
VÁNOČNÍ NABÍDKA 

2015 II. 



Dekorace 



S156426 

2,50 Kč/ks 
dřevěný klip s vánoční 

postavičkou 

Rozměr: 4,8 × 4,3 cm 

Minimální množství: 500 ks  

 



S156376 

3,20 Kč/ks 
vánoční figurka sob 

Rozměr: 9 × 9 × 0,3 cm 

Minimální množství: 500 ks  

 



S156375 

3,20 Kč/ks 
vánoční figurka, stromeček 

Rozměr: 9 × 9 x 0,3 cm 

Minimální množství: 500 ks  

 



S156317 

5,90 Kč/ks 
vánoční přání ve tvaru 

Santy v červené obálce 

Rozměr: 16 × 10,5 cm 

Minimální množství: 300 ks  

 



S135657 

7,20 Kč/ks 
filcová klíčenka ve tvaru 

anděla a soba 

Rozměr: 6 cm 

Minimální množství: 300 ks  

 

 



S156339 

9,90 Kč/ks 
klíčenka se sněhulák a 

Santa Klaus 

Rozměr: 4,5 × 5,8 × 0,3 cm 

Minimální množství: 200 ks  

 



S156423 

10,50 Kč/ks 
vánoční ozdoby na 

stromeček, 5 ks 

Rozměr: 5 × 5,9 cm 

Minimální množství: 200 ks  

 

 



S128371 

11,90 Kč/ks 
dekorace hvězdy, 3 kusy 

Rozměr: 6 × 6 cm 

Minimální množství: 200 ks  

 



S157025 

12,90 Kč/ks 
magnet na lednici  

Rozměr: 5 × 4 × 0,3 cm 

Minimální množství: 100 ks  

 



S732544 

12,90 Kč/ks 
vánoční ponožka, plsť 

Rozměr: 36 × 19 cm 

Minimální množství: 200 ks 

 



S118412 

17,20 Kč/ks 
sada 6 červených filcových 

ozdob v 6 různých tvarech, 

stromek, vločka, zvoneček, 

punčocha, vánoční hvězda a sob 

Rozměr: 6 cm 

Minimální množství: 100 ks 



S118837 

21,90 Kč/ks 
4 ks soupravy s designem 

soba uprostřed, polyester 

Rozměr: průměr 10 × 0,3 cm 

Minimální množství: 50 ks 



S907509 

38,90 Kč/ks 
sada 12-ti vánočních ozdob ve 3 

tradičních designech, vánoční 

ponožka, sněhová vločka a 

stromek, dárkové balení 

Rozměr: 18 × 8 × 1,8 cm 

Minimální množství: 50 ks 



S148356 

41,20 Kč/ks 
plastová svítící ozdoba 

Rozměr: 9,9 × 3,3 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 



S138046 

42,50 Kč/ks 
papírové vánoční a novoroční přání 

se 16-ti vánočními písněmi, baleno v 

sáčku s bílou obálkou 

Rozměr: 13,5 × 15,5 × 0,3 cm 

Minimální množství: 30 ks  

 



S156498 

47,90 Kč/ks 
sada tří závěsů ze dřeva a 

plsti, baleno v plastovém 

pytlíku 

Rozměr: 10 × 26,5 × 0,4 cm 

Minimální množství: 50 ks  

 



S136765 

49,90 Kč/ks 
dřevěný vánoční strom, 

dekorace obsahuje dva 

kusy, které tvoří 3D strom 

Rozměr: 12 × 18 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 



S156357 

54,20 Kč/ks 
sada identifikačních figurek 

na skleničky 

Rozměr: 10 × 18,5 × 1,4 cm 

Minimální množství: 30 ks 

 



S118851 

54,20 Kč/ks  
4 ks vánočních ozdob v papírové 

krabičce, ozdoby možno použít jako 

klip na poznámky 

Rozměr: 10 × 7,3 × 10 cm 

Minimální množství: 30 ks 

 

 

 

 



S156414 

54,50 Kč/ks  
sněhová koule s vánočním stromečkem na 

stojánku 

Rozměr: průměr 4 × 6 cm 

Minimální množství: 30 ks 

 



S127269 

54,90 Kč/ks 
sklenkové značky, malé značkovače ze 

skla v 6 různých barvách 

Rozměr: 19,5 × 6 × 2,6 cm 

Minimální množství: 30 ks 



S156501 

59,20 Kč/ks 
sada šesti dřevěných klipů 

ve tvaru stromečku, baleno 

v plastovém pytlíku 

Rozměr: 9,9 × 18,5 × 1,3 cm 

Minimální množství: 30 ks  

 



S732674 

71,50 Kč/ks 
vánoční dekorace, set o 12 

figurkách 

Rozměr: 15,5 × 13,6 × 2 cm 

Minimální množství: 30 ks  

 

 



S118417 

89,50 Kč/ks 
sada tří skleněných svícnů, hvězdička, 

stromek a vločka, baleno ve stříbrné 

dárkové krabičce s průhledným víkem 

a stříbrnou stuhou, 3 čajové svíčky 

jsou součástí balení 

Rozměr: 23 × 10 × 2 cm 

Minimální množství: 20 ks 

 



S118684 

107,20 Kč/ks 
vánoční rozlišovače na skleničky v dárkové 

krabičce 

Rozměr: 19,5 × 2,2 × 6,2 cm 

Minimální množství: 20 ks 

 



S136767 

108,50 Kč/ks 
4 ks vánoční ozdoby 

Rozměr: 11 × 11 × 5,5 cm 

Minimální množství: 20 ks 

 



S907506  

120,90 Kč/ks  
dřevěný vánoční stromek s 12-ti ozdobami, 

dárkové balení v průhledné krabici 

Rozměr: 22 × 16,5 × 2 cm 

Minimální množství: 20 ks 

 

 

 

 

 



S148354 

196,20 Kč/ks 
hrající vánoční ozdoba  

Rozměr: 11,1 × 11,1 × 14,2 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 



Pro vánoční pohodu 



12,20 Kč/ks  
vánoční čepice s bambulí   

Rozměr: 30 × 43 cm 

Minimální množství: 200 ks 

 

 

 

 

 
S118667 S118669 

S118671 

S118673 S118675 



S118445 

23,90 Kč/ks 
ohřívač rukou v oblém tvaru zdobený 

motivem sněhové vločky, po aktivaci v horké 

vodě lze znovu použít 

Rozměr: průměr 8 cm 

Minimální množství: 100 ks 

 



S156495 

33,90 Kč/ks  
antistres sněhulák, polyuretan 

Rozměr: průměr 4 × 9 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 



S157673 

40,90 Kč/ks 
termopolštářek s pleteným návlekem 

Rozměr: 16 × 8 × 1,5 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 



S147942 

121,90 Kč/ks  
Masážní pomůcka  

Rozměr: 10 × 10,5 × 11 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 

 

 



PCM – 92999  

149,00 Kč/ks 
tradice českých Vánoc  

sada na odlévání olova, olověné 

mince 6 ks 

Rozměr: 0 × 0 x 0 cm 

Minimální množství: 00 ks  

 

 

 



S148156 

60,20 Kč/ks  
domácí vůně, difuzer 

Rozměr: 4,5 × 3,6 × 17,5 cm  

Minimální množství: 30 ks 

 

 



S148155 

92,90 Kč/ks  
domácí vůně, difuzer  

Rozměr: 6,5 × 6,5 × 18 cm 

Minimální množství: 30 ks 

  



S148154 

149,50 Kč/ks  
domácí vůně, difuzer  

Rozměr: 10 × 7 × 25 cm  

Minimální množství: 10 ks 

 



S128010 

158,00 Kč/ks  
fleece deka 102 × 77 cm složená do 

tvaru soba  

Rozměr: 15 × 16,5 × 25 cm 

Minimální množství: 20 ks 

 

 

 

 

 



S127262 

252,90 Kč/ks  
zimní deka, měkká fleeceová deka s jelením 

vzorem a vzorek sněhové vločky, s pytlíkem 

vhodným pro potisk 

Rozměr: 150 × 120 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 

 



S148756 

391,50 Kč/ks 

DASHER 
zimní sada zn. SEASONS pro udržení 

tepla za chladných zimních dnů; 

obsahuje pryžovou lahvičku na horkou 

vodu s bavlněným pleteným obalem a 

dvouplášťový 400ml termohrnek se 

šroubovacím víčkem; termohrnek lze 

mýt v myčce; dodáváno v dárkové 

krabici 

Minimální množství: 5 ks 

 

 



Do kuchyně, jídlo, pití 



S907895 

29,90 Kč/ks  
obal na víno s čepičkou 

Minimální množství: 100 ks 

 

 

 

 

 

 



S157101 

40,90 Kč/ks  
4 samostatné kávové šablony k ozdobení 

vašeho horkého nápoje krásným zimním 

dekorem 

Minimální množství: 50 ks 

 

 

 

 

 



S136775  

54,90 Kč/ks  
skládací kovové šablony na kávu ve třech 

provedeních cesmíny, sněhová vločka a sněhulák 

Rozměr: průměr 8 cm 

Minimální množství: 30 ks 

 

 

 

 

 



63005 

39,90 Kč/ks 
horká čokoláda jemná instantní horká čokoláda s příchutí 

skořice, oříšku, cherry, karamelu, vanilky, banánu, kokosu, 

mandle, marshmallow; obsah kakaa 16 %, aroma, 100 g 



64012 

42,50 Kč/ks 
medová pochoutka s vlašskými ořechy 

Objem: 0,145 l 



91262-R 

kalkulace 
reklamní perník, medový domácí 

perník, možné realizovat jednoduchá 

loga, texty apod. 



62125  

155,00 Kč/ks 
moravská medovina, sušený 

pomeranč + skořice  

Objem: 0,35 l 



S148108 

67,90 Kč/ks 
sada vykrajovátek   

Rozměr: 11,6 × 8,7 × 2,3 cm 

Minimální množství: 30 ks  

  



33905 

122,50 Kč/ks 

ETS40 DĚTSKÝ BIO TICHÁ NOC 
bezkofeinová Tichá Noc, rooibos, skořice, máta, 

mentol, listy růže, vánoční plechovka, 40 sáčků 

 

 



30034 

129,00 Kč/ks 

CERTIFIKOVANÝ BIO & FAIRTRADE 

ČERNÝ ČAJ EARL GREY  
plechovka s 15-ti hedvábnými pyramidkami; Earl 

Grey čaj, další z řady našich klasických čajů; 

tradiční, čistý, cejlonský bio černý čaj smíchaný z 

olejem z ovoce bergamot; bio a fairtrade černý 

čaj, pěstovaný a zpracovaný na Cejlonu dle 

časem osvědčených ortodoxních výrobních 

metod; plná chuť, robustní a připraven tak, aby 

se skvěle doplňoval s mlékem a cukrem 



128,90 Kč/ks  

DEXTRA 
USB ohřívač hrnku s nerezovou 

topnou deskou se 3 porty 

Rozměr: 12 × 12 × 1,7 cm 

Minimální množství: 20 ks 

 

 

 

 

 
300985 

300986 300987 

300988 



S136921 

177,50 Kč/ks 
Loyal Tea, zimní čaj s 40 g sypaného 

čaje a s luhovačem 

Minimální množství: 10 ks 

 

 



44,90 Kč/ks 

WALLID  
porcelánový hrnek s dvojitou stěnou s krystalem a silikonovým víčkem 

Objem: 0,3 l 

Minimální množství: 20 ks 

 

600525 600526 
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S156385 

51,90 Kč/ks  
bílý keramický hrnek s vánočním motivem, 

krabička na hrnek lze dokoupit 

Objem: 0,4 l 

Minimální množství: 50 ks 

 



S148669 

53,90 Kč/ks 
keramický hrnek s vánočním 

motivem, 0,3 l, v papírové dárkové 

krabičce 

Rozměr: průměr 9,8 × 8 cm 

Minimální množství: 30 ks 

  

 



S156303 

71,50 Kč/ks  
plastový termohrnek s dvojitou 

stěnou s vánočním motivem, 

dodávaný v bílé kartonové krabici 

Objem: 0,45 l 

Minimální množství: 30 ks 

 



S136770 

75,50 Kč/ks 
keramický hrnek se lžičkou s vánočním motivem 

v dárkové krabičce 

Rozměr: 11,5 × 10 cm 

Minimální množství: 30 ks 

 



S104860 

78,50 Kč/ks 
keramický šálek se lžičkou a dekorem Santy, 

baleno v krabičce s ladícím vzorem 

Rozměr: 11,5 × 10 cm 

Minimální množství: 30 ks 

 

 



S136772 

194,20 Kč/ks 
čtyřdílná sada espresso, 4 šálky a 4 

podšálky s vánočním vzorem, 

baleno v dárkové krabici 

Rozměr: 12 × 12 × 9 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 



S127246 

203,90 Kč/ks 
dvouplášťová nerezová termoláhev 

0,5 l s integrovaným šálkem, vhodné 

k mytí v myčce, baleno v dárkovém 

boxu 

Rozměr: průměr 7 × 24 cm 

Minimální množství: 20 ks 

 



S908901 

309,00 Kč/ks 
luxusní nerezový 

dvoustěnný termohrnek 

0,35 l 

Rozměr: 17,8 × 7,7 cm 

Minimální množství: 5 ks 



91689 

109,90 Kč/ks 
dárková sada vánoční sencha, zelený 

čaj, aroma, 70 g, vánoční purpura, 

vonná směs bylin, 20 g , čokoládová 

koule, belgická čokoláda, 25 g, obal  

Rozměr: 21 × 21 × 7 cm 



91303 

159,90 Kč/ks 
dárková sada Frankovka, odrůdové víno, 

červené víno, 187 ml, káva s kardamonem, 

100% arabica, zrnková káva, 50 g 

Rozměr: 19 × 14,5 × 3,5/5 cm 



168,90 Kč/ks 
čokoládové 3D puzzle soba 120 g, 

mléčná čokoláda, baleno v krabičce 

Rozměr krabičky: 23,8 × 19,5 × 3 cm 



168,90 Kč/ks 
čokoládové 3D puzzle vánočního 

stromku 120 g, mléčná čokoláda, 

baleno v krabičce  

Rozměr krabičky: 23,8 × 19,5 × 3 cm 



kalkulace 
čokoláda s logem 



kalkulace 
čokoláda s ovocem, ořechy a 

sušenkami  



33936 

163,90 Kč/ks 

KALENDÁŘ VÁNOČNÍ OZDOBY  
čaj 13 příchutí v adventním kalendáři 

25 jednotlivých hedvábných pyramidek 



Kalkulace  

Adventní čoko kalendář 
24 × 2,5 g mléčné belgické čokolády,  

plnobarevný obal 

Rozměr: A4 nebo A5 

Minimální množství: 500 ks 



S108532 

309,90 Kč/ks 
kovový louskáček na ořechy  

ve tvaru soba, barva bílá 

Rozměr: 19,2 × 15,6 × 4,4 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 



kalkulace 
labužnické trio terina obsahuje farmářskou terinu s hříbkem, terinu s kuřecích 

jater s rozinkami, terinu z vepřových jater s fíky 

Váha: 3 × 0,078 kg 



Do koupelny 



S118913 

80,90 Kč/ks 
levandulová vůně do koupele v dárkovém  

balení s vánočním motivem, dárková sada 

150 ml sprchový gel, 150 ml pěna do 

koupele 

Minimální množství: 20 ks 

 



92621  

146,90 Kč/ks 
kosmetika koupelová sůl s extraktem soli 

MM, 200 ml sprchový gel s extraktem soli 

MM, 200 ml křišťálové mýdlo s extraktem 

soli MM, 100 g obal, stuha, vánoční etiketa 



92650 

155,90 Kč/ks 
kosmetika Botanico, sprchový krém 

gel, konopí, 200 ml, krém na ruce 

výživný, konopí, 50 ml, glycerínové 

mýdlo, konopí, 200 g 

Rozměr: 21 × 21 × 7 cm 



92607 

157,90 Kč/ks 
perníková kosmetika perníkový 

sprchový gel, 200 ml perníková sůl do 

koupele, 300 g františky, 8 ks, vonná 

směs, vánoční etikety 

Rozměr: 21 × 21 × 7 cm  



92084 

159,90 Kč/ks 
pivní kosmetika pivní šampon, 300 

ml, pivní křišťálové mýdlo s vruty, 

100 g, pivní solná koupelová koule, 

70 g 

Rozměr: 21 × 21 × 7 cm 



92679  

179,90 Kč/ks 
pivní kosmetika pivní křišťálové mýdlo s vruty, 

100 g pivní koupelová sůl, 300 ml Pilsner 

Urquell, ležák, 0,33 l, vánoční etiketa 

Rozměr: 18 × 8 × 25 cm  



Hry 



S119233 

199,70 Kč/ks  
3 dílná sada s dřevěnými puzzle 

Rozměr: 18,2 × 7,8 × 7,2 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 

 

 

 

 



S142259 

241,10 Kč/ks  
hlavolam 

Rozměr: 19,9 × 9,9 × 8,7 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 

 



S119231 

311,00 Kč/ks  
sada her 5 v 1, mikádo, karty, šachy, 

domino a vrhcáby 

Rozměr: 18,4 × 18,4 × 5 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 

 



S142258 

331,70 Kč/ks  
2 ks hlavolamu 

Rozměr: 19,9 × 9,9 × 8,6 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 

 



900726 

353,90Kč/ks  
kinetický stojánek, materiál dřevo a kov 

Rozměr: 14,4 × 13,8 × 11,9 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 

 



Další návrhy 



300884 

146,50 Kč/ks  
přechodka do autozapalovače na 

USB nabíjení 

Rozměr: 4,2 × 3,3 × 6,7 cm 

Minimální množství: 3 ks 

 

 

 

 

 



300491 

129,90 Kč/ks  
USB hub se 4 porty a LED světlem 

Rozměr: 7 × 7 × 14,2 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 

 

 

 

 



S132674 

147,60 Kč/ks  
skládací kancelářská sada z PU kůže 

Rozměr: 19,7 × 9,2 × 7,9 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 

 

 

 

 



169,90 Kč/ks  
konferenční desky A4 s blokem 20 

listů a pouzdrem na tablet 

Rozměr: 33,2 × 25 × 1,9 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 

 
800315 800316 800317 800318 



300326 

170,90 Kč/ks 

MINIA  
optická myš ve tvaru auta s modrým 

podsvícením a senzorem 800 dpi 

Rozměr: 10,3 × 5,6 × 3,5 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 

 

 

 

 

300326 

300325 



177,80 Kč/ks  
plastová kalkulačka 

Rozměr: 17,1 × 9,6 × 1,1 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 

 

 

 

 
S119140 S119141 



S114471 

241,80 Kč/ks  
plastový držák na kancelářské spony, 

váha 121 g 

Rozměr: 11,2 × 6,3 × 2,9 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 

 



S123136 

284,10 Kč/ks  
plastový držák na sponky na papír 

Rozměr: 11 × 10 × 4,3 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 

 



300465 

284,10 Kč/ks  
plastové stolní hodiny s podsvícenou 

plochou pro vzkazy nebo poznámky, 

dodáváno včetně fixu 

Rozměr: 14 × 11,7 × 6,5 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 

 



300472 

329,90 Kč/ks  
univerzální solární nabíječka včetně USB kabelu a 

konektorů, dobíjecí baterie 1000 mA, vhodná pro 

většinu mobilních telefonů včetně Blackberry a 

iPhone, jednotlivě baleno, materiál hliník 

Rozměr: 9,5 × 4,3 × 1,2 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 



400230 

529,90 Kč/ks  

CAMPER 
multifunkční kapesní nůž zn. VICTORINOX, 

13 funkcí 

Rozměr: 9,1 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 



901163 

636,50 Kč/ks  
digitální meteostanice s bezdrátovým 

čidlem, alarm, budík, měří teplotu u 

čidla a u stanice 

Rozměr: 11,3 × 6 × 2,5 cm 

Minimální množství: 3 ks 

 

 

 

 

 



901342 

833,50 Kč/ks 
plastová powerbanka záložní 

zdroj 5 000 mAh 

Rozměr: 16,5 × 10,8 × 0,6 cm 

Minimální množství: 2 ks 



S136579 

940,90 Kč/ks 
plastová power banka záložní 

zdroj 5 600 mAh 

Rozměr: 8,6 × 5,8 × 2,4 cm 

Minimální množství: 2 ks 



VÁNOČNÍ VÝBĚR 

2015 I. 



Vůně domova 



17,90 Kč/ks 

PURPURA 
Vánoční purpura, 20 g, směs bylin 

Minimální množství: 30 ks 

 



17,90 Kč/ks 

FRANTISEK 
františky, 8 ks, vonná směs 

Minimální množství: 30 ks 

 



44,90 Kč/ks 

SVICKY 
plovoucí svíčky ve skořápce, 3 

různé kusy 

Minimální množství: 30 ks 

 



S156499 

49,20 Kč/ks 

SVICKA 
skleněný stojan na svíčku se 

třpytkami pokrytý hvězdičkami, 

zabaleno v PVC krabičce s ladící 

stuhou, čajová svíčka přiložena, 

provedení zlatá nebo stříbrná 

Rozměr: 5 × 5 × 6,5 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 



70,90 Kč/ks 

ZVONECEK 
vynikající pro přípravu vánočního 

zvonečku z domácího perníku i jako 

tradiční kulatá vykrajovátka; návod a 

recept uvnitř balení 



89,50 Kč/ks 

VCEL 
vynikající pro snadnou přípravu 

plněného cukroví, varianty tradičních 

včelích úlků; obsahuje 3 otevírací 

formičky s Vánočními motivy a 

tvořítko dutinek s vykrajovátkem; 

vyrobeno z prvotřídního odolného 

plastu, vhodné do myčky  



109,90 Kč/ks 

PURPURA 
tradice českých Vánoc, Vánoční 

purpura, 20 g; směs bylin 

františky, 8 ks; vonná směs 

plovoucí svíčky ve skořápce, barva 

zelená; stuha 

Rozměr: 15 × 10 × 3,5 cm 

 



116,90 Kč/ks 

STROMBABO 
forma Vánoční stromeček, formy a 

plechy na pečení jsou vynikající pro 

pečení sladkých i slaných pokrmů; 

opatřeny vysoce odolným 

antiadhezním povlakem, který 

zabraňuje připalování; vhodné do 

elektrické, plynové i horkovzdušné 

trouby, vhodné do myčky 

Rozměr: 26 × 19 cm 

 



Pro radost 

 



S128376 

36,90 Kč/ks 

OZDOBA 
sada 6 vánočních ozdob 

Rozměr: 20 × 5 × 1 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 



S152499 

47,90 Kč/ks 
koupelová kachnička s mini ručníkem 

z mikrovláken v PVC boxu 

Rozměr: 5 × 4 cm 

Minimální množství: 50 ks 



85,90 Kč/ks 

PRASE 
horká čokoláda, obsah kakaa 16 %, 

100 g zlaté prase, belgická čokoláda 

60 g  

Rozměr: ø 22 × 15,5  cm 

 



118,90 Kč/ks 

HONDURAS 
dárková sada kávy zn. HONDURAS, 

100% arabica, zrnková káva, 50 g 

horká čokoláda, obsah kakaa 16 %; 

100 g františky vonná směs 8 ks 

Rozměr: 18 × 8 × 25 cm 

 



171,90 Kč/ks 

MAKRONKA 
sada vůní zn. LAVILLE PARIS ve formě 

mandlových pusinek; použití jako vůně 

do skříní a zásuvek, baleno v elegantní 

skleněné nádobě 

Rozměr: ø 6 × 11 cm 

 



149,90 Kč/ks 

DIAMANTSOL 
dárková sada solí zn. DIAMAT DE SEL od La 

Gourmanderie, himalájská sůl a sůl z Camargue 

balené v plechovce, vše v dárkové krabičce  



190,50 Kč/ks 

BIOCAJ 
bio čaj v dárkové krabičce, obsahuje 5 

sáčků, přichute modrá - svařené víno, 

tm. modrá lesní ovoce, bílá - bylinkový 

čaj relax 

Rozměr: 6,3 × 4,9 × 9 cm  



229,00 Kč/ks 
instantní nápoj horký javor 553 g 



229,00 Kč/ks 

KOSMEPIVO 
kosmetika zn. MANUFAKTURA, sada miniatur obsahuje osvěžující sprchový gel s pivem a 

obilnými výtažky, pivní vlasový šampon s obilnými výtažky pro lesk a vitalitu a zvláčňující 

tělové mléko s mandlovým olejem, chmelem a panthenolem; komplimentka s logem 



249,00 Kč/ks 

MLYNEK 
mlýnek s čokoládou zn. 

GRATTA CIOCK ideální na 

sladkosti a dekorace 



249,00 Kč/ks 

ZUFANEK 
dárkové balení 3 ks likérů 0,1 l v elegantní 

kartonové odnosce ve stříbrné barvě; sada 

obsahuje ořechovku 35%; kontušovku 40%; 

višňovku 20%; komplimentka s logem 



409,00 Kč/ks 0,25 l 

499,00 Kč/ks 0,5 l 

SLISNEHUL 
0,25 l / 0,5 l destilátu + mrkev + 

uhlíky; mrkev i uhlíky vyrobeny 

ze dřeva, nezatěžují životní 

prostředí 



3,50 Kč/ks 

ORGA 
organza sáček se stuhou pro 

dárkové balení předmětů 

Rozměr: 25 × 15 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

 

 

 

201151 

201150 

201152 201153 201155 



Na sebe 



27,20 Kč/ks  
fleece klapky na uši, 100% polyester, 200 g 

Rozměr: 38,5 × 10,5 cm 

Minimální množství: 50 ks 

S111674 S111675 



511880 

28,20 Kč/ks  

CHERIN 
dámský šátek 

Rozměr: 25 × 50 cm 

Minimální množství: 50 ks 



1039,00 Kč/ks  

ARORA 
dámská mikina s kapucí a zipem zn. ELEVATE, 

80% bavlna, 20% polyester, 300 gr. 

Rozměr: S až XXL 

Minimální množství: 2 ks 

508317 S 

508282 S 

508287 S 

508292 S 

508297 S 

508302 S 

508307 S 

508312 S 



1055,00 Kč/ks  

AROR 
pánská mikina s kapucí a zipem zn. ELEVATE, 

80% bavlna, 20% polyester, 300 gr. 

Rozměr: S až XXL 

Minimální množství: 2 ks 

508277 S 

508242 S 

508247 S 

508252 S 

508257 S 

508262 S 

508267 S 

508272 S 



2419,00 Kč/ks  
dámská pánská lehká péřová bunda, 115 g, 100% 

nylon, voděodolné, prodyšné a větruodolné, 

reflexní potisk loga na zádi 

Rozměr: S až XXL 

Minimální množství: 1 ks 

S136012 S 

S131421 S 

S131426 S 

S131431 S 

S135997 S 

S136002 S 

S135992 S 

S136007 S 

S158013 S 



2455,00 Kč/ks  
pánská lehká péřová bunda, 115 g, 100% nylon, 

voděodolné, prodyšné a větruodolné, reflexní 

potisk loga na zádi 

Rozměr: S až XXXL 

Minimální množství: 1 ks 

S131403 S 

S131409 S 

S135962 S 

S135968 S 

S135974 S 

S135980 S 

S135986 S 

S158006 S 



KALKULACE 
bluetooth rukavice se třemi funkčními prsty s povrchem vhodným pro dotykové 

displeje, používají se pro ovládání mobilního telefonu pomocí propojení 

bluetooth, v jedné rukavici je zabudovaný mikrofon (v palci) a sluchátko (v 

malíčku), na rukavicích je také indikátor síly baterie, 95% akryl, 5% spandex, 

branding labelem, baleno v polysáčku 



Praktické 



32,20 Kč/ks 
odšťavňovač  

Rozměr: ø 13 cm 

Minimální množství: 50 ks 

S152401 S152403 S152402 S152404 



199,60 Kč/ks 

SUSENKA  
razítko na sušenky zn. DELÍCIA, 

6 Vánočních motivů, připravit 

domácí sušenky nebylo nikdy 

tak snadné, obsahuje sadu 

receptů, vítěz prestižní ceny Red 

Dot Award 



S149281 

240,90 Kč/ks 

TWILLSTON 
dvoudílná dárková sada ručníků 

zn. SEASONS, velmi kvalitní 

bavlněné ručníky gramáže 550 

g/m² s luxusním lemováním na 

obou stranách ručníku; každý 

ručník má poutko se značkou, 

velikost ručníku 30 × 50 cm  

Minimální množství: 5 ks 

 



S152998 

359,00 Kč/ks 

POWERSTYL 
sada 2 ks powerbank 5V/1A, 

2200 mAh (nabije telefon cca 

jednou); hliníkové kuličkové 

pero se stylusem v odpovídající 

barvě 

Rozměr: 16 × 9,5 × 3,7 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 



USB POWER PEOPLE 

KALKULACE 
USB flash disk (1 až 16 GB) + 

Powerbanka v dárkové krabičce 

Nebo varianta jen Powerbanka 

bez paměti. Patentovaný artikl. 

Rozměr: 10,8 x 4,5 x 1,8 cm 

Minimální množství: 5 ks 



300756 

KALKULACE 

BALL USB PEOPLE 
plastový USB flash disk 

panáček ball, možnost 

výběru designu, 1 GB až 

32 GB 

Rozměr: 3,7 × 8,2 × 1,6 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

 

 

 



držák kreditních karet (až 6ks) značky ACM 

 

materiál kov/plast, 6 barevných variant 

 

baleno v dárkové krabičce 

 

rozměr 10,5 × 6,7 × 3 cm 

 

více na www.my-acm.cz   

 

 

http://www.my-acm.cz/
http://www.my-acm.cz/
http://www.my-acm.cz/


S152300 

704,50 Kč/ks 
5-dílná fitness sada ve vaku z PVC 

s polstrovanými rukojeťmi, 

obsahuje švihadlo, trubici, 

expander a 2 držadla 

Rozměr: 22 × 12 × 13 cm 

Minimální množství: 3 ks 



119,90 Kč/ks  

GYMBALL 
gymnastický míč, baleno v krabičce vč. 

pumpy a cviků 

Rozměr: průměr 75 cm 

Minimální množství: 10 ks 

203031 203032 203033 



400761 

79,90 Kč/ks  

LEDRED 
Svítilna s 4 bílými a 2 červenými LED diodami, 

baleno v opp sáčku a krabičce, včetně 3xAAA baterií, 

materiál splňující ROHS, plastové části jsou 

bezftalátové. 

Rozměr: 7 X 6 X 4 cm 

Minimální množství: 20 ks 



115,50 Kč/ks 

SELF 
teleskopická tyč na selfie foto z nerez oceli 

s gumovým úchopem a univerzálním 

držákem na mobil 

Rozměr: ø 1,8 × 116 cm  

Minimální množství: 10 ks 

S153809 

S153810 

S153811 S153812 

S153813 

S153814 S153815 



95,50 Kč/ks 

DANKOF 
bluetooth samospoušť pro 

fotoaparáty chytrých telefonů, 

kompatibilní s Apple® a 

Android® zařízeními, dodává se s 

knoflíkovou baterií  

Rozměr: 3,3 × 5,3 × 1 cm  

Minimální množství: 20 ks 

S153816 S153819 S153820 

S153817 S153818 



202484 

4,90 Kč/ks 

PUSHCLEAN 
slisovaný čisticí ubrousek v plastové 

krabičce s tekutinou na ruce a obličej, 

jedna kapsle ve vlastním plnobarevném 

designu 

Rozměr: ø 4,5 × 1,8 cm 

Minimální množství: 100 ks 



82,90 Kč/ks  

CHAMPION 
froté ručník zn. +LINE, 100% bavlna, 400 gr.  

Rozměr: 50 × 100 cm 

Minimální množství: 30 ks 

500595 500599 500601 500605 

500607 



84,50 Kč/ks 

LINE 
froté ručník zn. +LINE, 

100% bavlna, 450 gr. 

Rozměr: 50 × 100 cm 

Minimální množství: 20 ks 

 

 

 

 

511819 

511823 

511820 

511818 

511824 

511822 

511821 

511827 



146,90 Kč/ks 

LINE 
froté osuška, 100% bavlna, 

450 gr. 

Rozměr: 70 × 140 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 

511828  511825 

511826 511829 511830 



KALKULACE 
skládací nákupní taška s hliníkovým 

držadlem, barva černá, červená, modrá, 

dle pantone od 3000 ks 
Rozměr: 40 × 20 × 24 cm 



Hrnky a lahve 



39,90 Kč/ks  

CALLIE 
porcelánový hrnek se 

silikonovým víčkem 

Objem: 0,35 l 

Minimální množství: 20 ks 

600531 600532 

600533 600534 

600533 



86,50 Kč/ks 

BASTIC 
hrnek z nerez oceli s barevnou 

karabinou, 0,2 l 

Rozměr: ø 7 × 8 cm 

Minimální množství: 20 ks 

S154004 S154005 S154006 

S154007 S154008 



123,90 Kč/ks  

VAKU 
vakuový termohrnek s precizním 

uzávěrem 

Objem: 0,45 l 

Minimální množství: 10 ks 

600722 600723 

600720 

600721 



700325 

143,90 Kč/ks  

MARTI  
termohrnek s vlastním barevným 

kroužkem 

Objem: 0,4 l 

Minimální množství: 10 ks 

http://www.speed-press.cz/foto/foto7/velke/700268.jpg


44,90 Kč/ks 

PAU 
plastový salátový šejkr, 3 ks s vidličkou a nádobou 

na dressing. 

Rozměr: 10 x 18 cm 

Minimální množství: 50 ks 

S141286 S141288 

S141287 



KALKULACE 
silikonová formička na led s možností zamrazení 

kusu ovoce, baleno v polysáčku  
Rozměr: 4 × 4,5 cm 



KALKULACE 
plastová lahev bílá/černá s transparentním průřezem v červené, zelené, modré 

a oranžové barvě, materiál patentovaný Tritan, baleno v bílé papírové krabičce 

bez potisku  
Objem: 0,35 l 



S154903 

240,90 Kč/ks 
dvoustěnný keramický hrnek 

s filtrem z nerezové oceli a 

keramickým víkem 

Rozměr: ø 9 × 13,7 cm 

Minimální množství: 5 ks 



264,20 Kč/ks 

HRNEKG 
hrníček zn. LA GOURMANDERIE 

z bílého porcelánu s dekorem v 

modré nebo šedé barvě , baleno 

v dárkovém boxu  



Nevybrali jste si? 

 

Chcete něco zajímavějšího? 

 

 



Objevte nové technologie 

Zjistěte, co dokáží naše nové 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/


Řešením jsou výrobky na zakázku! 









Další nabídky 

Vánoční online katalogy 2015 

 

Vánoční nabídka 

 

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://www.speed-press.cz/mailing/vanocni-nabidka-reklamni-predmety-speed-press-2015.pdf
http://www.speed-press.cz/listovaci-online-katalogy-2015-vanoce/
http://vip.speed-press.cz/


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 %. 

 V případě, že si z ukázkové nabídky nevyberete, připravíme nabídku dle Vašich 

představ nebo vyrobíme originální dárky na zakázku nebo navrhneme řešení z 

dalších 55 000 předmětů. 

 Aktuálně nabídka Diářů, kalendářů a PF a také Vína a příslušenství 

 

 

 

 



Kontakty 

SPEED PRESS Plus a.s. 

reklamní a dárkové předměty 

Freyova 8, 190 00 Praha 9 – Vysočany 

 

telefony +420 234 140 111-3  

fax +420 234 140 330-2 

e-mail prodej: sales@speed-press.cz 

web www.speed-press.cz   

 
IČO: 25765647, DIČ: CZ25765647 

Bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: 139 430 267/0100 

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/

