakuovou izolací a měděnými 
vnitřními stěnami. Objem 500 ml. 
Rozměr: ø7,20 x 26,50 cm

S185799 S185800 S185801 S185802



S185791
331,20 Kč/ks
Dvojstěnná láhev vyrobená z 
nerezavějící oceli třídy 18/8 s 
vakuovou izolací a měděnými 
vnitřními stěnami Objem 500 ml. 
Rozměr: ø7,20 x 26,50 cm



S185792
331,20 Kč/ks
Dvojstěnná láhev vyrobená z 
nerezavějící oceli třídy 18/8 s 
vakuovou izolací a měděnými 
vnitřními stěnami. Objem 500 ml. 
Rozměr: ø7,20 x 26,50 cm



S186184
432,90 Kč/ks
Skleněná sada na čokoládové 
fondue. Sada obsahuje 340 ml 
skleněnou mísu, porcelánový 
ohřívač a dvě bambusové vidlice. 
Rozměr: 21,4 x 13,5 x 13 cm



S186149
273,90 Kč/ks
Dárkový set se zápisníkem formátu 
A5 s měkkou obálkou a zlatými 
linkami, doplněno o matné zlaté 
detaily pera s kvalitní černou náplní 
prémiové kvality. Zápisník má 80 
listů krémového papíru.
Rozměr: 25 x 3,5 x 22,5 cm



Nevybrali jste si?

Chcete něco zajímavějšího?



Objevte nové technologie

Zjistěte, co dokáží naše nové digitální potiskové stroje.
Přehrajte si videa na www.speed-press.cz

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


http://www.speed-press.cz/mailing/digitalni-potisk-dtg-uv-clanek.pdf


Naše firma v lednu 2017 pořídila nový vláknový laser TruMark Station 5000R od firmy TRUMPF.

Součástí toho zařízení jsou dvě rotační hlavy s krokovými motory pro popisování obvodů kovových 
reklamních předmětů.

Do tohoto zařízení je možné upnout předměty až do průměru 180 mm. Na tyto předměty je možné 
provádět značení laserem

Po celém obvodu a maximální výška loga může být až 100 mm. Na tomto zařízení lze značit 
všechny kovové předměty.

Rotační laser 360°



Tato technologie otevírají zcela nové možnosti reklamního značení různých druhů výrobků  (textil, hrnky -
standartních, atypických tvarů, drobné předměty jako klíčenky atd.), pro malé a střední zakázky plnobarevného
tisku a zásadní výhodou minimalizace příprav pro tisk a personifikaci. Tedy podstatně nižší náklady na 
předtiskovou přípravu. 
Maximální rozměr tisku plochých předmětů a textilu – 60 × 40 cm plnobarevně umožňuje mnohem větší 
kreativitu v designu tisku prakticky po celé ploše například trika. Tím vznikne vlastně „úplně jiný výrobek“. 

Technologie je založena na principu transferu, netiskneme přímo na textil, hrnky a ostatní předměty, ale na 
speciálně upravený papír pro sublimační tisk na speciální tiskárně. 

Takto předtištěný motiv se posléze za vysoké teploty a tlaku zapeče (vysublimuje) na potiskované zboží, který je 
potaženo speciální vrstvou pro snadný přenos natištěných motivů ze sublimačního papíru. 

U textilního zboží musí potiskovaný předmět obsahovat minimálně 70% polyesteru. 
Pro tisk sublimačních papírů používáme kvalitní inkousty na bázi vody.

Motiv natištěný těmito barvami je na pohled zajímavý, na dotek není tisk motivu znát a působí jako když zboží 
bylo vyrobeno již s tiskem, má vysoké a velmi brilantní barevné provedení.  Vhodné pro personifikace.

Katalog v PDF s ukázkou reklamních předmětů se sublimačním potiskem ZDE. 

Sublimační tisk

http://www.speed-press.cz/mailing/katalog-sublimace-2019-speed-press-reklamni-predmety-potisk.pdf


Sublimační tisk - ukázky



Řešením jsou výrobky na zakázku!

Předvádějící
Poznámky prezentace
Toto je šablona pro členění prezentací na podsekce.



















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/


Proč SPEED IT?   ?

Samolepící bloček je velmi oblíbený a užitný předmět

můžete být se svým logem stále na očích

každý lístek může být opatřen až plnobarevným potiskem

možno vyseknout do libovolného poutavého designu

lze vytvořit i poutavý přebal

www.speed-it.cz

http://www.speed-it.cz/


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

více na Otevřít nabídku

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


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

více na                                                                 Otevřít nabídku

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


Více na www.usbpeople.cz 

http://www.usbpeople.cz/


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

XD apparel
Elevate
Adidas

více na

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


Proč reflexní předměty?
darujte předmět, který ochrání, bude skutečně používán a je navíc trendy

řekněte, že myslíte na bezpečnost ostatních

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

již je zákonnou povinností reflexní prvky používat 

vyberte si z naší široké nabídky reflexních bezpečnostních reklamních předmětů nebo 
si u nás nechte vyrobit vlastní na zakázku. 

vybrané předměty splňují bezpečnostní normy EN20471 a EN13356.

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


jsme přímý distributor pro český B2B trh

vzorky v naší vzorkovně

více na 

Luxusní značkové předměty

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


Výběr dalších textilních značek



Výběr značek

http://vip.speed-press.cz/catalogue/R
http://vip.speed-press.cz/catalogue/C
http://vip.speed-press.cz/catalogue/U
http://vip.speed-press.cz/catalogue/N
http://vip.speed-press.cz/catalogue/S
http://vip.speed-press.cz/catalogue/H


Výběr značek

http://www.adidasb2b.cz/
http://www.speed-press.cz/katalog/dalsi-rozdeleni-a-znacky/line/
http://www.speed-press.cz/katalog/speed-it-bloky-zakazkova-vyroba/
http://pushclean.cz/
http://my-acm.cz/


jsme přímý distributor pro český B2B trh

vzorky v naší vzorkovně

více na 

Luxusní značkové předměty

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


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


Kdo jsme

Výrobci a prodejci reklamních, dárkových a propagačních předmětů, 
včetně potisků, pro Vaši podporu prodeje a zvýšení povědomí o Vás.



Historie 

* 1991 jedna z prvních společností v oboru

1998 transformace na a.s.
2002 vlastní administrativní zázemí na Praze 9
2007 komplexní informační systém
2008 vlastní výrobní a skladový areál v Libušíně u Kladna
2009 certifikace ISO 9001:2008
2011 vlastní kancelář v Číně
2013 rebranding, renovace hodnot společnosti
2015 inovace – nové digitální potiskové stroje na textil a 3D předměty
2016 výročí 25 let na trhu
2017 inovace – nový rotační laser stroj celoplošné 360° značení 
2018 inovace – nový sublimační stroj permanentní značení 
2019 ocenění značky v Czech Business Superbrands 2019 

http://www.speed-press.cz/profil-spolecnosti/


Cíle a hodnoty 
Jsme Váš partner a jasná volba pro podporu Vašich prodejů a  zvýšení 
povědomí o Vaší společnosti. 

Vytváříme komplexní řešení s optimálním poměrem kvality, designu, 
užitné hodnoty a ceny.

Do našich řešení vkládáme kreativitu, emoce, radost a proaktivní přístup.

Věříme v etický přístup a čistotu. 



Areál výroby a skladů Libušín, 25 km od Prahy.

Výrobní hala s 32 stroji pro reklamní značení předmětů, 
včetně digitálních tiskových technologií pro plnobarevný potisk

Hlavní sklad 5000 paletových míst.

VIP sklad 1000 paletových míst.

Logistické centrum.

Administrativní zázemí na Praze 9 Vysočany.

Obchodní oddělení.

Nákupní oddělení.

Grafické studio.

Finanční oddělení.

Vzorkovna.

Výrobní, skladové a administrativní zázemí



Výrobní a skladové zázemí

skladová hala

areál výroby a skladů výrobní hala

areál výroby a skladů

http://www.speed-press.cz/vyrobni-areal/
http://www.speed-press.cz/potisk-dtp/
http://www.speed-press.cz/vyrobni-areal/
http://www.speed-press.cz/vyrobni-areal/


Vzorkovna
Největší v oboru na ploše 460 m2. 8500 vzorků. Zapůjčení vzorků zdarma.

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


Zakázková výroba
originální a kreativní dárky s nejlepším efektem pro Vás

Katalogový prodej
hlavní tištěný katalog s 10 080 výrobky na 344 stranách, včetně 
základních prodejních cen a možnostech potisku, 16 000 ks/rok,

systémově až 65 000 předmětů včetně cen, specifikací, obrázků, 
dostupnosti skladu

Internetový on-line katalog
jednoduchý výběr a objednávání základních 

reklamních předmětů, aktuální akce, slevy, 

novinky a nabídky na www.speed-press.cz

také na www.adidasB2B.cz, www.usbpeople.cz , www.vip.speed-press.cz 

Prodejní kanály

http://www.speed-press.cz/
http://www.adidasb2b.cz/
http://www.usbpeople.cz/
http://www.speed-press.cz/


Zakázková výroba
Do předmětu na zakázku vkládáme Váš nejpřesnější otisk, nejefektivněji 
předmět cílíme a dosahujeme tak unikátního řešení na trhu.

Nevíte jaký vhodný předmět zvolit?

Zadejte nám cílovou skupinu, počet produktů, množství, cenové rozpětí a 
my Vám navrhneme ucelené řešení.



Technologie reklamního značení
Ve výrobním areálu v Libušíně disponujeme 34 stroji pro reklamní značení předmětů. 

Vysokorychlostní digitální UV LED tisk
plnobarevný digitální potisk většiny 3D předmětů

Špičková digitální technologie pro potisk textilních materiálů
plnobarevný digitální potisk textilních výrobků

Tamponový tisk   
barevný potisk většiny předmětů, zejména plastových

Sítotisk
potisk pro textil, sklo, porcelán, ale i plasty či rozměrnější předměty

Transferový tisk
technologie pro textil

Výšivka
pro textilní předměty

Rotační laser 360°
vypalování motivu po celém obvodu do kovu

Laser
vypalování motivu do kovu, dřeva i skla

Ražba
užití pro desky, peněženky, pouzdra, diáře

Sublimace
plnobarevný tisk na hrnky, textil i další předměty

Nášivka
užití pro textil

Pískování 
technologie značení skleněných předmětů

Samolepka, visačka, logoprint
vhodná zejména na obaly a plastové předměty



Certifikace a jistoty
Od roku 2009 jsme kontinuálně držiteli certifikátu ISO 9001:2015.

U společnosti Allianz pojišťovna a.s. jsme pojištěni za odpovědnost za 
škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku s výší pojistného 
plnění 15 000 000 Kč.

http://www.speed-press.cz/iso/certifikat-ISO-9001.pdf


Obchodní podmínky
 Předměty můžeme potisknout Vaším logem.

 Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 21 %, bez potisku, grafických příprav
a příprav tisku.

 Všechny ceny jsou na uvedené minimální množství.

 Při objednávce pod min. množství bude dle VODP účtována přirážka 7 %.

 Množstevní slevy až -25%.

 Nevybrali jste si?

 Pak Vám rádi vytvoříme výrobek dle Vašich přesných potřeb na zakázku nebo
navrhneme řešení z dalších 65 000 předmětů.

 Meziprodej vyhrazen. Změna cen vyhrazena. Sezonní zboží.

 Kompletní znění všeobecných obchodních podmínek najdete na
http://www.speed-press.cz/vseobecne-obchodni-podminky/

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




Kontakty

SPEED PRESS Plus a.s.
reklamní a dárkové předměty
Freyova 8, 190 00 Praha 9 – Vysočany

T  +420 234 140 111-3 
F  +420 234 140 330-2
E  sales@speed-press.cz
W www.speed-press.cz

IČO 25765647, DIČ CZ25765647
Sídlo: Přemyslova 830, Libušín 273 06

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 270483276/0300

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

	Domácnost
	Pití
	Svíčky
	Technologie
	Praktické předměty
	Ozdoby na stromeček
	Zahřej se
	Děti
	Sranda
	Psaní
	Vánoční tašky
	Sady
	Luxusní dárky
	Plnobarevný potisk
	Zakázková výroba
	Další nabídky
	Značkové dárky
	Představení společnosti
	Tiskové technologie
	Certifikace
	Proč si nás zvolit
	Sociální sítě

