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Velikonoce



015392AE 
50,30 Kč/ks
směs vajec Duo s mléčné, bílé a hořké 
čokolády s lískooříškovou náplní / 8 ks /
Počet kusů v kartonu: 12
Rozměr: 95 x 48 x 148 mm



015385AE7
53,10 Kč/ks
směs mléčných čokoládových vajec v 
cukru s lískooříškovou náplní / 7 ks /
Počet kusů v kartonu: 12
Rozměr: 95 x 48 x 148 mm



015682E
65,70 Kč/ks
směs vajec Duo s mléčné, bílé a hořké 
čokolády s lískooříškovou naplní / 12 ks /
Počet kusů v kartonu: 12
Rozměr: 123 x 30 x 178 mm



015699E
77,80 Kč/ks
směs mléčných čokoládových vajec v 
cukru s lískooříškovou náplni / 12 ks /
Počet kusů v kartonu: 12
Rozměr: 123 x 30 x 178 mm



2628
9,10 Kč/ks
Pomlázka z proutí 15cm 
Počet kusů v kartonu: 



4154
29,90 Kč/ks
Dřevění zajíci 4 cm, 12 ks 



7200
11,70 Kč/ks
Slepička zápich 8 cm + špejle 



8191
15,60 Kč/ks
Kačenka z filcu zápich 6 cm + špejle



8650 
31,20 Kč/ks
Dřevění motýli na zavěšení 8,5 cm, 2 ks



8669 
44,20 Kč/ks
Košík velikonoční s jutou a zeleným dekorem 14 cm



8732 
33,80 Kč/ks
Oválek k zavěšení dřevěný slepička,zajíc  11 cm



8741 
14,30 Kč/ks
Květinka z filcu s beruškou 7 cm + špejle



Technologie



Bluetooth reproduktor 
230,50 Kč/ks
3W 5.0 Bluetooth reproduktor ve tvaru houby, s přísavkou. 
Nabíjecí Lithim 180 mAh baterie. Včetně napájecího kabelu.
Rozměr: Ø5,4x5,2 cm
Minimální množství: 10ks

S194901 S194900S194899

S194897

S194896

S194895

S194898



Reproduktor 
259,50 Kč/ks
S201780
5.0 Bluetooth reproduktor ve tvaru ultrathinové kreditní karty v ABS. Dobíjecí Li-ion 300 
mAh baterie. Výstupní data 1 W, 8 Ohmů. Hrací doba cca. 1,5H.
Rozměr: 7,5 x 3,4 x 7 cm
Minimální množství: 5ks



Bluetooth reproduktor 
186,90 Kč/ks
Bluetooth® reproduktor Clip-Clap. Kvalitní zvuk z malého reproduktoru, 
který hraje hudbu a další zvuky z libovolného zařízení s připojením 
Bluetooth®. Díky vestavěné sponě je ideální na cesty. Pracovní dosah 
Bluetooth® činí 10 metrů (33 stop). Až 1,5 hodiny hudby na maximální 
hlasitost na jedno nabití. Doba nabíjení činí přibližně 1,5 h. Zahrnuje 
Micro USB nabíjecí kabel a má vestavěný mikrofon. Plast ABS.
Rozměr: 1,8 x 4,5 x 12,5 cm
Minimální množství: 20ks

S198918S198919 S198920S198921



Reproduktor 
151,20Kč/ks
Bezdrátový reproduktor SOUND EGG: Hudební výstup: 3 watty, pro propojení s 
bezdrátovými zařízeními, dosah: přibližně 10 m, s funkcí hands-free, s baterií, kapacita: 
300 mAh, nabíjecí kabel USB s konektorem micro USB (délka: přibližně 50 cm), ovládací 
tlačítka dole, vypínač zapnutí a vypnutí.
Rozměr: 9,3 x 8,2 x 8,1 cm
Minimální množství: 10ks

S200159

S200160S200161

S200162



Reproduktor 
378,50 Kč/ks
S201743
5.0 Bluetooth reproduktor v ABS s bambusovým čelem a PU popruhem. 1 dobíjecí Li-ION 
500 mAh baterie. Výstupní data: 3W a 4 Ohm. Hrací doba cca. 4 hodiny.
Rozměr: 7,5 x 3,4 x 7 cm
Minimální množství: 5ks



Reproduktor 
211,50 Kč/ks
5.0 Reproduktor Bluetooth z pšeničné slámy (35%) a ABS (65%) a indikace LED světla. Včetně 1 
dobíjecí lithium 300 mAh baterie. Výstupní data: 3W, 3 Ohm a 5V. Hrací doba cca. 2h.
Rozměr: 5 x ø6 cm
Minimální množství: 10ks

S201977 S201978



Podložka s bezdrátovou nabíječkou
291,50Kč/ks
S200344 
Bambusová stolní podložka s držákem smartphonu, bezdrátovou nabíječkou a 
úložným prostorem pro různé drobnosti. Včetně nabíjecího kabelu USB. 
Rozměr: 25,5 x 13,5 x 1,8 cm
Minimální množství: 5ks



Nabíjecí kabel
53,20 Kč/ks
Kabel keychainu se 3 různými konektory: micro USB, typ C a oboustranný 
konektor pro zařízení IOS a Android. Vhodné pro nabíjení a synchronizaci 
dat. Oba konce mohou být spojeny magnetem, aby byl kabel kompaktní a 
snadno se přenášel.
Rozměr: 11 x 3,1 x 0,8 cm
Minimální množství: 30ks

S200009 S184441 S200010S200011



Hrací květináč
300,30 Kč/ks
S180255
Květináč s náladovým světlem a 
bluetooth reproduktorem, reproduktor 
s výstupem 5W, hudba může být 
přehrávána normálně, nebo pomocí 
dotyku na květině
Rozměry: 11,4 x 11,4 x 11,7 cm
Minimální množství: 5ks



Sluchátka
15,90 Kč/ks
Sluchátka do uší s 3,5 mm audio Jackem v transparentním PVC pouzdru na zip. 
Cena: 15,90Kč/ks
Rozměr: 8 x 7,8 x 1,2 cm 
Minimální množství: 100ks

S201213 S201214 S201215

S201216 S201217 S201218 S201219

S201220



Sluchátka
259,50 Kč/ks
5.0 Bluetooth sluchátka v ABS se zabudovaným mikrofonem. Dobíjecí lithium-iontová baterie 70 mAh. Uvádí 
se v oboustranném pouzdře s karabinou. Včetně nabíjecího kabelu s USB-A až Micro-B (2 v 1) a typu C.
Rozměr: 3,5 x ø6,5 cm
Minimální množství: 50ks

S201673 S201674



Kuchyně



Stolní sada kořenek 
421,20 Kč/ks
S202204 
Stolní sada kořenek Mateo. Keramická slánka, keramická pepřenka, dávkovač na olej, dávkovač na 
ocet, dřevěná základna s bambusem. Dávkovač může obsahovat maximálně 250 ml oleje nebo octa. 
Objem 250 ml. Keramika, bambus, plast PP, nerezová ocel, silikon.
Rozměr: 4,8 x 15 x 16,5 cm
Minimální množství: 5ks



Taška na ovoce
82,90 Kč/ks
S201984
Taška na stahovací šňůru s přední kapsou v bavlně (170gr / m²) a síťovinou (103 gr / m²).
Rozměr: 36 x 40 cm
Minimální množství: 30ks



Sada brček
34,50 Kč/ks
S201327
Sada 2 opakovaně použitelných přírodních 
bambusových brček a čistícího kartáčku v bavlněném 
pouzdře. Průměr a povrch brček se může lišit.
Rozměr: 5 x 25 cm
Minimální množství: 50ks



Silikonové brčko 
16,90 Kč/ks
Znovupoužitelné silikonové brčko v PP krabičce.
Rozměr průměr 5,4 x 2 cm
Minimální množství: 100ks

S190448

S190442

S190447

S190445

S190446

S190443

S190444



Sada brček
67,20 Kč/ks
S190450
Sada brček z nerezové oceli složená ze 4 brček a 
kartáčku pro snadné čištění v bavlněném pouzdře.
Rozměr: průměr 0,6 x 21,5 cm
Minimální množství: 30ks



Box na jídlo
134,90 Kč/ks
Barevný box na jídlo z ekologického plastu z bambusového vlákna s držadly na víku, 1000 ml. 
Cena: 134,90Kč/ks
Rozměr: 18,8 x 7,8 x 12,9 cm
Minimální množství: 10ks

S200984 S200983S200982S200981



Bylinková sekací souprava
272,90 Kč/ks
S200104
Bylinková sekací souprava BUNCH: set vč. nože dvojitou čepelí a sekací 
deska s mělkým zahloubením, vyrobené z bambusu.
Rozměr: 18 x 18 x 1,5 cm
Minimální množství: 5ks



Kuchyňská zástěra
107,90 Kč/ks
Barevná zástěra s přední kapsou, 35% bavlna/65 polyester. 
Rozměr: 65 x 90 cm
Minimální množství: 20ks

S201197 S201198 S201199

S201200 S201201 S201203S201204



Kuchyňská rukavice
48,50 Kč/ks
Kuchyňská rukavice z bavlny s 
pogumovanou částí
Rozměr: 31,5 x 16,5 x 2 cm
Minimální množství: 30ks

S180231S180232 700530

700531



Šálek
S200450
Dvouplášťový šálek s kapacitou 500 ml a uzavíratelným víkem z bambusu. 
Cena: 181,50Kč/ks
Rozměr: 15 x ø8,7 cm
Minimální množství: 10ks



Keramický duhový hrneček
186,90Kč/ks
Duhový hrnek. Příjemný keramický hrnek s trendy duhovým 
povrchem. Objem je 420 ml. Prezentováno v dárkové krabici 
Avenue. Keramika.
Rozměr: 9 x průměr 8,1 cm
Minimální množství: 10ks

S185862 S185864S185863



Hrnek 
81,90 Kč/ks
Keramický hrnek Gleam 350 ml. Klasický keramický hrnek s lesklou vnější stěnou. 
Objem 350 ml. Dodáván v bílé dárkové krabičce. 
Rozměr: 9,7 x ø8,5 cm
Minimální množství: 30ks

S197654 S197655



Hrnek 
665,50Kč/ks
Měděný hrnek Hot Cap 350 ml s vakuovou izolací. Konstrukce s vakuovou dvojitou stěnou z nerezové 
oceli s měděnou izolací, díky které zůstanou nápoje chladné po dobu 24 hodin nebo horké po dobu 
nejméně 8 hodin. Díky této konstrukci také na vnějších stěnách nekondenzuje vlhkost. Šroubovací 
uzávěr s otočným zámkem proti rozlití, umožňující pití ze všech stran. Široký otvor pro snadné plnění 
a čištění. Práškově lakovaná s odolnou trendy povrchovou úpravou. Objem 350ml. Dodává se v 
exkluzivní dárkové krabičce CamelBak. Got Your Bak™ doživotní záruka na výrobní vady. Nerezová 
ocel.
Rozměr: 15,6 x ø7,4 cm
Minimální množství: 5ks

S198766S198767S198768



Termo hrnek
48,20Kč/ks
Jednostěnný termo hrnek z ekologického plastu z bambusových vláken se silikonovým víkem na pití a páskem 
na držení, 380 ml. 
Objem 380 ml.
Rozměr: 11,4 x ø9,5 cm
Minimální množství: 50ks

S200999S200996 S200997 S200998 S201001 S201000



Sada pohárků
55,50 Kč/ks
S190434
Sada pohárů SMART DRINK: 6 různých barevných šálků, 
v průhledném plechu s indikátorem měření
Rozměr: průměr 8 x 17 cm
Minimální množství: 50ks



Nůžky na bylinky 
60,90 Kč/ks
600809
Nůžky na bylinky se třemi čepelemi a kartáčkem
Rozměr: 6,4 × 14 / 7,5 × 15,5 cm
Minimální množství: 30 ks



Kuchyňský set
105,50 Kč/ks
S190451
Kuchyňský set 5 ks: obsahuje 2 různé univerzální 
nože, škrabku, otvírák na láhve a stojan.
Rozměr: průměr 7 x 21 cm
Minimální množství: 20ks



Vývrtka
21,50 Kč/ks
S194522
Klasická vývrtka z nerez oceli s dřevěným držadlem.
Rozměr: 104 x 85 x 27 mm
Minimální množství: 100ks



Pro děti



Dřevěná propiska
17,90 Kč/ks
Dřevěné kuličkové pero s hlavou zvířátka, 
možnost výběru.
Rozměr: 11 cm
Minimální množství: 100ks

101961 101962 101963 101964 101965



Sada kříd 
12,90 Kč/ks
100926
6 ks venkovních kříd
Rozměr: 11 × 2,5 cm
Minimální množství: 100 ks



Magnetické samolepky
45,50 Kč/ks
S180464
Vybarvovací magnetické samolepky s pěti popisovači.
Rozměr: 20 x 27 cm
Minimální množství: 50ks



Batoh s popisovači
121,50Kč/ks
Batoh ze 600D polyesteru 
s pěti popisovači
Rozměr: 26 × 9 x 26 cm
Minimální množství: 20ks

S180394 S180395



Dětský batůžek
45,20 Kč/ks
Batůžek na stažení šňůrkou pro děti, 
v designu zvířátek, 190 T Materiál: 
polyester.
Rozměr: 260 × 30 cm
Minimální množství: 50 ks

S181969 S181971

S181970



Dětské švihadlo
53,90Kč/ks
201467
Dětské švihadlo s rukojetí ve tvaru 
zvířátka, mix bez možnosti výběru.
Rozměr: 200 cm
Minimální množství: 30ks



Švihadlo
33,90Kč/ks
Švihadlo s dřevěnými držadly.
Rozměr: průměr 7 x 2600 mm
Minimální množství: 50ks

S194204S194203 S194205S194202



Raketa s míčkem
25,90Kč/ks
Malá dřevěná raketa s míčkem
Rozměry: 10 x 22 x 0,2 cm
Minimální množství: 30ks

S180661S180662



Plyšový dinosaurus
S197523
Plyšový dinosaurus FRIGHTY REX: s měkkou srstí a srdcem 
na které lze tisknout.
Cena: 77,90Kč
Rozměr: 24 cm
Minimální množství: 30ks



Plyšový zajíček
S200177
Plyšový zajíček BECCI: s měkkou srstí a srdcem, na 
které lze tisknout.
Cena: 67,20Kč
Rozměr: 12,5 x 19 cm
Minimální množství: 30ks



Plyšová hračka Kachna
94,90Kč/ks
S190503
Plyšová kachna s měkkou kožešinou, uvnitř 
plyšového vejce se zipem, se srdcem k tisku.
Rozměr: 15 x 19 cm
Minimální množství: 30ks



Plyšová hračka Králík
94,90Kč/ks
S190504
Plyšová králík s měkkou kožešinou, uvnitř 
plyšového vejce se zipem, se srdcem k tisku.
Rozměr: 14 x 25 cm
Minimální množství: 30ks



Elektronická lokomotiva
114,50Kč/ks
S200178
Elektrická lokomotiva MAGIC TRAIN, se skříňkou: 1 elektrická 
lokomotiva, 3 různé vozy, 6 přímých kolejnic, 6 zakřivených 
kolejnic, 1 odkládací schránka, 1 manuální pohon, 1 x AA 
baterie (bez), vypínač zapnuto / vypnuto, pouze oválné 
použití kolejnic, lze použít každý vůz jednotlivě.
Rozměr: 15,5 x 3,5 x 12,5 cm
Minimální množství: 20ks



Ořezávátko
10,90Kč/ks
Ořezávátko kombinované s gumou.
Rozměr: 6,3x1,5x3,3 cm
Minimální množství: 200ks

S195042

S195041

S195044

S195043



Na ven a do přírody



Vějíř
45,90Kč/ks 
Vějíř ze dřeva s polybavlněnou tkaninou.
Rozměr: 41X22cm
Minimální množství: 30ks

S194964 S194967

S194965S194968 S194966

S194970 S194969

S194963



Sluneční brýle z bambusu
82,20Kč/ks
S182281
Plastové sluneční brýle s nožičkami z bambusu a 
metalickými čočkami, s ochranou UV 400
Cena: 74,60 Kč/ks
Minimální množství: 30 ks



Sluneční brýle
18,50 Kč/ks
Retro design slunečních brýlí se skly 
kat. 3, 
odpovídá EN1836 a UV400, 
PC plast
Minimální množství: 50 ks

S146379

S146381

S146383

S146385

S146386

S146384



Sluneční brýle
16,50 Kč/ks
Plastové sluneční brýle s ochranou UV 400
Minimální množství: 100 ks

202258

202256

202261

202260

202255

202259

202257



Chladící ručník
50,50Kč/ks
Chladící ručník zabalený v plastové láhvi s 
karabinou.
Rozměr: průměr 6,3 x 16,5 cm
Minimální množství: 30ks

S193056S193057 S193055



Ručník v plastovém obalu
64,90 Kč/ks
Titanová láhev se sportovním 
ručníkem z mikrovlákna
Rozměry: 6,5 x 16,3 cm
Minimální množství: 30ks

S180384S180385 S180386S180387



Lahev s karabinou
48,20 Kč/ks
Lahev s karabinou, materiál hliník
Objem: 0,35 l
Minimální množství: 30ks

600813 600816 600812



Láhev
88,90Kč/ks
Láhev z Tritanu s násadou na ovoce. 
Objem 1000ml
Rozměr: průměr 8.5X21.5cm
Minimální množství: 10ks

S195147 S195146S195148



Láhev na pití
90,90 Kč/ks
Láhev na pití z tritanu se silikonovým 
kroužkem a skládacím pítkem na víčku
Objem: 0,75l
Minimální množství: 20ks

S180449S180454 S180452S180453 S180451 S180450



Multifunkční láhev
213,20 Kč/ks
Plastová multifunkční sportovní láhev s 
chladícím ručníkem ve spodní části a 
vysunovacím stojánkem na mobil. 
Objem: 0,65l
Minimální množství: 10ks

S181854 S181855S181856S181857



Pláštěnka v pouzdře 
18,50 Kč/ks
Pláštěnka v pozdře s karabinou
Rozměr: Ø 6 cm
Minimální množství: 100 ks

505590

505592

505589 505588505591



Manuální deštník
78,50 Kč/ks
Deštník s manuálním otevíráním v pouzdře, materiál polyester.
Rozměr: Ø 98 cm
Minimální množství: 20ks

601147

601151
601150

601148



Mini deštník
99,90 Kč/ks
Dámský skládací mini deštník v pouzdře.
Rozměr: Ø 105 × 56 cm
Minimální množství: 20ks

500616

507782

S141007

S103012

507781

S141008



Svítící tkaničky
111,90 Kč/ks
Pár svítících nylonových tkaniček (obsahuje 
baterie), délka 120 cm jedna.
Rozměry: 120 x 0,8 cm
Minimální množství: 20 ks

S176803S176807S176805 S176806S176804



Krokoměr
40,90 Kč/ks
Krokoměr s klipem v ABS obalu, kroky, 
vzdálenosti ( míle a kilometry ), počítadlo 
kalorií, včetně 1 baterie.
Rozměry: 4 x 5 x 2,1 cm
Minimální množství: 50ks

401025

401021401023 401024401022



Podložka na sezení
36,50 Kč/ks
Skládací podložka na sezení, nylon s 
PE pěnou.
Rozměry: 32 x 26 x 0,8 cm
Minimální množství: 50ks

S180758201950 201947

201951



Kulatý ručník
346,90Kč/ks
Kulatý 180g bavlněný plážový ručník.
Rozměr: průměr 150 cm
Minimální množství: 5ks

S194920 S194919

S194916

S194918

S194917



Kartáč na vlasy
50,90Kč/ks
Kartáč na vlasy proti zamotávání vlasů v metalické barvě. 
Rozměr: 67 x 90 x 45 mm
Minimální množství: 50ks

S193937 S193938S193939



Balzám na rty 
17,90Kč/ks
Přírodní balzám na rty v krabičce z ABS plastu. 
Dermatologicky testováno. SPF15.
Rozměr: 3,5x3,5x3,5 cm
Minimální množství: 100ks

S195137

S195139

S195140

S195138 S195135

S195136



Šňůrka na krk
9,90Kč/ks
Šňůrka na krk s kovovou karabinou a bezpečnostní pojistkou.
Rozměr: 2x92,5 cm
Minimální množství: 200ks

S194714

S194716S194713

S194710S194715 S194712

S194719 S194711

S194717

S194718



Na zahrádku



Truhlík na bylinky
109,50Kč/ks
S180704
Dřevěný truhlík na bylinky -
semínka máty
Minimální množství: 10ks



Sáček s mátovými semínky
48,90Kč/ks
S195013
Sáček s mátovými semínky. Přidáním 300 ml vody 
vyrobíte jeden litr substrátu.
Minimální množství: 30ks



Sáček se semínky bazalky
48,90Kč/ks
S195012
Sáček se semínky bazalky. Přidáním 300ml vody dostanete 1 litr 
zahradního kompostu.
Minimální množství: 30ks



Sáček se semínky petržele
48,90Kč/ks
S195014
Sáček se semínky petržele. Přidáním 300 ml vody vyrobíte 
jeden litr substrátu.
Minimální množství: 30ks



Sada pro výsadbu
50,20Kč/ks
S200872
Sada pro výsadbu květin v polaminovaném papírovém 
sáčku. Obsahuje 5-8 semínek petúnií v různých barvách. 
Rozměr:  11 x 13 cm
Minimální množství: 50ks



Bavlněné rukavice
43,50 Kč/ks
Bavlněné pracovní rukavice v 
jedné velikosti
Minimální množství: 50ks

400680400681

400678

400679

http://www.speed-press.cz/foto/foto4/velke/400678.jpg
http://www.speed-press.cz/foto/foto4/velke/400679.jpg


Zahradní rukavice
102,50Kč/ks
S180343
Set dvou zahradních rukavic, jedna z nich 
speciálně pro hrabání, baleno v krabičce
Rozměry: 24 x 17 cm
Minimální množství: 20ks



Houpací síť 
387,90Kč/ks
S190534
Plátěná houpací síť . Nosnost cca 120kg.
Rozměr: 208 x 80 cm
Minimální množství: 5ks



Digitální teploměr
90,50Kč/ks
300338
Plastový digitální teploměr s přísavkou na okno
Rozměr: 6,5 × 13 x 3 cm
Minimální množství: 10 ks



Zahradní set
319,90Kč/ks
S619736
Zahradní set v tašce, 7 kusů
Rozměr: 23 × 15 cm
Minimální množství: 10ks



Barbecue gril
577,20Kč/ks
S141345
Barbecue gril
Rozměr: 30 x 40 cm
Minimální množství: 5ks



Tašky a batohy



Stahovací batoh
51,50
S200226
Batoh CORK: se 2 držadly, také použitelný jako taška přes rameno.
Rozměr: 38 x ø41 cm
Minimální množství: 30ks



Batoh s metalickým povrchem
46,90Kč/ks
Laminovaný batoh se šňůrkami, 120 gr/m²
Rozměr: 36 x 40 cm 
Minimální množství: 30ks

S180553S180554 S180555

S180556



Skládací kryt
127,90Kč/ks
S152548
Skládací kryt pro ochranu Vašeho 
batohu, vodotěsný s antireflexními 
popruhy
Rozměr: 11 x 3 x 15 cm 
Minimální množství: 20ks



Vak s reflexními pruhy
27,50Kč/ks
Vak na stažení šňůrkou s reflexními částmi, 190T polyester. 
Rozměr: 35  x 41 cm
Minimální množství: 50ks

S201195 400940

400940

400942

400943400944 S201196



Bavlněná taška s dlouhými uchy
29,50Kč/ks
Bavlněná nákupní taška s dlouhými uchy, 140 gr/m²
Rozměr: 38 x 42 cm 
Minimální množství: 50ks

S180558S180559

S180560S180561

S180562

S180563 S180564

S180565

S180566

S180567



Nákupní taška 
13,90Kč/ks
Nákupní taška z netkané textilie se svařenými švy a krátkými uchy, 80 g/m². 
Rozměr: 38 x 35 cm
Minimální množství: 100ks

S201270 S201271 S201272 S201273

S201274 S201275 S201276S201277



Nákupní taška
84,50Kč/ks
S194932
Nákupní taška s jutovými detaily. Dlouhá ucha. 160 g/m².
Rozměr: 38x41 cm
Minimální množství: 30ks



Ledvinka
48,90Kč/ks
Ledvinka BUDDY: hlavní přihrádka na zip, přední kapsa na zip, nastavitelný opasek se sponou - ideální pro 
cennosti a drobnosti.
Rozměr: 28 x 12 cm
Minimální množství: 30ks

S200242S200243S200244



Sada kufrů
5 819Kč/ks
Sada vozíků MÜNCHEN, 3 kusy: exkluzivní design, balení na obou úrovních, hlavní 
přihrádka s děličem a balicí popruh, vozíky L + XL jsou roztažitelné cca. 10%, 4 lehce 
ovladatelná dvojitá rotační kola s otočením o 360 °, vč. Kombinovaný zámek TSA.
Rozměr: XS 55 x 36 x 22 cm

L    69 x 44 x 28 cm
XL  79 x 47 x 33 cm

Minimální množství: 1ks

S200289S200290 S200291



Nevybrali jste si?

Chcete něco zajímavějšího?



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




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


Se sublimačním 
plnobarveným celoplošným 

potiskem



Sublimační tisk – zboží skladem ihned k dodání

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


S961481c S961483c

S961484c



S962547a S962539b

S962539aS962546a



S962544a S962534b

S962552fS962544



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


Sublimační tisk - ukázky



Sublimační tisk – zboží skladem ihned k dodání

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


Řešením jsou výrobky na zakázku!



















Další nabídky
Archiv všech novinek

Elektronické katalogy Vánoce 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/


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
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