
Zpátky do školy 



Horké novinky



S223485

29,50 Kč/ks bez DPH

INKLESS BAMBOO
Bambusové pero bez inkoustu s dlouhou 

životností a papírovým uzávěrem. Toto pero 

má hrot z kovové slitiny a při psaní oxiduje 

povrch papíru, aniž by zanechávalo stopy. 

Díky tomu je toto pero skvělou udržitelnou 

alternativou k tradičnímu peru

Rozměr: Ø0,8 × 13,8 cm 

Minimální množství: 50 ks



S223686

32,50 Kč/ks bez DPH

INKLESS PLUS
Bezinkoustové pero s dlouhou životností     

s bambusovým tělem a gumou s papírovým 

uzávěrem. Toto pero má hrot z kovové 

slitiny a při psaní oxiduje povrch papíru, 

aniž by zanechávalo stopy. Díky tomu je toto 

pero skvělou udržitelnou alternativou k 

tradičnímu peru

Rozměr: ∅ 0,8 × 17 cm 

Minimální množství: 100 ks



S223750

69,00 Kč/ks bez DPH

GRASS STICKY
Samolepicí bločky a poznámkové 

bloky různých velikostí z trávového 

papíru s kartonovým obalem. Trávový 

papír je dokonalým propagačním 

dárkem. Výrobní proces je od začátku 

do konce udržitelný a šetrnější k 

životnímu prostředí než tradiční papír 

na bázi dřeva. Vyrobeno v EU

Rozměr: 8 × 2 × 10 cm

Minimální množství: 20 ks



S224539

69,00 Kč/ks bez DPH

ANOTATE
Zápisník formátu A5 s deskami z 

RPET a 160 linkovanými 

stránkami (80 listů)

Rozměr: 14 × 21 cm

Minimální množství: 20 ks



S223672

96,30 Kč/ks bez DPH

SAQUITA
Taška na skladování potravin střední 

velikosti vyrobený z organické bavlny. 

Gramáž 140 g/m². Mějte své jídlo řádně 

zabalené, aby vydrželo déle čerstvé. S tímto 

bavlněným pytlíkem vyrobeným z 

udržitelného materiálu můžete své jídlo 

skladovat a brát si ho s sebou. 

Rozměry 26,6 x 12,7 x 25,4 cm.

Minimální množství: 20 ks



S223542

331,30 Kč/ks bez DPH

LADEN LARGE
Bambusová svačinový box s odnímatelnou přepážkou a 

připevnitelným elastickým nylonovým popruhem. Objem 1000 ml

Rozměr: 21 × 12 × 6 cm

Minimální množství: 5 ks



S223759

123,80 Kč/ks bez DPH
Stahovací taška vyrobená z 

recyklované bavlny s přírodními 

šňůrkami. Gramáž 220 gr/m²

Rozměr: 38 × 42 cm

Minimální množství: 10 ks



Na lavici



1,80 Kč/ks 
Dřevěná tužka s gumou

Rozměr: 18,6 × 0,7 cm

Minimální množství: 500 ks

101919101636 101637 101917 101639 101918 101642 101920101824 101823



13,80 Kč/ks 

FARM
dřevěná tužka s barevnou legrační postavou, 

neořezaná

Rozměr: 21 × 0,8 cm

Minimální množství: 100 ks

101501 101503101502



7,30 Kč/ks

MOTUL
plastové kuličkové a dotykové 

pero s pogumovaným úchopem 

a modrou náplní

Rozměr: ø 0,9 × 14 cm 

Minimální množství: 200 ks

101894

101897

101900

101896

101895

101893

101898

101899



S200305

7,90 Kč/ks bez DPH

Kuličkové pero
Kuličkové pero s přírodním slámovým potahem, stříbro, modrá náplň. 

Rozměr: 13,8 x ø1 cm

Minimální množství: 200ks



13,40 Kč/ks

FITIG
plastová propisovací tužka a 

zvýrazňovač, 2 v 1

Rozměr: 14,5 × 1,2 cm

Minimální množství: 200 ks

100862100861 100863



S201928

8,40 Kč/ks bez DPH

Kuličkové pero 2 v 1 
Recyklované kuličkové pero se žlutým zvýrazňovačem. Modrý inkoust.

Rozměr: 14,1 x ø1 cm

Minimální množství: 200ks



4,10 Kč/ks bez DPH
Plastové twist kuličkové pero s funkcí 

stojánku na mobil a modrou náplní.

Rozměr: průměr 1,3 x 13,9 cm

Minimální množství: 300 ks

S181766

S181767

S181768

S181769

S181770

S181771



16,10 Kč/ks bez DPH

Kuličkové pero se stylusem
Kuličkové pero z hliníku se stylusem, v 

těle je světlo, které po stlačení prosvítí 

logo, když je vylaserované, 3 AG 3 baterie 

jsou přiloženy, modrý inkoust

Rozměr: průměr 1,2 x 13,6 cm 

Minimální množství: 100ks

S180706

S180709



12,80 Kč/ks bez DPH

Pero X3 Smooth touch
Kuličkové pero vyznačující se jedinečným 

diamantovým vzorem, nová verze s 

povrchovou úpravou smooth touch pro 

mimořádně komfortní psaní, německá náplň s 

modrým inkoustem Dokumental pro psaní až 

1 200m textu

Rozměr: 14 x průměr 1 cm 

Minimální množství: 100ks

S180812S180813 S180814 S180815S180816

S180817

S180818S180819 S180820S180821



6,30 Kč/ks 

TRIANGL
zvýrazňovač ve tvaru kapsle v 

průsvitném plastovém obalu

Rozměr: 2,3 x 6 x 1,4 cm

Minimální množství: 300 ks

101909

101911 101912 101913101910



35,30 Kč/ks bez DPH
Čtvercový zvýrazňovač. 

ABS plast.

Rozměry: 8 x 1,5 x 8 cm 

Minimální množství: 50 ks

102131



S192244

41,20 Kč/ks bez DPH

Hvězda se zvýrazňovači
Pět jasně barevných zvýrazňovačů ve formě hvězdy. 

Polypropylen.

Rozměr: 1,9 x 10,6 x 11,3 cm

Minimální množství: 50ks



27,30 Kč/ks bez DPH
XXL zvýrazňovač s ovocnou 

vůní. Plast

Rozměry: 22,6 x 2,2 cm 

Minimální množství: 100 ks

S184366

S184365

S184367



102035

7,90 Kč/ks bez DPH 

MAGIC
sada 6 ks voskovek

Rozměr: 10 × 2 cm

Minimální množství: 200 ks



3,00 Kč/ks bez DPH

PULSY
barevná mazací guma v 

plastovém obalu s 

transparentním vrškem

Rozměry: 5,5 × 2,6 × 1,2 cm

Minimální množství: 300 ks

101875

101876 101877 101878



11,60 Kč/ks bez DPH

Ořezávátko
Ořezávátko kombinované s gumou.

Rozměr: 6,3 x 1,5 x 3,3 cm

Minimální množství: 200ks

S195042 S195041S195043



101464

23,60 Kč/ks bez DPH 

DONY
sada tužek, pravítka, gumy a ořezávátka

Rozměr: 17,7 × 4,5 × 1,3 cm

Minimální množství: 100 ks



21,70 Kč/ks bez DPH 
Školní sada, 5 dílů v kartonové krabičce. 

Obsahuje: kuličkové pero z recyklovaného papíru 

s modrou náplní, mechanickou tužku, pravítko, 

ořezávátko a gumu.

Rozměr: 4,5 x 17,7 x 1,5 cm

Minimální množství: 100 ks

S181903
S181901

S181904S181902



S200335 

58,30 Kč/ks bez DPH

Psací sada
Psací souprava včetně pravítka, gumy, ořezávátka, tužky a válečkové propisky, v ekologickém bavlněném 

pouzdře.

Rozměr: 18,3 x 7,8 x 1,6 cm

Minimální množství: 30ks



4,70 Kč/ks bez DPH

SPIKED
plastové ořezávátko, možnost 

plnobarevného potisknutí digitální 

technologií

Rozměr: průměr 2,5 × 1,4 cm

Minimální množství: 300 ks

101688

101686 101687 101689101685



14,50 Kč/ks bez DPH

Set pastelek
Set pastelek: 12 různých barevných pastelek z přírodního dřeva, 

naostřené, ořezávátko integrovaný v průhledném víku.

Rozměr: průměr 3,5 x 10 cm

Minimální množství: 100ks

S190511S190509 S190510



S180162

147,30 Kč/ks bez DPH

Stojan na tužky s magnetem
Stojan na tužky ve tvaru tužky, obsahuje 10 sponek a magnet na vrchu 

Rozměr: průměr 6,5 x 18,5 cm 

Minimální množství: 10ks



S182314

16,40 Kč/ks bez DPH
Plastové pravítko s puzzle, 15 cm

Rozměry: 15,5 x 6,4 x 0,7 cm

Minimální množství: 100 ks



5,90 Kč/ks bez DPH 

HEBE
plastové pravítko 15 cm

Rozměr: 16 × 4,2 × 0,2 cm

Minimální množství: 200 ks

101469

101466 101468 101467



8,20 Kč/ks bez DPH

LOONEY
dřevěné pravítko, 13 cm

Rozměr: 15,3 × 2,9 cm 

Minimální množství: 200 ks

101850

101851

101852

S181596

S181594

S181597

S181595



S107775

9,90 Kč/ks bez DPH
12 pastelek v kartonové krabičce

Rozměr: 9 × 9 cm

Minimální množství: 200 ks



S165916

74,30 Kč/ks bez DPH
Omalovánky s 24 stranami (6 s 

obrázky a 18 čistých), obsahuje 

8 pastelek

Rozměry: 21,7 x 18,7 x 1 cm

Minimální množství: 20 ks



101572

72,90 Kč/ks bez DPH 

BEAU
malířská sada v dřevěné krabici

Rozměr: 15,5 × 11,5 × 3,2 cm

Minimální množství: 20 ks



24,20 Kč/ks bez DPH
A6 zápisník s měkkou PU obálkou, 

96 linkovaných stránek, zavírání na 

elastický pásek.

Rozměr: 14 x 9 x 1,7 cm

Minimální množství: 50 ks

S165409S165407

S180224 S180223S165405

S165406

S165404

S165408



26,20 Kč/ks bez DPH

DIENEL
blok se šitou vazbou s 

papírovými deskami se 40 listy

Rozměr: 140 x 205 x 4 mm

Minimální množství: 100 ks

S171900 S171901 S171902

S171903



31,80 Kč/ks bez DPH

Blok se štítky 
Samolepící lístky v obalu z recyklovaného papíru, 

obsahuje 3 rozměry lístků: 100 ks 7 x 9 cm, 25 ks 

5 x 7,6 cm, 125 ks 1,2 x 4,9 cm

Cena: 34,50Kč/ks

Rozměr: 80 x 109 x 18 mm

Minimální množství: 50ks

S181922 S181923S181924 S181925S181926



4,60 Kč/ks bez DPH

ZINKO
sada samolepicích bločků

Rozměr: 8,2 × 6 × 0,3 cm

Minimální množství: 300 ks

101855

101856 101857



101592

11,70 Kč/ks bez DPH

PERTA
sada samolepicích bločků

Rozměr: 10,5 × 6,8 × 0,5 cm

Minimální množství: 100 ks



30,10 Kč/ks bez DPH

CELES
pouzdro na tužky se zipem a uchem, 

600D polyester

Rozměr: 22,5 x 6,5 cm

Minimální množství: 50 ks

101936

101932

101937

101933 101934

101938

101935



7,10 Kč/ks bez DPH

ZEPPY
průhledné pouzdro na pera na zip, PVC

Rozměr: 200×70 mm 

Minimální množství: 200 ks

S172638 S172639

S172642

S172640



48,30 Kč/ks bez DPH

DRINKTRANS
hliníková láhev s karabinou 
Rozměr: 0,4 l, průměr 6,5 × 17,5 cm

Minimální množství: 30 ks

700597 700598700594

700595

700592700593



93,80 Kč/ks bez DPH

BOSKY
plastová láhev na vodu
Rozměr: objem 0,65 l, průměr 6,7 ×

25,7 cm

Minimální množství: 20 ks

600818600817 700408600819 700410 600386S182901



42,60 Kč/ks bez DPH

ISKAN
plastová sportovní láhev

Rozměr: objem 0,5 l, průměr 6 × 19,5 cm

Minimální množství: 50 ks

700346

700347 700438700349700348 700350 700436 700437



163,60 Kč/ks bez DPH 

Sportovní láhev
Hliníková sportovní láhev s popruhem a průhledným víkem na pití, 720 ml. 

Rozměr: 25 x ø6,9 cm

Minimální množství: 10ks

S200971 S200972S200973 S200974S200975



300966

89,70 Kč/ks bez DPH

ZACK
10 místní kalkulačka z ABS, možnost 

plnobarevného potisknutí digitální 

technologií

Rozměr: 11,6 × 5,9 × 1 cm

Minimální množství: 20 ks



104,00 Kč/ks bez DPH
Hliníková powerbanka záložní 

zdroj  2 200 mAh

Rozměr: 9,6 × 2,2 × 2,4 cm

Minimální množství: 10 ks

301227

301222301223301224301225301226



Zakázková výroba
powerbanka záložní zdroj 

1 000 – 12 000 mAh

Cena na vyžádání



USB People kolekce

USB Ball People

USB Metal People

USB People Standart



Na hraní



200592 

15,50 Kč/ks bez DPH

BUBBLE
bublifuk mix 4, barev bez 

možnosti výběru

Rozměr: průměr 3,5 × 9 cm

Minimální množství: 100 ks



14,30 Kč/ks bez DPH

SOPLA
bublifuk s bezpečnostním 

uzávěrem

Rozměry: 2,7 x 2,7 x 13 cm

Minimální množství: 100 ks

20339220396203394 203395203390 203391 203393



17,70 Kč/ks bez DPH

BARDO
skládací letadlo

Rozměr: 12,7 × 4 × 15 cm

Minimální množství: 100 ks

202641

202642

202640



S200798

96,40 Kč/ks bez DPH

Dřevěná stavebnice

Dřevěná stavebnice - věž (45 ks) v bavlněném pytlíku. 
Rozměr: 5 x 17,5 x 5 cm

Minimální množství: 20ks



47,00 Kč/ks bez DPH

MARINA
plážová hra

Rozměry: 33,2 x 18,9 x 5 cm

Minimální množství: 30 ks

201975

201971201972

201974201973



36,50 Kč/ks bez DPH

THROW
plážová hra, sada obsahuje 

míček a 2 lapače míčku

Rozměry: průměr 15 x 2 cm

Minimální množství: 50 ks

201000

200999 



100926

20,40 Kč/ks bez DPH

CHALKE
6 venkovních kříd

Rozměr: průměr 2,5 × 11 cm

Minimální množství: 100 ks



8,30 Kč/ks

Plastové jo-jo 
Rozměry: 5 × 1,5 cm

Minimální množství: 200 ks

203082

203083

203084 203085 203086 203087



203315

31,20 Kč/ks

FLASHYO
jojo s blikajícím světlem, 

včetně 2 baterií

Rozměry: 5,8 x 5,8 x 3,5 cm

Minimální množství: 50 ks



203013

16,90 Kč/ks bez DPH

ASSO
kovový hlavolam v plastové 

krabičce, 4 varianty

Rozměry: 6 x 4,5 x 1,5 cm

Minimální množství: 100 ks



S181963

22,30 Kč/ks bez DPH
Prostírání na vybarvení z 

netkané textilie a s 5 

voskovkami

Rozměry: 40 x 30 cm 

Minimální množství: 100 ks



S194482

18,10Kč/ks bez DPH

Pouzdro na pastelky na vybarvení
Pouzdro na pastelky na zip s 5 voskovkami na vybarvení, 

netkaná textilie. 

Rozměr: 22 x 11 cm

Minimální množství: 100ks



S201916

25,10 Kč/ks bez DPH

Stahovací batoh
Stahovací batoh z netkané textilie 80 g / m², vymalovávací, 5 fixů.

Rozměr: 35 x 28 cm

Minimální množství: 50ks



S181900

22,20 Kč/ks bez DPH

Mandalové omalovánky 
Mandala omalovánky s 

dvanácti pastelkami a dvanácti 

různými obrázky 

Rozměr: 90 x 90 x 10 mm

Minimální množství: 100ks



101336

28,10 Kč/ks bez DPH

ANIMAK
Malovací sada 8 barevných pastelek, 

omalovánky

Rozměr: 14,7 × 10,2 × 1,2 cm

Minimální množství: 50 ks



203149

25,30 Kč/ks bez DPH

TIZY
zástěra pro děti z netkané textilie na 

vybarvení, s 5 fixami

Rozměr: 43 x 43 cm

Minimální množství: 50 ks

203150

25,10 Kč/ks bez DPH

BACKYS
vak na stažení šňůrkou pro děti z 

netkané textilie na vybarvení, s 5 fixami

Rozměr: 25 × 30 cm 

Minimální množství: 50 ks



202838

11,20 Kč/ks

DIVER
plastové posuvné puzzle

Rozměr: 9 × 7,5 × 2,7 cm

Minimální množství: 100 ks



202746

58,40 Kč/ks bez DPH

SUZZLE
puzzle se sublimačním 

potiskem, 80 dílků, ve 

vlastním designu

Rozměr: 19 × 24 cm

Minimální množství: 50 ks



S181613

11,50 Kč/ks bez DPH
Papírové puzzle na zakázku 

S 3 otočným vrstvami, které 

otočíte podle obrázků

Rozměry: 9 x 10,5 cm

Minimální množství: 100 ks



201467

55,80 Kč/ks bez DPH

SVIH
dětské švihadlo s rukojetí ve 

tvaru zvířátka, mix bez možnosti 

výběru

Rozměr: 200 cm

Minimální množství: 30 ks



148,90 Kč/ks bez DPH

Fotbalový míč 
PVC a umělá kůže, velikost 5

Rozměry: 22 cm

Minimální množství: 10 ks

S134642

S134644

S134643

S201278



20,40 Kč/ks bez DPH

BALL
antistress koule

Rozměr: průměr 6,3 cm

Minimální množství: 50 ks

S800613 S800612 S800611



49,50 Kč/ks bez DPH

TEDDY
klíčenka, medvídek

Rozměr: 6,5 × 7,5 cm

Minimální množství: 50 ks

202491S153586203043 202490

203560



90,10 Kč/ks bez DPH

VASIK
medvídek v triku s kapucí

Rozměry: 13 x 16 cm

Minimální množství: 30 ks

202254

202253
202252 S194654

S194653

S194652



205,60 Kč/ks bez DPH

MANTA
dětská fleecová deka s plyšovým 

medvědem. Hračka držící deku s 

rukama na suchý zip

Rozměry: 15 x 20 cm, deka 120 x 80 cm

Minimální množství: 10 ks

601196601197 601195



Bezpečnost



7,70 Kč/ks bez DPH
Ohebný a nastavitelný 

reflexní pásek

Rozměr: 2,35 × 2,9 cm

Minimální množství: 200 ks

S105633 S105636S105635 S105634



30,80 Kč/ks bez PDH

Světýlko s držákem na láhve
Světýlko s držákem na láhve HANG: LED se 2 světelnými režimy (stálé a blikající 

světlo), gumový kroužek pro připevnění PET lahví, lze připojit k batohu nebo k 

opasku pomocí otočné karabiny

Cena: 29,50Kč/ks

Rozměr: 12,6 x 3,3 x 1,2 cm

Minimální množství: 50ks

S197512 S197513S197514 S197515



400700

6,30 Kč/ks bez DPH
Reflexní klíčenka

Rozměr: 4,5 x 5,6 cm 

Minimální množství: 200 ks



10,60 Kč/ks bez DPH

SAFEBEAR
plastová klíčenka odrazka, možnost 

plnobarevného potisknutí digitální 

technologií

Rozměr: 5 × 7 cm

Minimální množství: 200 ks

400708

400709 400707 400706



S147964 

4,50 Kč/ks bez DPH
Reflexní samolepka smile

Rozměr: průměr 7 cm

Minimální množství: 300 ks



400701 

3,80 Kč/ks bez DPH
Reflexní samolepka ruka

Rozměr: 6,7 × 5,5 cm

Minimální množství: 300 ks



S182323

3,70 Kč/ks bez DPH

Reflexní nálepka
Kulatá reflexní nálepka 

Rozměr: průměr 70 mm

Minimální množství: 300ks



S182325

3,70 Kč/ks bez DPH

Reflexní nálepka
Reflexní nálepka čtvercového tvaru 

Rozměr: 7 x 7 cm

Minimální množství: 300ks



400734

49,20 Kč/ks bez DPH
Dětská bezpečnostní vesta, reflexní 

pásky EN20471 II. třídy, 100% polyester

Rozměr: 45 × 40 cm

Minimální množství: 50 ks



400430

65,40 Kč/ks bez DPH
Dětská bezpečnostní vesta, odpovídající 

normě EN13356 (EN20471)

Minimální množství: 5 ks



400820

64,50 Kč/ks bez DPH
Dětská čepice s reflexním 

pruhem 

Minimální množství: 20 ks



25,70 Kč/ks bez DPH

Vak s reflexními pruhy
Vak na stažení šňůrkou s reflexními částmi, 190T polyester. 

Rozměr: 35  x 41 cm

Minimální množství: 50ks

S201195 400940

400940

400942

400943400944 S201196



S172138

120,30 Kč/ks bez DPH
Reflexní 5ti dílná sada pro děti s 

vestou, reflexním páskem, 

vakem na stažení, samolepkou a 

odrazkou. 100% polyester

Rozměr: 27,5 x 19,5 cm

Minimální množství: 10 ks



Praktické



78,60 Kč/ks bez DPH

Bluetooth hledač klíčů 
4.0 Bluetooth zařízení proti ztrátě, nebo pro nalezení klíčů 

z odolného ABS materiálu, vyžaduje stažení aplikace 

zdarma (iSearching) dostupné pro Android i iPhone, 

připněte zařízení k Vašemu zavazadlu, klíčům, nebo 

batohu, další funkce jsou samospoušť a vyhledávání 

telefonu, baterie je součástí balení

Rozměr: 5 x 3 x 1 cm

Minimální množství: 20ks

S180419 S180420

S180421



S200717

24,70 Kč/ks bez DPH

Krytka na web
Plastová krytka na web kameru s vlastním tvarem, plnobarevným potiskem (maximální 

velikost: 50 × 25 mm). S posuvným krytem a samolepící zadní stranou. S digitální tištěnou 

papírovou kartou. 

Rozměr: 5,4 x 7,1 cm

Minimální množství: 100ks



KALKULACE - ZAKÁZKOVÁ VÝROBA 

lanyard s nastavitelnou délkou a držákem na 

PET láhev, sublimační tisk po celé ploše 

lanyardu v ceně

Rozměr: 100 x 25mm

Minimální množství: 1 000 ks

Ilustrační foto



37,10 Kč/ks bez DPH

Nabíjecí kabel 
Přívěšek na klíče s USB nabíjecím kabelem s micro USB, USB-C a Lightning konektory. 

Rozměr: 1,2 x 6,7 x 1 cm

Minimální množství: 30ks

S193922

S200730

S200731

S193923

S193924

S200732

S193925

S200733



11,50 Kč/ks bez DPH
Vlhčené ubrousky v obalu, 10 ks

Rozměr: 15 x 7,5 cm (ubrousek 17 x 20 cm)

Minimální množství: 200 ks

203317

203320203319



S182286

28,90 Kč/ks bez DPH

Čistítko na brýle 
Extra silný čistící hadřík na brýle z mikrovlákna (400 g/m²) 

s vlastní grafikou na přední straně, sublimační potisk

Rozměr: 13 x 18 cm

Minimální množství: 100ks



18,50 Kč/ks bez DPH
Plastová skládací lahev s karabinou

Rozměr: objem 0,48 l, 12 × 26 cm

Minimální množství: 50 ks

700363

700367

700537

700366

700364 700365



26,30 Kč/ks bez DPH

Box na svačinu
plastový box na svačinu ve tvaru toustu, 

450 ml

Rozměry: 13 × 5 × 13,5 cm

Minimální množství: 100 ks

S153667 S153668

S153669

S153670 S153671



S186247

96,00 Kč/ks bez DPH

Svačinová termotaška
Tato svačinová termotaška v retro stylu staré školy je vybavena izolačním 

prostorným hlavním prostorem s rolovacím horním víkem a může pojmout až 12 

plechovek. Vyrobeno z laminovaného netkaného polypropylenu 110 g. Laminovaný 

netkaný polypropylen 110 gsm.

Rozměr: 25,5 x 18,5 x 37 cm

Minimální množství: 20ks



43,90 Kč/ks bez DPH

Papírová chladící taška pro děti 
Papírová chladící taška pro děti s barevnými uchy a hliníkovou vložkou.

Rozměr: 20 x 26 x 9,5 cm

Minimální množství: 30ks

S194165
S194166

S194167



21,30 Kč/ks 

PREMIUM
praktický vak

Rozměr: 33 × 44 cm

Minimální množství: 50 ks

507125 507132 507128 507129

507136 601242507138

507130601240 507126 507127

601241507135 507131

601243 507134



38,80 Kč/ks bez DPH 
Chladicí vak z polyesteru

Rozměr: 31,7 x 1 x 42,5 cm

Minimální množství: 50 ks

S183954S183952

S183947

S183951

S183950S183946 S183948

S183953

S183949

S183955



35,60 Kč/ks
Vak pro děti ve tvaru zvířátka s plastovou karabinou
Rozměr: 32,5× 26,3 cm

Minimální množství: 50 ks

203118

203117
203116

203119



314,40 Kč/ks bez DPH
Batoh s přihrádkami na zip, vypolstrovanou 

kapsou na laptop, ucha z PU kůže a 

nastavitelný ramenní popruh. 300D polyester. 

Rozměr: 31,5 x 9,5 x 40 cm 

Minimální množství: 5 ks

S182293 S182292



117,90 Kč/ks bez DPH

BATOH
polyesterový batoh s nastavitelnými 

ramenními popruhy, kapsy ze síťoviny, 

kapsička se zipem na mobil a hlavní 

přihrádka, 600D polyester

Rozměr: 30 × 40 × 7 cm

Minimální množství: 20 ks

600964 600965 600966 600967

600968

600969

600970 600971



93,50 Kč/ks
Batoh DANNY: přední kapsa s 

vertikálním zipem, hlavní 

oddělení na zip

Rozměr: 24 x 13,5 x 40,5 cm

Minimální množství: 20 ks

S180138
S180137S180136

S180141

S180139

S180140



240,30 Kč/ks bez DPH

BACKFUN
batoh do školy, 600D 

polyester

Rozměr: 29,5 x 14,5 x 45 cm 

Minimální množství: 10 ks

601548 601549 601550

601551



307,90 Kč/ks bez DPH

ACTION
taška přes rameno PVC 

včetně kapsy na laptop
Rozměr: 34,5 x 31,5 x 13,5 cm

Minimální množství: 5 ks

505323

505321 505322



91,90 Kč/ks bez DPH 
Ledvinka s dotykovým okénkem a otvorem pro 

sluchátka, lycra

Rozměr: 24 × 10,5 cm

Minimální množství: 20 ks

S172445 S172446 S172447



243,50 Kč/ks
Dětská mikina s kapucí Zn. 

GILDAN

50% bavlna,50% polyester, 270 

gr/m2 
Velikosti: 104-164

Minimální množství: 5 ks

S912304 S925918

S912296 S912284 S944000 S912276 S912300



21,10 Kč/ks bez DPH

PONCHOS
pláštěnka v pozdře s karabinou
Rozměr: Ø 6 cm

Minimální množství: 100 ks

505590

505592

505589 505588 505591

S197108



84,40 Kč/ks

REBEL
skládací deštník

Rozměr: Ø 81 cm

Minimální množství: 20 ks

500716

507861

507860

500712

500713

500714

500715

500717 500719

500720

500721

500722

500723

505665

500718

505666



19,20 Kč/ks

MALTER
plastové sluneční brýle 

s UV400 ochranou a 

matným povrchem.

Minimální množství: 100 ks

202698

202700202699

202701

202696

202697 202702



9,80 Kč/ks bez DPH
Balzám na rty

Rozměr: Ø1,9 x 7 cm 

Minimální množství: 200 ks

202880



17,90 Kč/ks bez DPH

Balzám na rty 
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



388,60 Kč/ks bez DPH

Skládací Bluetooth sluchátka.
Rozměr: 16 x 8,5 x 18 cm

Minimální množství: 3ks

S190276 S190278S190277



S180205

345,70 Kč/ks bez DPH

Stolní lampa s větráčkem
Stolní lampa s flexibilním krkem, 16 LED světel, funkce 

on/off poklepáním prsty, zabudovaný větráček s 

dotykovým sensorem, USB kabel, baterie 1200mAh 

Rozměr: 13,5 x 12 x 48 cm 

Minimální množství: 5ks



Na zakázku 

s plnobarveným 

celoplošným potiskem



S961481c S961483c

S961484c



S962547a S962539b

S962539aS962546a



S962544a S962534b

S962552fS962544



Fidget Spinner

Fun Hand Spinner

Tri-twist Spinner 





Antistresová hračka - hit léta  

Anti stresový ruční spinner Vám pomůže udržet Vaše ruce zaměstnané a 

díky tomu se budete lépe soustředit. 

Obsahuje krabičku. Předmět je plně ve shodě s Evropským standardem 

EN 71 CE, splňuje tedy všechny bezpečnostní požadavky pro hračky.

Univerzální dárek pro děti i dospělé, zábavný a pomáhá snížit stres.

Základní barvy a provedení skladem již od 14,90 Kč / ks bez DPH. 

Digitální plnobarevný potisk nebo epoxy logoprint.

Výroba na zakázku ve vlastní velikosti, pantone barvě, tvaru, svítící atd... 

Balení v dárkové papírové nebo plastové krabičce.

Více informací a cenovou nabídku získáte u našich obchodníků. 

















Nevybrali jste si?

Chcete něco zajímavějšího?



Další nabídky

Archiv všech novinek

Elektronické katalogy 2022

Značkové a sportovní oblečení

Čistící ubrousky PushClean

Powerbank – záložní zdroje

Luxusní značkové dárky

Akce a slevy

http://www.speed-press.cz/akcni-nabidka/
http://www.pushclean.cz/PUSHCLEAN_CZ.pdf
http://www.speed-press.cz/mailing/powerbanky-reklamni-predmety-2014.pdf
https://vip.speed-press.cz/cz/
http://www.speed-press.cz/katalogy2020/3-reklamni-textil-TEXTIL-2020/
http://www.speed-press.cz/listovaci-online-katalogy/
http://www.speed-press.cz/archiv-novinek/
http://www.speed-press.cz/listovaci-online-katalogy/


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


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


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


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


Katalog

Výběr skladových předmětů

- informace

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


Luxusní značkové předměty

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


Sublimační plnobarvený celoplošný 

potisk k dodání ihned!



Předměty vhodné k SUBLIMACI skladem, možnost okamžitého dodání.
hrnky 

plecháčky

termosky

podložky pod myš

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


S962539b

S962546a

S961484c

S962552f S962534b



Objevte moderní technologie

Zjistěte, co dokáží naše digitální potiskové stroje.

Přehrajte si videa na www.speed-press.cz

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


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


Rotační laser - celoplošné gravírování po celém obvodu 360°.

nový vláknový laser TruMark Station 5000R od firmy TRUMPF.

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

reklamních předmětů.

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



Tato technologie otevírají zcela nové možnosti reklamního značení různých druhů výrobků  (textil, hrnky -

standartních, atypických tvarů, drobné předměty jako klíčenky atd.), pro malé a střední zakázky plnobarevného

tisku a zásadní výhodou minimalizace příprav pro tisk a personifikaci. Tedy podstatně nižší náklady na 

předtiskovou přípravu. 

Maximální rozměr tisku plochých předmětů a textilu – 60 × 40 cm plnobarevně umožňuje mnohem větší 

kreativitu v designu tisku prakticky po celé ploše například trika. Tím vznikne vlastně „úplně jiný výrobek“. 

Technologie je založena na principu transferu, netiskneme přímo na textil, hrnky a ostatní předměty, ale na 

speciálně upravený papír pro sublimační tisk na speciální tiskárně. 

Takto předtištěný motiv se posléze za vysoké teploty a tlaku zapeče (vysublimuje) na potiskované zboží, který je 

potaženo speciální vrstvou pro snadný přenos natištěných motivů ze sublimačního papíru. 

U textilního zboží musí potiskovaný předmět obsahovat minimálně 70% polyesteru. 

Pro tisk sublimačních papírů používáme kvalitní inkousty na bázi vody.

Motiv natištěný těmito barvami je na pohled zajímavý, na dotek není tisk motivu znát a působí jako když zboží 

bylo vyrobeno již s tiskem, má vysoké a velmi brilantní barevné provedení.  Vhodné pro personifikace.

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

Sublimační tisk

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


Sublimační tisk - ukázky



Nevybrali jste si?

Chcete něco zajímavějšího?



Řešením jsou výrobky na zakázku!



Zakázková výroba

Do předmětu na zakázku vkládáme Váš nejpřesnější otisk, nejefektivněji 

předmět cílíme a dosahujeme tak unikátního řešení na trhu.

Nevíte jaký vhodný předmět zvolit?

Zadejte nám cílovou skupinu, počet produktů, množství, cenové rozpětí a 

my Vám navrhneme ucelené řešení.

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



















Proč SPEED IT?   ?

Samolepící bloček je velmi oblíbený a užitný předmět

můžete být se svým logem stále na očích

každý lístek může být opatřen až plnobarevným potiskem

možno vyseknout do libovolného poutavého designu

lze vytvořit i poutavý přebal

www.speed-it.cz

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


Překvapte netradičním 

reklamním předmětem

Lisovaný antibakteriální čisticí 

ubrousek v plastovém pouzdře.

Nová dimenze 

reklamního sdělení.

PushClean®

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


držák kreditních karet (až 6ks) značky ACM

se sponou na pásek 

s označovači pro lepší organizaci

materiál kov/plast, 6 barevných variant

baleno v dárkové krabičce

rozměr 10,5 × 6,7 × 3 cm

Cena 89,90 Kč – AKCE 1+1 ZDARMA

více na www.my-acm.de

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


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

více na Otevřít nabídku

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


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

více na                                                                 Otevřít nabídku

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


Více na www.usbpeople.cz 

http://www.usbpeople.cz/


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

řekněte, že myslíte na bezpečnost ostatních

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

viditelnosti?

již je zákonnou povinností reflexní prvky používat 

vyberte si z naší široké nabídky reflexních bezpečnostních reklamních předmětů nebo 

si u nás nechte vyrobit vlastní na zakázku. 

vybrané předměty splňují bezpečnostní normy EN20471 a EN13356.

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


Luxusní značkové předměty

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


jsme přímý distributor pro český B2B trh

vzorky v naší vzorkovně

více na 

Luxusní značkové předměty

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


Výběr dalších textilních značek

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


Výběr značek

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


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

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


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


Kdo jsme

Výrobci a prodejci reklamních, dárkových a propagačních předmětů, 

včetně potisků, pro Vaši podporu prodeje a zvýšení povědomí o Vás.



Historie 

* 1991 jedna z prvních společností v oboru

1998 transformace na a.s.

2002 vlastní administrativní zázemí na Praze 9

2007 komplexní informační systém

2008 vlastní výrobní a skladový areál v Libušíně u Kladna

2009 certifikace ISO 9001:2008

2011 vlastní kancelář v Číně

2013 rebranding, renovace hodnot společnosti

2015 inovace – nové digitální potiskové stroje na textil a 3D předměty

2016 výročí 25 let na trhu

2017 inovace – nový rotační laser stroj celoplošné 360° značení 

2018 inovace – nový sublimační stroj permanentní značení 

2019 ocenění značky v Czech Business Superbrands 2019 

2021 výročí 30 let na trhu

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


Cíle a hodnoty 

Jsme Váš partner a jasná volba pro podporu Vašich prodejů a  zvýšení 

povědomí o Vaší společnosti. 

Vytváříme komplexní řešení s optimálním poměrem kvality, designu, 

užitné hodnoty a ceny.

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

Věříme v etický přístup a čistotu. 



Areál výroby a skladů Libušín, 25 km od Prahy.

Výrobní hala s 32 stroji pro reklamní značení předmětů, 

včetně digitálních tiskových technologií pro plnobarevný potisk

Hlavní sklad 5000 paletových míst.

VIP sklad 1000 paletových míst.

Logistické centrum.

Administrativní zázemí na Praze 9 Vysočany.

Obchodní oddělení.

Nákupní oddělení.

Grafické studio.

Finanční oddělení.

Vzorkovna.

Výrobní, skladové a administrativní zázemí



Výrobní a skladové zázemí

skladová hala

areál výroby a skladů výrobní hala

areál výroby a skladů

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


Vzorkovna

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

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


Zakázková výroba

originální a kreativní dárky s nejlepším efektem pro Vás

Katalogový prodej

hlavní tištěný katalog s 10 080 výrobky na 344 stranách, včetně 

základních prodejních cen a možnostech potisku, 16 000 ks/rok,

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

dostupnosti skladu

Internetový on-line katalog

jednoduchý výběr a objednávání základních 

reklamních předmětů, aktuální akce, slevy, 

novinky a nabídky na www.speed-press.cz

také na www.vip.speed-press.cz 

Prodejní kanály

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


Zakázková výroba

Do předmětu na zakázku vkládáme Váš nejpřesnější otisk, nejefektivněji 

předmět cílíme a dosahujeme tak unikátního řešení na trhu.

Nevíte jaký vhodný předmět zvolit?

Zadejte nám cílovou skupinu, počet produktů, množství, cenové rozpětí a 

my Vám navrhneme ucelené řešení.



Technologie reklamního značení

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

Vysokorychlostní digitální UV LED tisk

plnobarevný digitální potisk většiny 3D předmětů

Špičková digitální technologie pro potisk textilních materiálů

plnobarevný digitální potisk textilních výrobků

Tamponový tisk   

barevný potisk většiny předmětů, zejména plastových

Sítotisk

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

Transferový tisk

technologie pro textil

Výšivka

pro textilní předměty

Rotační laser 360°
vypalování motivu po celém obvodu do kovu

Laser

vypalování motivu do kovu, dřeva i skla

Ražba

užití pro desky, peněženky, pouzdra, diáře

Sublimace

plnobarevný tisk na hrnky, textil i další předměty

Nášivka

užití pro textil

Pískování 

technologie značení skleněných předmětů

Samolepka, visačka, logoprint

vhodná zejména na obaly a plastové předměty



Certifikace a jistoty

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

U společnosti Allianz pojišťovna a.s. jsme pojištěni za odpovědnost za 

škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku s výší pojistného 

plnění 15 000 000 Kč.

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


Obchodní podmínky

▪ Předměty můžeme potisknout Vaším logem.

▪ Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 21 %, bez potisku, grafických příprav

a příprav tisku.

▪ Všechny ceny jsou na uvedené minimální množství.

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

▪ Množstevní slevy až -25%.

▪ Nevybrali jste si?

▪ Pak Vám rádi vytvoříme výrobek dle Vašich přesných potřeb na zakázku nebo

navrhneme řešení z dalších 90 000 předmětů.

▪ Meziprodej vyhrazen. Změna cen vyhrazena. Sezonní zboží.

▪ Kompletní znění všeobecných obchodních podmínek najdete na

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

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




Kontakty

SPEED PRESS Plus a.s.

reklamní a dárkové předměty

Freyova 8, 190 00 Praha 9 – Vysočany

T  +420 234 140 111-3 

F  +420 234 140 330-2

E  sales@speed-press.cz

W www.speed-press.cz

IČO 25765647, DIČ CZ25765647

Sídlo: Přemyslova 830, Libušín 273 06

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

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