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P330.023

APP robot
Moderní robot řízený aplikací. Včetně dobíjecí baterie 
2 200 mAh/7,4 V. Při plném nabití robot vydrží v provozu až 
50 minut. Umožňuje snadné připojení díky rychlému rozhraní 
Bluetooth 4.0. Bezplatná aplikace je často aktualizována, 
aby bylo možné robota doplnit novými funkcemi. Robot má 
16 pohyblivých bodů, díky kterým se hýbe jako člověk. Paměť 
lze rozšířit až na 32 GB.

Velikost 10 x 20 x 40 cm > Max. velikost tisku > na vyžádání. 
Dekorační technika na vyžádání. Extra info Včetně baterií

*Cena na vyžádání

VÍTEJTE
Každý dárek má svůj příběh.

Zima je období, kdy prostřednictvím dárků vyjadřujeme svou náklonnost. A to nejen 
v osobním životě, ale také v profesním prostředí, ať už se jedná o poděkování našim 
věrným zákazníkům za jejich zakázky, pracovitým zaměstnancům za jejich nasazení a 
náročnou práci nebo i v jiných situacích.

Tato kolekce vás bude inspirovat při spojení přání ke konci roku s tím pravým předmětem. 
Protože dárek, který si pro tento účel vyberete, to vše musí sdělit a podpořit váš příběh.

Je z čeho si vybírat, stačí se jen podívat!
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NEW

P330.401

NEW

NEW
P330.123 P330.127
P330.121 P330.125

P330.803P330.801 P330.805

VR minibrýle
Ploché skládací brýle pro virtuální realitu v kapesní velikosti si 
můžete vzít kamkoli a vychutnat si filmy nebo hry ve virtuální 
realitě. Brýle jsou vyrobeny z plastu ABS, obsahují přísavnou 
podložku, která telefon drží na místě, a lze je používat také jako 
stojan pro mobilní telefon.

Velikost 1,2 x 11,3 x 7,2 cm > Max. velikost tisku > 90 x 40 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  78,00 CZK

VR brýle
Ploché skládací brýle pro virtuální realitu vyrobené z ABS si 
můžete vzít kamkoli a podělit se o zážitek z virtuální reality 
s přáteli. Po rozložení lze telefon upevnit mezi dvě měkké 
vycpávky EVA. Díky sofistikovanému designu není třeba telefon 
vytahovat z brýlí, pokud chcete přepnout na jiný film nebo hru.  
Vhodné pro všechny mobilní telefony až do velikosti 6”.

Velikost 5,5 x 9 x 14,5 cm > Max. velikost tisku > 60 x 15 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  188,00 CZK

Pevné VR 3D brýle
Nová generace brýlí pro virtuální realitu pro dokonalý zážitek. 
Brýle jsou vyrobeny z lehkého ABS a jsou vybaveny luxusním 
magnetickým zavíráním, které telefon při používání drží na 
místě. Netoxický hlavový řemínek je vyroben z pohodlných a 
odolných materiálů a lze jej přizpůsobit hlavě jakékoli velikosti. 
Měkké polstrování je zárukou pohodlí i při dlouhém používání. 
Čočky z vysoce kvalitní optické pryskyřice lze upravit tak, 
abyste dosáhli dokonalých diváckých zážitků. Na boku se 
nachází tlačítko pro úpravu vzdálenosti k displeji telefonu, 
díky kterému nastavíte správný zobrazovací úhel.  Vhodné pro 
všechny mobilní telefony až do velikosti 6”.

Velikost 19,5 x 14 x 10 cm > Max. velikost tisku > 90 x50 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  473,00 CZK
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P330.053 P330.056
P330.051 P330.055

P330.062

P330.083

Inteligentní žárovka s Bluetooth  
reproduktorem
LED žárovka s 3W Bluetooth reproduktorem, kterou lze doma 
použít v jakékoli lampě. Připojením telefonu k Bluetooth 
modulu v lampě lze přehrávat hudbu. Chcete-li změnit barvu 
lampy podle vaší nálady, stáhněte si bezplatnou aplikaci. 
Kompatibilní se systémy iOS a Android.

Velikost 7 x 7 x 11,8 cm > Max. velikost tisku > 20 x 8 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  1.374,00 CZK

Wi-Fi kamera s aplikací
Jednoduchá instalace a jednoduché použití. Tuto wifi kameru 
můžete kdykoli zkontrolovat přes své mobilní zařízení pomocí 
bezplatné aplikace. Inteligentní kamera má integrovaný 
mikrofon a reproduktor, který podporuje obousměrnou 
komunikaci, záznam videa v reálném čase a automatické 
infračervené noční vidění. Je také vybavena pohybovým 
čidlem pro snímání pohybu, takže ji lze využít také jako domácí 
bezpečnostní zařízení.  Paměť lze pomocí micro SD karty 
navýšit až na 32 GB pro záznam videí.

Velikost 7,9 x 4,3 x 11,4 cm > Max. velikost tisku > 36 x 16 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  1.238,00 CZK

Akční kamera s 11dílným příslušenstvím
Moderní sportovní HD kamera s rozlišením 720p. Na zadní 
straně vybavena 1,5palcovým TFT LCD displejem, který 
umožňuje přímé sledování videí. Paměť lze pomocí micro SD 
karty navýšit až na 32 GB. Včetně voděodolného pouzdra. 
Doba nahrávání asi 70 minut.  Součástí balení je také 11 ks 
příslušenství.

Velikost 4,1 x 5,9 x 3 cm > Max. velikost tisku > 40 x 5 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  1.348,00 CZK

HD sportovní kamera

1,5” LCD displej

Včetně 11 příslušenství
Nahrávání déle než jednu 
hodinu na jedno nabití

Včetně voděodolného 
pouzdra
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NEW

P326.951 P326.955 P326.958
P326.950 P326.954 P326.956

P326.953

P326.703P326.701 P326.705

P326.193 Skládací Bluetooth sluchátka
Bezdrátová skládací Bluetooth sluchátka. Sluchátka jsou 
vyrobena z ABS a vybavena nastavitelným polyesterovým 
hlavovým popruhem, takže padnou jakékoli velikosti. 
S pohodlnými PU náušníky pro poslech oblíbených melodií 
až 4 hodiny na jedno nabití. Sluchátka využívají k propojení 
rozhraní Bluetooth 2.1 a nabízejí provozní vzdálenost až 
10 metrů. Včetně mikrofonu pro přijetí hovorů, tlačítka 
přehrávání/pozastavení a tlačítka pro zvýšení/snížení hlasitosti. 
Lze použít také s dodaným audio kabelem o délce 1 metru. 
Včetně micro USB kabelu k nabíjení sluchátek.

Velikost 14,5 x 7 x 17,5 cm > Max. velikost tisku > 25 x 20 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  631,00 CZK

Stereofonní Bluetooth sluchátka
Poslech hudby se díky těmto Bluetooth sluchátkům stane 
skutečným potěšením. Měkké polštářky umožňují nošení 
sluchátek po dlouhou dobu. Integrované ovládání usnadňuje 
přepnutí hudby nebo nastavení hlasitosti. Díky integrovanému 
mikrofonu můžete sluchátka používat také k telefonování.

Velikost 15,5 x 5,5 x 17 cm > Max. velikost tisku > 20 x 35 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  1.378,00 CZK

Sluchátka
Sluchátka, díky kterým budete moct poslouchat oblíbenou 
hudbu kamkoli půjdete. S praktickým hlavovým popruhem a 
audio kabelem o délce 1,5 m.

Velikost 7 x 18 x 15 cm > Max. velikost tisku > 40 x 40 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  283,00 CZK

Pohodlná Bluetooth sluchátka

Přehrávání hudby až 4 hodiny na 
jedno nabití

Skládací – snadné nošení kamkoli

Včetně mikrofonu a funkce přijetí 
hovoru
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NEW

P326.403

P326.503

P326.881

P326.373P326.371 P326.376

Oova

Oova

Pecky do uší s plochým kabelem a mikro-
fonem
Moderní pecky do uší s mikrofonem a funkcí zvednutí hovoru.  
Plochý kabel o délce 120 cm pro přenos křišťálově čistého 
zvuku do sluchátek. Včetně pouzdra EVA.

Velikost Ø 1,1 x 120 cm > Max. velikost tisku > 40 x 30 mm 
Dekorační technika Transferový tisk. 

Cena:  410,00 CZK

Bezdrátová Bluetooth sluchátka
Bezdrátová Bluetooth sluchátka s plochým 60cm černým TPE 
kabelem odolným proti zamotání. Sluchátka jsou vhodná pro 
sport i každodenní použití. Včetně mikrofonu pro přijetí hovoru, 
tlačítka pro zvýšení/snížení hlasitosti a rozhraní Bluetooth 
3.0 pro plynulé spojení. 55mAh akumulátor vám umožňuje 
přehrávání oblíbené hudby po dobu až 3 hodin. Provozní 
vzdálenost až 10 metrů.

Velikost 0 x 0 x 60 cm > Max. velikost tisku > 45 x 6 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  600,00 CZK

Sluchátka s mikrofonem Oova
Nádherný design, skvělý zvuk. S plochým kabelem, 
integrovaným mikrofonem a cestovní taškou vyrobenou z rPET. 
Oova je součásti naší řady zvukových zařízení.

Velikost 18 x 16 x 1,7 cm > Max. velikost tisku > 30 x 30 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  1.185,00 CZK

Pecky do uší s mikrofonem Oova
Nejen, že dobře vypadají, ale také dobře hrají. S plochým 
kabelem, integrovaným mikrofonem a cestovní taškou 
vyrobenou z rPET. Oova je součásti naší řady zvukových 
zařízení. Ochranný vzor®.

Velikost 3 x 1,6 x 1,6 cm > Max. velikost tisku > 45 x 20 mm 
Dekorační technika Transferový tisk. 

Cena:  448,00 CZK
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P326.351

P326.654 P326.657
P326.651 P326.655

P326.672 P326.677
P326.671 P326.674

Střední basový reproduktor
3W Bluetooth reproduktor s výkonnou baterií 1 200 mAh, 
díky kterému pozvednete poslech hudby na další úroveň. 
Pouzdro je vyrobeno z hliníku s mřížkou ABS. Dno je kompletně 
pogumováno a zajišťuje nejlepší kvalitu zvuku. Reproduktor je 
kompatibilní s nejnovější technologií NFC.

Velikost 7,5 x 7,5 x 7,7 cm > Max. velikost tisku > 30 x 35 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  1.185,00 CZK

Velký basový reproduktor
2 x 3W Bluetooth reproduktor s výkonnou baterií 1 200 mAh, 
díky kterému pozvednete poslech hudby na další úroveň. 
Pouzdro je vyrobeno z hliníku s mřížkou ABS. Dno je kompletně 
pogumováno a zajišťuje nejlepší kvalitu zvuku. Reproduktor je 
kompatibilní s nejnovější technologií NFC.

Velikost 15 x 6,5 x 7,9 cm > Max. velikost tisku > 45 x 60 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  1.955,00 CZK

Outdoorový Bluetooth reproduktor Swiss 
Peak
Bluetooth reproduktor odolný proti nárazům, prachu a vodě 
(IPX5) s výkonným reproduktorem 5 W a dobíjecí baterií 
1 500 mAh, díky které si budete moci vychutnat poslech hudby 
po dobu až 10 hodin na jedno nabití. Reproduktor je vybaven 
funkcí handsfree pro přijetí hovorů a lze jej používat také 
pomocí dodaného kabelu s 3,5mm audio kabelem. Včetně 
silikonového popruhu pro zavěšení reproduktorů kamkoli 
chcete.

Velikost 4,9 x 9 x 9,8 cm > Max. velikost tisku > 40 x 5 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  1.264,00 CZK
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NEW

P326.593

P326.330

P326.492 P326.495
P326.491 P326.493 P326.497

4.200 mAh

Bluetooth reproduktor
Bezdrátový Bluetooth reproduktor s 3W reproduktorem a 
350mAh akumulátorem. Díky chytrému designu bude hrát 
hudba ve všech směrech. Hliníkové tělo a kovová mřížka. Na 
spodní části reproduktoru jsou pryžové pásky pro lepší kvalitu 
zvuku a přilnavost. Doba přehrávání až 3 hodiny na jedno 
nabití a vzdálenost připojení až 10 metrů. Včetně micro kabelu 
k nabíjení reproduktoru. Včetně audio kabelu pro připojení 
zařízení k mobilnímu telefonu bez bezdrátového připojení. 
Kompatibilní se všemi mobilními telefony.

Velikost 6,3 x 5 x 5 cm > Max. velikost tisku > 25 x 15 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  315,00 CZK

3W eloxovaný reproduktor
Moderní 3W Bluetooth reproduktor s odolným zinkovým tělem. 
Baterie 600 mAh vám umožňuje vychutnat si na jedno nabití 
až 6 hodin hudby. Zabalen v hezké průhledné dárkové krabičce.

Velikost Ø 6,2 x 4,8 cm > Max. velikost tisku > 20 x 15 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  837,00 CZK

Bluetooth reproduktor a záložní zdroj
Bluetooth reproduktor s integrovaným záložním zdrojem v ABS 
pouzdru. Dobíjecí baterie 4 000 mAh umožňuje dvojí dobití 
průměrného mobilního telefonu nebo poslech oblíbené hudby 
z 3W reproduktoru po dobu až 6 hodin. Včetně funkce zvednutí 
hovoru a přechodu na další/předchozí skladbu. Výstup 5 V/1 A, 
vstup 5 V/800 mAh. Včetně micro USB kabelu.

Velikost Ø 4,3 x 9,8 cm > Max. velikost tisku > 60 x 15 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  788,00 CZK



NEW

016 017

P134.014

P326.685P326.681 P326.687

Reproduktor „páteční odpoledne“
Užijte si pátek nebo kterýkoli jiný den se svými přáteli, 
hudbou a dobrým pitím díky tomuto jedinečnému Bluetooth 
reproduktoru. Bluetooth reproduktor umí přehrávat hudbu 
až 4 hodiny na jedno nabití a integrovaný otvírák umožňuje 
otevřít neomezené množství lahví. Provozní vzdálenost až 
10 metrů. Reproduktor je vybaven rozhraním Bluetooth 4.1 
pro snadné a bezproblémové propojení s mobilním zařízením. 
2W reproduktor se špičkovou kovovou mřížkou pro optimální 
zvuk a hladké tělo se silikonovým povrchem. S 250mAh 
akumulátorem. S funkcí přijetí hovoru a reproduktoru pro 
přijetí hovoru.

Velikost 5,2 x 5,2 x 8 cm > Max. velikost tisku > 25 x 7 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  726,00 CZK

Kladivo „páteční odpoledne“
Hlava se saténovým povrchem s otvírákem lahví a měkkým 
pogumovaným úchytem.

Velikost 26,3 x 3,7 x 11 cm > Max. velikost tisku > 35 x 7 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  156,00 CZK



NEW

018 019

P301.881

P301.871

P301.201 P301.203 P301.205

P301.541 P301.543

Selfie tyč s kabelem
Vezměte si tuto kompaktní selfie spoušť kamkoli půjdete, 
abyste mohli pořizovat skvělé selfie fotografie sami nebo 
s přáteli.  Selfie fotografii můžete jednoduše pořídit jediným 
stisknutím tlačítka. Není třeba se připojovat, například 
k rozhraní Bluetooth. Promyšlený design umožňuje složení 
tyče na kompaktní velikost, takže se vám vejde do tašky nebo 
i do kapsy.

Velikost 2,6 x 4,5 x 23 cm > Max. velikost tisku > 80 x 10 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  196,00 CZK

Kapesní selfie tyč
Selfie tyč kapesní velikosti s tělem z ABS a nerezovou selfie tyčí. 
Selfie tyč lze jednoduše používat po zapojení audio konektoru 
do mobilního telefonu. Není tedy nutné připojovat se k rozhraní 
Bluetooth. Selfie tyč je dlouhá 52 cm v rozloženém a pouhých 
15 cm ve složeném stavu. Umožní vám pořizovat dokonalé 
selfie snímky, o samotě nebo s přáteli. Selfie tyč je vybavena 
drážkou, která brání otáčení tyče a udržuje telefon na správném 
místě. Vhodná pro telefony se systémem Android a také iOS.

Velikost 2,3 x 4,5 x 14,5 cm > Max. velikost tisku > 70 x 7 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  116,00 CZK

Blesk na mobilní telefon
LED blesk, který lze vložit do mobilního zařízení a výrazně tak 
zvýšit kvalitu snímků při focení v tmavém prostředí.  Snadné 
použití. Kompatibilní s telefony se systémem IOS a Android. 
Baterii lze nabíjet pomocí rozhraní USB. Na jedno nabití vydrží 
pořídit až 300 snímků.

Velikost 1,4 x 3,2 x 4,5 cm > Max. velikost tisku > 27 x 22 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  178,00 CZK

3dílná sada objektivů pro mobilní zařízení
Díky této 3dílné sadě objektivů pro mobilní zařízení můžete 
fotoaparát svého mobilního zařízení přenést na další úroveň. 
Sada obsahuje následující objektivy: rybí oko, makro a 
širokoúhlý objektiv. Každý z nich lze jednoduše upevnit 
k mobilnímu zařízení. Včetně černého váčku se šňůrkami pro 
přenášení objektivů na cestách.

Velikost 2 x 8,5 x 10 cm > Max. velikost tisku > 40 x 60 mm 
Dekorační technika Transferový tisk. 

Cena:  196,00 CZK
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P302.274P302.272 P302.277 P302.408P302.401

P302.551

P239.511

2.200 mAh

Sada nástrojů 6 v 1 do auta
Sada nástrojů 6 v 1 do auta. Obsahuje záložní zdroj 2 200 mAh, 
USB autonabíječku, nůž na pás, nástroj na rozbití okna, LED  
a červeně blikající nouzové světlo. Záložní zdroj lze dobíjet 
pomocí zapalovače nebo USB nástěnné nabíječky.  Vstup: 
12 V–24 V, výstup: 5 V/1 A.

Velikost 2,6 x 4 x 11,4 cm > Max. velikost tisku > 20 x 10 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  837,00 CZK

Duální autonabíječka s nožem na pás a 
kladivem
Duální USB autonabíječka, kterou lze použít k dobíjení dvou 
mobilních zařízení současně. Tato nabíječka je vybavena také 
nožem na pás a nástrojem na rozbití okna, abyste je v případě 
potřeby měli vždy na dosah. Výstup: 5 V/2,1 A.

Velikost 5,1 x 2,3 x 6,8 cm > Max. velikost tisku > 16 x 26 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  315,00 CZK

Autonabíječka 3,1 A se 3 USB
Výkonná autonabíječka 5 V/3,1 A se třemi USB porty. Nabíječka 
může nabíjet až 3 zařízení současně. Kompatibilní s tablety 
i mobilními telefony se systémy IOS a Android.

Velikost 2,5 x 3,5 x 6,5 cm > Max. velikost tisku > 20 x 10 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  220,00 CZK

Výkonná autonabíječka s duálním portem
Přenosný konektor s dvojím USB portem a integrovaným LED 
osvětlením v horní části. Výstup: 5 V/2,1 A

Velikost Ø 3,5 x 7 cm > Max. velikost tisku > 27 x 27 mm 
Dekorační technika Doming. 

Cena:  208,00 CZK
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P302.085P302.081 P302.087

P301.771 P301.775
P301.770 P301.774 P301.777

P301.778

P324.053 P324.058
P324.051
P324.050

P324.057
P324.054 P324.059

P324.912 P324.915
P324.911 P324.914 P324.917

2.200 mAh

2.200 mAh

Záložní zdroj 2 200 mAh
Kompaktní a přenosný záložní zdroj ABS s lithiovou baterií 
2 200 mAh. Výstup 5 V/1 A a vstup 5 V/800 mA. Promyšlený 
design umožňuje baterii v případě potřeby výměny vytáhnout. 
Baterii lze recyklovat.

Velikost Ø 2,5 x 10 cm > Max. velikost tisku > 6 x 30 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  199,00 CZK

Záložní zdroj 2 200 mAh se stojánkem na 
telefon
Záložní zdroj s lithiovou baterií 2 200 mAh, který si můžete 
vzít s sebou kamkoli, kde budete potřebovat dobít své mobilní 
zařízení. Moderní design umožňuje používat záložní zdroj 
také jako stojan na mobilní telefon.  Výstup 5 V/1 A, vstup 
5 V/800 mAh. Včetně micro USB kabelu.

Velikost 2,4 x 2,3 x 12,5 cm > Max. velikost tisku > 15 x 80 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  284,00 CZK

Rozbočovač a dotykové pero
Univerzální rozbočovač ABS s 3,5mm konektorem, který 
umožňuje poslech stejné hudby dvěma lidmi současně s vlastní 
sadou pecek do uší. Rozbočovač obsahuje dotykové pero 
vhodné pro ovládání displeje všech mobilních zařízení.

Velikost 1 x 3,7 x 6,4 cm > Max. velikost tisku > 15 x 3 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  52,00 CZK

Navíjecí kabel 2 v 1
Kompaktní navíjecí kabel s licencovanou zástrčkou MFi 
(vyrobenou pro iPhone) a micro USB kabelem. Díky navíjecímu 
mechanismu lze 90cm dlouhý kabel snadno vzít kamkoli 
potřebujete, aniž by se zamotal.

Velikost 1,7 x 4 x 12,5 cm > Max. velikost tisku > 30 x 30 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  617,00 CZK
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5.000 mAh

8.800 mAh

10.000 mAh 5.000 mAh 2.500 mAh

Záložní zdroj Swiss Peak 8 800 mAh
Záložní zdroj odolný vůči vodě a prachu s lithiovou baterií 
8 800 mAh. Dodáván s integrovaným indikátorem kapacity a 
svítilnou. Včetně pouzdra Swiss Peak. Výstup 5 V/2,1 A, vstup 
5 V/1 A.

Velikost 12,5 x 7,7 x 2,4 cm > Max. velikost tisku > 55 x 20 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  1.016,00 CZK

Svíticí záložní zdroj 2 500 mAh
Záložní zdroj s lithiovou baterií 2 500 mAh a integrovanou LED 
žárovkou, který si můžete vzít s sebou kamkoli, kde budete 
potřebovat dobít své mobilní zařízení. LED žárovku lze využít 
při hledání různých věcí, například v kabelce nebo batohu, 
což na cestách přijde často vhod. Vyroben z materiálu ABS, 
který se vyznačuje odolností proti oděru. Výstup 5 V/1 A, vstup 
5 V/1 A. Včetně micro USB kabelu.

Velikost 23 x 35 x 84 cm > Max. velikost tisku > 
65100 x 40 mm  Dekorační technika Tamponový tisk. Extra 
info Včetně baterií

Cena:  284,00 CZK

Svíticí záložní zdroj 5 000 mAh
Záložní zdroj s lithiovou baterií 5 000 mAh a integrovanou LED 
žárovkou, který si můžete vzít s sebou kamkoli, kde budete 
potřebovat dobít své mobilní zařízení. LED žárovku lze využít 
při hledání různých věcí, například v kabelce nebo batohu, 
což na cestách přijde často vhod. Vyroben z materiálu ABS, 
který se vyznačuje odolností proti oděru. Výstup 5 V/1 A, vstup 
5 V/1 A. Včetně micro USB kabelu.

Velikost 23 x 44 x 105 cm > Max. velikost tisku > 980 x 20 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  410,00 CZK

Svíticí záložní zdroj 10 000 mAh
Záložní zdroj s lithiovou baterií 10 000 mAh a integrovanou 
LED žárovkou, který si můžete vzít s sebou kamkoli, kde budete 
potřebovat dobít své mobilní zařízení. LED žárovku lze využít 
při hledání různých věcí, například v kabelce nebo batohu, 
což na cestách přijde často vhod. Vyroben z materiálu ABS, 
který se vyznačuje odolností proti oděru.  Vhodný pro dobíjení 
tabletů a větších mobilních zařízení. Včetně rychlonabíjecího 
modulu 1,5 A pro rychlejší dobití záložního zdroje. Výstup 
5 V/2,1 A, vstup 5 V/1,5 A. Včetně micro USB kabelu.

Velikost 23 x 61 x 148 cm > Max. velikost tisku > 9070 x15 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  631,00 CZK

Záložní zdroj Swiss Peak 5 000 mAh
Kompaktní, ale výkonný hliníkový záložní zdroj 5 000 mAh. 
Dodáván s pouzdrem Swiss Peak pro uložení záložního zdroje. 
Záložní zdroj je vybaven LED indikátorem, který značí zbývající 
kapacitu.  Výstup 5 V/1 A, vstup 5 V/800 mAh. Včetně micro 
USB kabelu.

Velikost 2,8 x 2,8 x 10,5 cm > Max. velikost tisku > 70 x 22 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  884,00 CZK
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NEWP324.853

2.500 mAh

4.000 mAh

2.500 mAh8GB

P324.951 P324.954
P324.950 P324.952 P324.955

P324.957

P324.703P324.701

Záložní zdroj 2500 mAh – 8GB USB
Tenký 2500mAh záložní zdroj s odpojitelným 8GB USB diskem 
2.0 . ABS materiál. Výstup 1V/1 A a vstup 5 V/1A. Včetně 
micro USB kabelu.

Velikost 0,8 x 6,2 x 11,4 cm > Max. velikost tisku > 90 x50 mm  
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  646,00 CZK

Tenký záložní zdroj 4 000 mAh
Hliníkový tenký záložní zdroj 4 000 mAh s vysoce kvalitní 
lithium-iontovou polymerovou baterií. Včetně vypínače a 
indikátoru zbývající kapacity. Zabaleno v průhledné dárkové 
krabičce. Výstup 5 V/1 A, vstup 5 V/800 mAh. Včetně micro 
USB kabelu.

Velikost 1 x 6,8 x 11 cm > Max. velikost tisku > 90 x 55 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  443,00 CZK

Záložní zdroj 2 500 mAh
Ultratenký záložní zdroj ABS 2 500 mAh s integrovaným 
micro USB kabelem. Na boku se nachází USB port pro nabíjení 
různých zařízení (například iPhonu 5/6) pomocí vlastního 
nabíjecího kabelu.  Výstup 5 V/1 A a vstup 5 V/1 A.

Velikost 6,3 x 0,8 x 9,6 cm > Max. velikost tisku > 80 x 50 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  347,00 CZK

Záložní zdroj s odpojitelnou pamětí

Paměť 8 GB

Jedinečný design 2 v 1
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NEW NEW

P324.282P324.962

10.000 mAh 2.500 mAh

Záložní zdroj s obalem na vizitky
Plochý 2200mAh záložní zdroj s obalem na vizitky. Vyrobeno 
z hliníku. Lze použít až na 6 vizitek (dle tloušťky papíru), které 
lze ze záložního zdroje snadno vytáhnout. Výstup 1V/1 A a 
vstup 5 V/1A. Včetně micro USB kabelu.

Velikost 1,4 x 7 x 13,5 cm > Max. velikost tisku > 45 x 15mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  512,00 CZK

Záložní zdroj 10 000mAh typu C
10 000mAh záložní zdroj vyrobený z eloxovaného hliníku. 
Záložní zdroj má výstup USB i výstup typu C. Typ C je nový 
standard USB pro mobilní zařízení, takže toto zařízení se 
vám postará o nabití vašeho mobilního zařízení jakýmkoli 
dostupným kabelem. Výstup 5 V/2 A, vstup 1 A.

Velikost 1,4 x 6,9 x 14,1 cm > Max. velikost tisku > 85 x 25 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  947,00 CZK

Ideální pro obchodní jednání  

Až pro 6 vizitek

Umožňuje nabíjení zařízení IOS i 
Android

Luxusní kovový povrch

TYP C
Typ C je novým standardem USB pro mobilní zařízení. 
Umožňuje přístrojům, aby se nabíjely rychleji a zvyšuje 
rychlost přenosu dat (nelze použít pro powerbanku). Typ C 
použíívá stejný konektor na obo stranách kabelu. 

ON/OFF MICRO USB INPUT

TYPE C OUTPUT USB OUTPUT 
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NEW

P300.823 P300.825
P300.821 P300.824 P300.827

P300.828

P300.173 P300.175
P300.171 P300.174 P300.177

P300.178

90°

8 GB

8 GB

P300.608 - 8 GB
P300.603 - 8 GB

P300.868 - 16 GB
P300.863 - 16 GB

Tag

8 GB
USB 2.0

16 GB
USB 3.0

USB disk 3.0 Tag 16 GB
Tag je kompaktní paměťová jednotka USB 3.0, která je zárukou 
bezpečného a rychlého přenosu všech vašich dat. Je tvořena 
silným kovovým tělem a lze ji jednoduše upevnit, abyste ji 
nikdy neztratili. Ochranný vzor®.

Velikost 4,5 x 1,2 x 0,7 cm > Max. velikost tisku > 25 x 8 mm 
Dekorační technika Rytí laserem. 

*Cena na vyžádání

USB disk Tag
USB disk Tag je paměťová jednotka 2.0, která se kromě 
elegantního designu pyšní také sponou na upevnění, takže ji 
nikdy neztratíte. Ochranný vzor®.

Velikost 4,5 x 1,2 x 0,7 cm > Max. velikost tisku > 35 x 8 mm 
Dekorační technika Rytí laserem. 

*Cena na vyžádání

Kulatý USB disk – 8 GB
USB disk s kapacitou 8 GB a rozhraním 2.0. Díky jedinečnému 
otáčecímu mechanismu lze paměť vysunout z ABS pouzdra. 
Paměť se vysunuje otočením o 135 stupňů. S PU řemínkem ve 
stejné barvě lze disk připojit například ke klíčence.

Velikost 1,1 x 3,4 x 3,4 cm > Max. velikost tisku > 20 x15 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

*Cena na vyžádání

Čtvercový USB disk – 8 GB
USB disk s kapacitou 8 GB a rozhraním 2.0. Díky jedinečnému 
otáčecímu mechanismu lze paměť vysunout z ABS pouzdra. 
Paměť se vysunuje otočením o 90 stupňů. S PU řemínkem ve 
stejné barvě lze disk připojit například ke klíčence.

Velikost 1,1 x 3,1 x 3,1 cm > Max. velikost tisku > 20 x 15 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

*Cena na vyžádání
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P317.103

P300.902

Folio

Up

Nino

Point|03

P314.145P314.141

P300.251 P300.253 P300.255
8 GB

8 GB

Stylusové pero Nino USB 8 GB
Díky tomuto speciálnímu peru na dotykové obrazovky můžete 
nyní na telefonu nebo tabletu pracovat rychleji a efektivněji. 
Funguje také jako normální pero. Toto pero Nino je však 
především krásný 8GB USB disk. Je vybaveno ultratenkou 
zapuštěnou sponou, která umožňuje jej vzít kamkoli 
potřebujete.

Velikost Ø 1,3 x 13,4 cm > Max. velikost tisku > 50 x 6 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  586,00 CZK

Stylusové pero Up USB 8 GB
Pero Up umožňuje tvořit a ukládat inspirující nápady. Tento 
stylus umožňuje kreslit nebo psát s větší přesností než špičkou 
prstu. Díky oblé nádržce se pohodlně drží v jakémkoli úhlu. 
Náplň typu Parker na papír nabízí dlouhou dobu psaní. 
Vyměnitelný 8GB USB paměťový disk je bezpečně uložen 
v horní části pera. Ochranný vzor®.

Velikost Ø 12 x 13,6 cm > Max. velikost tisku > 40 x 5 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  527,00 CZK

Point | Laserové ukazovátko 03 APP
Point|03 je aplikací řízené laserové ukazovátko, které vám 
poskytuje plnou kontrolu nad vašimi prezentacemi. Ve 
sponě pera je zabudován USB disk 2.0 pro uložení a  vašich 
dokumentů. Vyměnitelné laserové ukazovátko, které vám po 
připojení k mobilnímu telefonu a aplikaci prezentaci značně 
usnadní. Současně lze tenké hliníkové pero nebo stylus použít 
k psaní poznámek během schůzek. Ochranný vzor®.

Velikost 15 x 0,9 x 1,3 cm > Max. velikost tisku > 60 x 6 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  789,00 CZK

Cestovní sada Folio 2 GB
Folio je multimediální sada, která kombinuje vše, co 
potřebujete na služební cestu. Obsah cestovního pouzdra: 
pero Orby v bílé barvě, stanice pro připojení všech přenosných 
zařízení k počítači se 4 standardními sloty čtečky karet, 
na druhé straně 3 USB porty. Mice je myš s integrovaným 
navíjecím kabelem a USB diskem Link (4 GB). Ochranný vzor®.

Velikost 22 x 3 x 15 cm > Max. velikost tisku > 120 x 90 mm 
Dekorační technika Sítotisk. 

Cena:  1.099,00 CZK
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P300.881 P300.883 P300.884 P610.830 P610.831 P610.832P610.721 P610.722P610.621 P610.623
P610.620 P610.622

4 GB

P610.509

Elegantní stylusové pero
Kovové klikací kuličkové pero se stylusem. Vysoce kvalitní 
vzhled a zpracování. Včetně německé náplně černého inkoustu 
Dokumental® pro zhruba 1 200 m textu, s kuličkou TC pro 
ultraplynulé psaní.

Velikost  Ø 1 x 14 cm > Max. velikost tisku > 65 x 6 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  31,00 CZK

Bambusové stylusové pero
Bambusové dotykové pero se stylusem a kuličkovým hrotem.

Velikost  Ø 1,1 x 13,8 cm > Max. velikost tisku > 80 x 6 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  29,00 CZK

Klasické dotykové pero
Hliníkové šroubovací stylusové pero v klasickém vzhledu. 
Včetně německé náplně černého inkoustu Dokumental® pro 
zhruba 1 200 m textu, s kuličkou TC pro ultraplynulé psaní.

Velikost  Ø 0,9 x 13,5 cm > Max. velikost tisku > 30 x 6 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  37,00 CZK

Tenké kovové stylusové pero
Hliníkové kuličkové pero se stylusem a jednoduchým 
šroubovacím mechanismem.

Velikost  Ø 0,8 x 13,6 cm > Max. velikost tisku > 50 x 4 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  35,00 CZK

USB pero 4 GB
Kompaktní a lehké 4GB USB pero. Snadné použití při 
prezentacích nebo jako záloha vaši souborů. Pero lze použít, 
když je USB spona otevřená. Barva písma: modrá.

Velikost  1,2 x 1,3 x 11,1 cm > Max. velikost tisku > 30 x 7 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  238,00 CZK
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Nino

Twist

P610.193P610.191

P610.603P610.601

+

+

NEW

P610.362 P610.364
P610.361 P610.363 P610.365

Hliníkové stylusové pero se stojánkem na 
telefon
Hliníkové klikací stylusové pero se stojánkem na telefon. 
Obsahuje náplň modrého německého inkoustu Dokumental® 
pro zhruba 1 200 m textu, s kuličkou z karbidu wolframu pro 
nádherně plynulé psaní.

Velikost  Ø 1,5 x 14,5 cm > Max. velikost tisku > 7 x 40 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  26,00 CZK

Stylusové pero Twist
V jednu chvíli jej můžete používat k psaní nebo kreslení 
na tabletu. O chvíli později se z něj stane normální pero. 
Je vyrobeno z jednoho kusu hliníku, takže se může pyšnit 
moderním a elegantním vzhledem. A tlačítko nahoře? S tím si 
můžete hrát...

Velikost  Ø 1 x 13,4 cm > Max. velikost tisku > 80 x 5 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  178,00 CZK

Stylusové pero Nino
Díky tomuto speciálnímu peru na dotykové obrazovky můžete 
nyní na telefonu nebo tabletu pracovat rychleji a efektivněji. 
Toto pero Nino je však především krásné pero. Je vybaveno 
ultratenkou zapuštěnou sponou, která umožňuje jej vzít 
kamkoli potřebujete.

Velikost  Ø 1,1 x 13,5 cm > Max. velikost tisku > 60 x 6 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  179,00 CZK
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P611.060 P611.061 P611.062

P610.002

NEW

P613.024 P613.027
P613.021 P613.025

2dílná sada per Nevada
Designová sada per s kontrastní barvou pod klipem. Kuličkové 
pero s náplní modrého německého inkoustu Dokumental® pro 
zhruba 1 200 m textu. Gelové stylusové pero pro až 500 m 
textu.

Velikost  Ø 1,1 x 14,2 cm > Max. velikost tisku > 40 x 6 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  125,00 CZK

Sada per Hyperion
1 kuličkové pero a 1 gelové pero s lesklou sponou.

Velikost  17,2 x 12 x 2 cm > Max. velikost tisku > 35 x 6 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  304,00 CZK

2dílná sada elegantních stylusových per
Jedinečné vysoce kvalitní kovové stylusové pero s kuličkovým 
hrotem a 0,7mm mechanickou stylusovou tužkou (včetně 
2 vodičů). Kuličkové pero obsahuje německou náplň černého 
inkoustu Dokumental® pro zhruba 1 200 m textu a kuličku TC 
pro ultraplynulé psaní.

Velikost  2,1 x 5,2 x 17 cm > Max. velikost tisku > 65 x 6 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  90,00 CZK
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P820.322 P820.324
P820.321 P820.323 P820.325

P820.327
NEW

Obal na vizitky RFID
Tento obal na vizitku brání čtečkám RFID ve zjištění vaší 
totožnosti, kreditních karet, platebních karet, bankovních údajů, 
chytrých karet, RFID řidičských průkazů a dalších RFID karet.

Velikost  9 x 6,2 x 0,4 cm > Max. velikost tisku > 80 x 35 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  14,00 CZK

Ochrana RFID

Skvělý prostor na logo

Otvor s pohodlným přístupem

OCHRANA PROTI PŘEČTENÍ

RFID je zkratka pro Radio Frequency Identification 
(radiofrekvenční identifikace) a vztahuje se k malému čipu 
s anténou v malých elektronických zařízeních (jako jsou 
kreditní karty). Aby bylo možné přečíst identifikační údaje, 
musí být karta naskenována.

Zabraňte nežádoucímu přečtení údajů z bezkontaktních 
nebo „inteligentních“ karet vydaných bankami, státními 
úřady a dalšími institucemi. Mezi takové karty patří:

•  kreditní nebo debetní karta
•  průkaz totožnosti
•  přístupová/bezpečnostní/školní identifikační karta
•  identifikační karta zdravotní pojišťovny, zdravotní
     identifikační karta
•  řidičský průkaz
•  dopravní/parkovací průkazka

Pouzdro na kartu s RFID poskytuje další úroveň ochrany 
a chrání proti přístupu z chytrých telefonů vybavených 
technologií NFC.
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P773.432 P773.434
P773.431 P773.433 P773.435

P773.439 P773.314 P773.317
P773.311 P773.315

P773.392 P773.397
P773.391
P773.390

P773.395 P773.398
P773.399 P773.779

Poznámkový blok A5 s bambusovým perem 
se stylusem
ECO poznámkový blok vyrobený z přírodního korku s 80 listy 
papíru s gramáží 80 g. S černou záložkou a černým popruhem. 
Včetně bambusového pera se stylusem a kuličkovým hrotem.

Velikost  1,6 x 14,2 x 21,3 cm > Max. velikost tisku > 60 x 70 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  265,00 CZK

Poznámkový blok A5 Deluxe se stylusovým 
perem
Dokonalá kombinace: poznámkový blok A5 PU s očkem na pero 
a kovovým stylusovým perem. Zabalen v dárkové krabičce. 
80 listů papíru s gramáží 80 g/m2.

Velikost  1,6 x 20,3 x 16 cm > Max. velikost tisku > 70 x 85 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  156,00 CZK

Deník
Zapište si své každodenní myšlenky a úkoly do tohoto 
moderního, barevného, pružného a zábavného poznámkového 
bloku s linkovanými stránkami ve formátu A5. 64 listů papíru 
s gramáží 80 g/m2.

Velikost  0,8 x 21 x 14 cm > Max. velikost tisku > 90 x 90 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  63,00 CZK

Poznámkový blok A5 s vodorovným 
popruhem
Kreativní design PU poznámkového bloku A5 se záložkou, 
prvními stránkami a vodorovným elastickým popruhem 
v kontrastní barvě. 80 listů papíru s gramáží 80 g/m2.

Velikost  1,5 x 21,5 x 14,5 cm > Max. velikost tisku > 
100 x 100 mm Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  138,00 CZK
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NEW

NEW

P773.113 P773.115
P773.111 P773.114

4 GB 3.000 mAh

8 GB

P773.181

P773.121

P773.071

Poznámkový blok s kapsou na telefon
Obal na blok s PU povrchovou vrstvou s přední kapsou na 
telefon (14 x 10 cm), přihrádkou na pero a jednou hlavní kapsou 
například pro záložní zdroj nebo vizitky. Černý rozdělovač 
stránek a 80 stran papíru o gramáži 80 g/m2. Tento obal 
na blok lze opakovaně používat s novým papírem A5 pro 
neomezené psaní.

Velikost  2 x 14,8 x 21,8 cm > Max. velikost tisku > 60 x 60 mm 
Dekorační technika Sítotisk. 

Cena:  315,00 CZK

Poznámkový blok Power 3000 mAh
Obal Kyoto je stylovým doplňkem vašeho bloku velikosti A5. 
Má také prostor na uložení telefonu, pera, malých poznámek 
a dalšího příslušenství vevnitř i venku. Blok také obsahuje 
64 béžových stránek papíru o gramáži 70 g/m2, které lze 
snadno vyměnit, jakmile je všechny popíšete. Ochranný vzor®

Velikost  2 x 17,8 x 22,8 cm > Max. velikost tisku > 130 x 60 mm 
Dekorační technika Sítotisk. Extra info Vrátane batérií

Cena:  947,00 CZK

Exkluzivní poznámkový blok s 8GB USB 
diskem a dotykovým perem
Luxusní poznámkový blok A5 USB s koženkovým obalem a 
vysoce kvalitním stylusovým perem. Včetně 8GB vyjímatelného 
USB disku, který slouží také jako uzávěr.

Velikost  4 x 25 x 21 cm > Max. velikost tisku > 90 x 60 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  568,00 CZK

Datový poznámkový blok s 4GB USB
Tento poznámkový blok A5 s pevnými deskami a 4GB USB 
diskem prostě musíte mít. Je vybaven záložkou a pružným 
popruhem kolem přebalu. 80 listů papíru s gramáží 80 g/m2.

Velikost  1,3 x 21 x 14 cm > Max. velikost tisku > 90 x 90 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  316,00 CZK



048 049
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KyotoNEW

NEW Vancouver

Desky na 7–10” tablet Vancouver
Desky Vancouver vám umožňují pracovat kdekoli. Jedná 
se o kompaktní, ale multifunkční řešení s kapsami uvnitř 
i zvenčí pro všechny vaše každodenní potřeby. Silný suchý 
zip bezpečně uzavře všechny vaše potřeby. Jsou vybaveny 
speciální kapsou na tablet (max. 10” tablety) s měkkým 
vnitřním materiálem pro ochranu displeje. Tuto kapsu lze 
rychle proměnit na stojánek na tablet a začít pracovat. Látkové 
desky jsou dodávány s poznámkovým blokem velikosti A5 se 
64 béžovými listy o gramáži 70 g/m2. Ochranný vzor®

Velikost  2,5 x 24 x 30,9 cm > Max. velikost tisku > 
70 x 100 mm Dekorační technika Sítotisk. 

Cena:  631,00 CZK

Obal na blok Kyoto A5
Obal Kyoto je stylovým doplňkem vašeho bloku velikosti A5. 
Má také prostor na uložení telefonu, pera, malých poznámek 
a dalšího příslušenství vevnitř i venku. Blok také obsahuje 
64 béžových stránek papíru o gramáži 70 g/m2, které lze 
snadno vyměnit, jakmile je všechny popíšete. Ochranný vzor®

Velikost  2,5 x 16 x 22 cm > Max. velikost tisku > 80 x 30 mm 
Dekorační technika Sítotisk. 

Cena:  418,00 CZK

Mobilní kancelář

Kapsy venku i vevnitř

Pro tablety do velikosti 10”

Integrované poutko na pero

Včetně bloku
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P772.812

P772.872

Seattle

Seattle

Desky Seattle na 7–8” tablety
Otevřete desky Seattle a uvidíte celou kancelář. Váš tablet, 
který může díky deskám Seattle stát rovně, i vaše ostatní věci, 
protože tyto praktické desky obsahují oddíly a složky pro vše, 
co potřebujete. V nejkompaktnější  z rPET (recyklované PET 
lahve). Dodávány včetně poznámkového bloku.

Velikost  3,5 x 24,5 x 18,5 cm > Max. velikost tisku > 
120 x 70 mm Dekorační technika Sítotisk. 

Cena:  898,00 CZK

Desky Seattle na 9–10” tablety
Otevřete desky Seattle a uvidíte celou kancelář. Váš tablet, 
který může díky deskám Seattle stát rovně, i vaše ostatní věci, 
protože tyto praktické desky obsahují oddíly a složky pro vše, 
co potřebujete. V nejkompaktnější  z rPET (recyklované PET 
lahve). Dodávány včetně poznámkového bloku.

Velikost  3,6 x 24,5 x 31 cm > Max. velikost tisku > 180 x 90 mm 
Dekorační technika Sítotisk. 

Cena:  1.048,00 CZK
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P772.992 P772.621

P772.982 P772.101 P772.102 P772.105

Základní technické desky
Technické desky A4 s luxusním magnetickým kovovým 
zavíráním. Uvnitř: stojan na tablet/telefon, držák telefonu 
s průhledem, pomocí kterého lze zařízení zkontrolovat a 
ovládat. Vhodné pro většinu běžných telefonů, jako je například 
iPhone 6 nebo Samsung S6. S pouzdrem na dokumenty, 
2 pouzdra na vizitky a očkem na pero. Včetně poznámkového 
bloku A4 z recyklovaného papíru.

Velikost  1,5 x 25 x 31 cm > Max. velikost tisku > 250 x 160 mm 
Dekorační technika Sítotisk. 

Cena:  315,00 CZK

Základní technické desky na zip
Technické desky PU formátu A4 na zip. Uvnitř: stojan na 
telefon/tablet, držák telefonu s průhledem, pomocí kterého lze 
mobilní zařízení zkontrolovat a ovládat. Vhodné pro zařízení 
iPhone 6 a Samsung S6 apod. Držáky pomůcek, například USB, 
dobíjecího kabelu a záložního zdroje. Obaly na 5 karet a jeden 
obal na občanský průkaz. Roztahovací kapsa na dokumenty 
nebo tablet. Včetně poznámkového bloku A4 z recyklovaného 
papíru. Kompatibilní se všemi tablety iPad, Android a Microsoft 
Windows.

Velikost  2,5 x 25,5 x 34 cm > Max. velikost tisku > 
150 x 280 mm Dekorační technika Sítotisk. 

Cena:  572,00 CZK

Technické desky Deluxe
Lněné technické desky A4. Uvnitř: stojan na telefon/tablet, 
držák telefonu s průhledem, pomocí kterého lze mobilní 
zařízení zkontrolovat a ovládat. Vhodné pro zařízení iPhone 
6 a Samsung S6 apod. Držáky pomůcek, například USB, 
dobíjecího kabelu a záložního zdroje. Obaly na 5 karet a jeden 
obal na občanský průkaz. Na vnější straně kapsa na zip na 
dokumenty nebo iPad/tablet. Včetně poznámkového bloku A4 
z recyklovaného papíru. Kompatibilní se všemi tablety iPad, 
Android a Microsoft Windows.

Velikost  2 x 26,5 x 34 cm > Max. velikost tisku > 
200 x 250 mm Dekorační technika Sítotisk. 

Cena:  536,00 CZK

Technické desky Deluxe se zipem
Lněné technické desky A4 na zip. Uvnitř: stojan na telefon/
tablet, držák telefonu s průhledem, pomocí kterého lze mobilní 
zařízení zkontrolovat a ovládat. Vhodné pro zařízení iPhone 
6 a Samsung S6 apod. Držáky pomůcek, například USB, 
dobíjecího kabelu a záložního zdroje. Obaly na 5 karet a jeden 
obal na občanský průkaz. Roztahovací kapsa na dokumenty 
nebo tablet. Na vnější straně kapsa na zip na dokumenty nebo 
iPad/tablet. Včetně poznámkového bloku A4 z recyklovaného 
papíru. Kompatibilní se všemi tablety iPad, Android a Microsoft 
Windows.

Velikost  2,5 x 26,5 x 34 cm > Max. velikost tisku > 
200 x 250 mm Dekorační technika Sítotisk. 

Cena:  616,00 CZK
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Taška na dokumenty na kolečkách Swiss 
Peak
Všechny vaše dokumenty sbalené v této business tašce. 
Dokumenty a notebook lze uspořádat v jednom z oddílů. 
Některé z nich lze zamknout. Systém rukojeti ze dvou trubek 
pro stabilitu na cestách. Ochranný vzor®.

Velikost  45 x 24 x 36 cm > Max. velikost tisku > 100 x 100 mm 
Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 32L. Hodí se 
až 15.4” notebook.

Cena:  2.844,00 CZK

Brašna na 15” notebook Swiss Peak
Noste svůj 15,4” notebook do práce a z práce v této tenké 
brašně na notebook z polyesteru 600D a 1680D od firmy Swiss 
Peak. Polstrovaná kapsa na notebook, samostatná kapsa na 
iPad nebo tablet a přední kapsa na zip s velkým organizérem 
s očky na pera a kapsy na všechny vaše nezbytné drobnosti. Je 
také vybavena zadním otvorem, kterým lze brašnu nasunout 
přes rukojeť na kufr na kolečkách. Různé možnosti nošení díky 
nastavitelnému a odnímatelnému ramennímu popruhu. Bez 
PVC.

Velikost  4,5 x 27 x 39 cm > Max. velikost tisku > 170 x 170 mm 
Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 5L. Hodí se až 
15.4” notebook.

Cena:  505,00 CZK

Trendy brašna na 15” notebook
Chraňte a ukládejte svůj 15,6” notebook stylově díky této 
moderní dvoubarevné brašně na notebook z polyesteru 600D. 
2stranný hlavní oddíl pro vaše vybavení. Přední šikmá kapsa na 
zip na příslušenství. Bez PVC.

Velikost  8 x 30 x 39 cm > Max. velikost tisku > 230 x 130 mm 
Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 8L. Hodí se až 
15.6” notebook.

Cena:  536,00 CZK

Elegantní brašna na 15” notebooky bez PVC
Polyesterová brašna na notebooky 300D ideální na cesty. Má 
všechny potřebné kapsy, oddíl pro 15,4” notebook, prostor pro 
uložení dokumentů a možnost upevnění na kufr. Bez PVC.

Velikost  28 x 40 x 5 cm > Max. velikost tisku > 200 x 170 mm 
Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 4L. Hodí se až 
15.4” notebook.

Cena:  418,00 CZK

Módní dvoubarevná taška na notebook
Dvoubarevná taška na notebook z polyesteru 600D s módními 
hnědými detaily na uchách a zipech.

Velikost  6,5 x 30 x 40 cm > Max. velikost tisku > 
230 x 150 mm Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 
8L. Hodí se až 15.6” notebook.

Cena:  413,00 CZK
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Batoh na notebook B-Axis
Neexistuje bezpečnější způsob přenášení tabletu než v batohu 
B-Axis, protože se vyznačuje patentovaným držákem, do 
kterého lze tablet uložit mimo zraky ostatních. Jediným 
pohybem jej lze vytáhnout díky rovněž patentovanému 
systému Fidlock. Příslušenství lze vložit do zvláštní boční kapsy. 
Tento moderní, voděodolný batoh také nabízí spoustu prostoru 
pro další potřeby. Vyroben z rPET (recyklované PET lahve).

Velikost  44 x 9 x 35,5 cm > Max. velikost tisku > 120 x 70 mm 
Dekorační technika Transferový tisk. Extra info Kapacita 10L. 
Hodí se až 15.6” notebook.

Cena:  2.384,00 CZK

Taška na dokumenty D-Axis
D-Axis otevírá zcela nové obzory ve světě tašek. Protože pro 
mnoho z nás se používání tabletu na cestách stalo běžnou 
součástí dne, je tato taška neuvěřitelně praktickým řešením. 
Taška D-Axis obsahuje zabudovaný univerzální držák na tablet, 
který lze bezpečně zavřít pomocí systému Fidlock®. Obojí 
je patentováno. Vnitřek tašky je velmi efektivně uspořádán, 
takže nabízí dostatek flexibilního prostoru, včetně místa na 
15,6” notebook. Tato praktická taška je vyrobena ze 100% rPET 
a vysoce kvalitního materiálu EVA, který slouží k vyztužení 
batohu. Ochranný vzor®.

Velikost  43,4 x 31 x 9 cm > Max. velikost tisku > 350 x 140 mm 
Dekorační technika Transferový tisk. Extra info Kapacita 10L. 
Hodí se až 15.6” notebook.

Cena:  2.394,00 CZK

Batoh na notebook London, bez PVC
Batoh na notebook z polyesteru 300D s 1 hlavním oddílem, 
který je vybaven samostatnou kapsou na tablet a organizérem. 
Bez PVC.

Velikost  11 x 30 x 42 cm > Max. velikost tisku > 180 x 220 mm 
Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 10L. Hodí se až 
15.6” notebook.

Cena:  448,00 CZK

Univerzální batoh na notebook
Jedinečný batoh na notebook z polyesteru 1680D se dvěma 
hlavními oddíly. Jeden oddíl obsahuje univerzální úložný 
systém pro notebook téměř jakékoli velikosti. Druhý oddíl 
obsahuje zvláštní kapsu pro tablet. Vepředu jsou dvě kapsy na 
zip ideální pro uložení menších cenných předmětů. Součástí je 
také háček pro zavěšení klíčů.

Velikost  12 x 44 x 32 cm > Max. velikost tisku > 150 x 80 mm 
Dekorační technika Transferový tisk. Extra info Kapacita 12L. 
Hodí se až 15.6” notebook.

Cena:  1.198,00 CZK
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Bobby

10 L

NEWBobby
Bobby batoh s ochranou proti kapsářům
Každý den dojde na celém světě ke 400 000 kapesním 
krádežím. S tímto batohem  Bobby s ochranou proti kapsářům 
se vám nic takového nestane. Je vyroben z vysoce kvalitního 
polyesteru a vybaven reflexním potiskem, díky kterému budete 
i v noci dobře vidět. Vnější část poskytuje řadu skrytých kapes, 
které vám usnadní každodenní dojíždění. Uvnitř najdete 
polstrované oddíly pro 15,6” notebook, tablet až do velikosti 
10” a všechny vaše další potřeby. Ochranný vzor®

Velikost  20 x 34 x 44 cm > Max. velikost tisku > 140 x 80 mm 
Dekorační technika Transferový tisk. Extra info Kapacita 10L. 
Hodí se až 15.6” notebook.

Cena:  1.550,00 CZK

kryté zipy

materiál odolný proti rozřezání 

reflexní bezpečnostní pásky

integrovaný nabíjecí USB port 

popruh na zavazadla
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Batoh na notebook Power USB
Zůstaňte i na cestách vždy ve spojení díky tomuto funkčnímu 
batohu na 15” notebook z polyesteru 600D s USB výstupem. 
Stačí do USB vstupu zapojit jakýkoli záložní zdroj a nabíjet svá 
zařízení pomocí bočního USB výstupu.

Velikost  16 x 32 x 47 cm > Max. velikost tisku > 180 x 50 mm 
Dekorační technika Transferový tisk. Extra info Kapacita 20L.

Cena:  789,00 CZK

Praktický kancelářský a sportovní batoh
Ideální pro práci i volný čas. Tento batoh z polyesteru 600D 
se pyšní skvělým stylem a praktickým úložným prostorem pro 
všechny vaše nejdůležitější potřeby. Vybaven oddílem na 15” 
notebook a oddílem na tablet. S nastavitelnými ramenními 
popruhy a polstrovaným zadním panelem ze síťoviny. Tento 
batoh je vybaven prostorným předním oddílem na boty nebo 
sportovní výbavu.

Velikost  16 x 30 x 45 cm > Max. velikost tisku > 250 x 80 mm 
Dekorační technika Transferový tisk. Extra info Kapacita 22L.

Cena:  949,00 CZK

Oblíbený dvoubarevný batoh na notebook
Noste si své potřeby na výlety uvnitř tohoto batohu 
vyrobeného z polyesteru 600D a PU s několika kapsami. 
Včetně kapsy pro 15” notebook v hlavním oddíle a prostorné 
přední kapsy na zip. Dodáván s praktickou kapsičkou na 
mobilní telefon nebo další potřeby. Polstrovaný zadní panel 
ze síťoviny

Velikost  17 x 32 x 47 cm > Max. velikost tisku > 200 x 180 mm 
Dekorační technika Transferový tisk. Extra info Kapacita 18L.

Cena:  947,00 CZK
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Messenger taška Pure
Vyrobena z jediného kusu látky se speciální vrstvou PEVA 
a silnými popruhy. Ve dvou výjimečných barvách. Lze ji 
kombinovat s batohem Pure. Ochranný vzor®.

Velikost  10 x 42 x 31 cm > Max. velikost tisku > 240 x 75 mm 
Dekorační technika Vyšívání. Extra info Kapacita 10L.

Cena:  718,00 CZK

Batoh Pure
Už žádné tašky, klopy a zipy. Toto je batoh ve své nejčistší 
podobě. Vyroben z jediného kusu látky (s povrchovou vrstvou 
voděodolného materiálu PEVA). Totéž platí také pro popruhy. 
Díky tomu je batoh velmi pevný a odolný a může se pyšnit 
jedinečným vzhledem. Pochopitelně je ohromně užitečný. 
Ochranný vzor®.

Velikost  10 x 42 x 32 cm > Max. velikost tisku > 220 x 170 mm 
Dekorační technika Vyšívání. Extra info Kapacita 10L.

Cena:  778,00 CZK

Batoh na notebook s magnetickými 
přezkami
Tento dvoubarevný batoh na notebook z polyesteru 600D 
nabízí klasický vzhled, který je skvělý pro každodenní dojíždění 
do školy nebo práce. Je vybaven velkým hlavním oddílem 
včetně vypolstrované kapsy pro 15,6” notebook. Přední kapsa 
na zip nabízí dost místa pro pecky do uší a chytrý telefon, 
fotoaparát, svačinu nebo další drobnosti. Bez PVC.

Velikost  43 x 15,5 x 30 cm > Max. velikost tisku > 
220 x 120 mm Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 
20L. Hodí se až 15.6” notebook.

Cena:  631,00 CZK

Modní dvoubarevný batoh
Dvoubarevný batoh z polyesteru 600D s módními hnědými 
detaily na uchách a zipech.

Velikost  14 x 45 x 32 cm > Max. velikost tisku > 200 x 130 mm 
Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 17L.

Cena:  509,00 CZK
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P742.001 P775.481

P742.011

P732.161

17 L

20 L

20 L

20 L

Batoh na 15” notebook Swiss Peak 
Crossover Sling
Batoh na notebook na jedno rameno z polyesteru 600D a 
1680D s extra velkým hlavním oddílem na zip; polstrovaná 
kapsa na 15,6” notebook, přihrádka na iPad nebo tablet a kapsy 
na telefon, pera a další drobnosti. Dvě boční kapsy a jedna 
přední kapsa na zip. Dodáván s praktickým nastavitelným 
popruhem přes jedno rameno, který usnadňuje přístup ke všem 
vašim věcem. Stačí si jej přetočit ze zad dopředu. Pohodlná 
polstrovaná zadní část. Zahrnuje kapsu na chytrý telefon na 
popruhu (pro většinu běžných telefonů, jako je iPhone 6, 
Galaxy s6 a HTC One atd.). Bez PVC.

Velikost  18 x 44,5 x 31 cm > Max. velikost tisku > 180 x 180 mm 
Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 20L. Hodí se 
až 15.6” notebook.

Cena:  947,00 CZK

Outdoorový batoh Swiss Peak
Outdoorový batoh z polyesteru 600D a 1680D s jedním velkým 
hlavním oddílem. Pohodlná polstrovaná zadní část. Boční 
síťované kapsy pro lahev na vodu nebo další nezbytnosti. Bez 
PVC.

Velikost  17 x 45 x 30 cm > Max. velikost tisku > 120 x 250 mm 
Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 20L.

Cena:  631,00 CZK

Outdoorový batoh na notebook Swiss Peak
Batoh na notebook z polyesteru 1680D v sobě jedinečným 
způsobem snoubí pohodlí a ochranu ve venkovním prostředí. 
Batoh ukrývá kapsy pro všechny vaše nezbytnosti, je vybaven 
polstrovaným oddílem na notebook a přihrádkou na iPad, 
očky na pera a síťovanými kapsami. Na ramenním popruhu je 
umístěn audio konektor pro připojení sluchátek a přihrádka 
na sluneční brýle. Kromě toho je vybaven také pláštěnkou. 
Ochranný vzor®.

Velikost  10 x 37 x 46 cm > Max. velikost tisku > 80 x 200 mm 
Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 20L. Hodí se 
až 15.6” notebook.

Cena:  1.497,00 CZK

Batoh na notebook Swiss Peak
Chraňte svůj notebook v dynamickém stylu. Vaše záda i váš 
notebook bude chráněn v polstrovaném oddílu na notebook. 
Jedinečný designový batoh nabízí další oddíly, organizér a zipy, 
které lze zamknout. Ochranný vzor®.

Velikost  31 x 41 x 16 cm > Max. velikost tisku > 100 x 80 mm 
Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 17L. Hodí se až 
15.6” notebook.

Cena:  1.497,00 CZK



066 067

P732.401

P760.321

P707.181

8 L

20 L

42 L

P707.340 P707.342 P707.343

P775.421 P775.426
P775.420 P775.424

P775.427

32 L

12 L

Batoh s přihrádkou na lahev
Skvělý batoh na sport, do školy i na túry. Praktická přihrádka 
pro rychlý přístup k lahvi a velký hlavní oddíl se spoustou 
prostoru pro všechny vaše věci. Druhý užitkový oddíl s očky 
na pera a otevřenými přihrádkami na chytrý telefon a další 
elektronická zařízení nebo jiné malé věci. Bez PVC.

Velikost 14 x 45 x 29 cm > Max. velikost tisku > 130 x 130 mm 
Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 12L.

Cena:  410,00 CZK

Cestovní taška Supreme
Nyní můžete svoji sportovní či cestovní výbavu uložit do 
stylové tašky Supreme. Tato lehká a odolná sportovní taška 
z polyesteru 600D se vyznačuje prostorným hlavním oddílem 
s otvorem ve tvaru písmene U pro snadný přístup a dostatkem 
prostoru pro vaše oblečení. Přední kapsa na zip, nastavitelný 
ramenní popruh a dvě horní ucha pro pohodlné přenášení 
několika způsoby. Praktická horní kapsa pro snadný přístup ke 
sportovní lahvi. Bez PVC.

Velikost 24,5 x 29 x 46 cm > Max. velikost tisku > 
200 x 120 mm Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 
32L.

Cena:  472,00 CZK

Základní cestovní taška
Základní velká cestovní taška z polyesteru 600D s modrými 
detaily, přední kapsou na zip a nastavitelným ramenním 
popruhem. Bez PVC.

Velikost 30 x 27 x 52 cm > Max. velikost tisku > 200 x 200 mm 
Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 42L.

Cena:  378,00 CZK

Základní batoh
Základní batoh z polyesteru 600D s modrými detaily, hlavním 
a předním oddílem na zip a nastavitelnými ramenními popruhy. 
Bez PVC.

Velikost 41 x 16 x 32 cm > Max. velikost tisku > 200 x 100 mm 
Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 20L.

Cena:  269,00 CZK

Základní taška na dokumenty/notebook
Základní taška na 15,4” notebook z polyesteru 600D s modrými 
detaily a polstrovaným oddílem na notebook, nastavitelnými 
ramenními popruhy a velkou přední kapsou na zip. Bez PVC.

Velikost 30 x 7 x 41 cm > Max. velikost tisku > 130 x 200 mm 
Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 8L. Hodí se až 
15.4” notebook.

Cena:  300,00 CZK
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P703.731

P707.221P707.220

P707.231

P775.202

32 L

50 L

40 L

40 L

Sportovní batoh Swiss Peak
Tento nepromokavý sportovní batoh lze nosit jako sportovní 
tašku i batoh. Díky odolnému provedení je vhodný pro téměř 
jakýkoli výlet. Propracované popruhy zvyšují pohodlí při 
nošení. Uvnitř najdete jeden hlavní oddíl, 1 síťovanou kapsu a 
dvě menší kapsy.

Velikost 31 x 31 x 51 cm > Max. velikost tisku > 140 x 100 mm 
Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 40L.

Cena:  1.434,00 CZK

Cestovní/sportovní taška Swiss Peak
Tato sportovní taška z polyesteru 600D a 1680D nabízí 
sportovní styl vhodný pro tělocvičnu nebo víkendové cestování. 
Obsahuje mnoho prostorných oddílů se zavíráním na zip 
ve tvaru písmene U, boční oddíl na boty s větráním a boční 
přihrádku na lahev. Přední kapsa na zip s praktickou přihrádkou 
na chytrý telefon nebo jiné příslušenství na cesty. Nastavitelný 
ramenní popruh a dvojitá horní ucha pro pohodlí a různé 
možnosti nošení. Bez PVC.

Velikost 25 x 30 x 61 cm > Max. velikost tisku > 180 x 120 mm 
Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 40L.

Cena:  1.044,00 CZK

Módní dvoubarevná cestovní taška
Dvoubarevná cestovní taška z polyesteru 600D s módními 
hnědými detaily na uchách a zipech.

Velikost 27 x 38 x 58 cm > Max. velikost tisku > 340 x 220 mm 
Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 50L.

Cena:  595,00 CZK

Sportovní taška Florida bez PVC
600D ripstop, přední kapsa na zip s organizérem, boční 
kapsa, kapsa na boty, ucha a ramenní popruh z popruhoviny, 
4 výstupky pro postavení tašky na zem, bez PVC.

Velikost 55 x 26 x 27,5 cm > Max. velikost tisku > 
220 x 100 mm Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 
32L.

Cena:  1.018,00 CZK
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NEW

NEW

NEW

NEW

P324.071

P820.813

P820.723

P820.793

2.200 MAH

P820.301 P820.303 P820.307

Uzemněný cestovní adaptér „svět – Evropa“ 
(Schuko)
Díky této cestovní zástrčce můžete v Evropě bezpečně a snadno 
připojit zařízení z více než 90 zemí.  Vstupní strana adaptéru je 
vhodná pro zástrčky se 2 nebo 3 vidlicemi z USA, Austrálie/Číny, 
Velké Británie, Švýcarska a Itálie. Tento cestovní adaptér se skvěle 
hodí organizátorům školení nebo v hotelech, které chtějí svým 
zahraničním hostům nabídnout možnost připojení vlastních zařízení. 
Vyhovuje normě NEN 1020.

Velikost 4,5 x 6,5 x 5,5 cm > Max. velikost tisku > 40 x 10 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  117,00 CZK

Sada uzemněných univerzálních cestovních 
adaptérů
Umožňuje cestovatelům z více než 150 zemí bezpečně používat 
uzemněná i neuzemněná zařízení v Číně/Austrálii, EU (Schuko), 
Itálii, Švýcarsku, Velké Británii, USA/Japonsku a dalších zemích 
pomocí stejné elektrické zásuvky. Včetně pouzdra a dárkové 
krabičky.

Velikost 8,5 x 5,5 x 5,5 cm > Max. velikost tisku > 35 x 15 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  536,00 CZK

Sada uzemněných univerzálních cestovních 
adaptérů s USB port
Umožňuje cestovatelům z více než 150 zemí bezpečně používat 
uzemněná i neuzemněná zařízení v Číně/Austrálii, EU (Schuko), 
Itálii, Švýcarsku, Velké Británii, USA/Japonsku a dalších zemích 
pomocí stejné elektrické zásuvky. Sdílené dvojité USB porty 
2,1 A. Včetně pouzdra a dárkové krabičky.

Velikost 11 x 5,5 x 5,5 cm > Max. velikost tisku > 130 x 130 mm 
Dekorační technika Sítotisk. 

Cena:  818,00 CZK

Digitální váha na zavazadla
Digitální váha na zavazadla, maximální kapacita 40 kg, 
stupňování po 100 g, funkce vynulování a tárování, ukazatel 
vybité baterie a přetížení.

Velikost 3,5 x 10 x 3 cm > Max. velikost tisku > 20 x 15 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Vrátane batérií

Cena:  184,00 CZK

Digitální zavazadlová váha se záložním zdrojem 
2 200 mAh
Vyhněte se placení extra letištních poplatků kvůli příliš těžkému 
zavazadlu i vybití mobilního telefonu díky této digitální zavazadlové 
váze s integrovaným záložním zdrojem 2 200 mAh. Díky nízké váze 
a kompaktnímu provedení ji lze pohodlně vozit na všech cestách. 
Maximální kapacita 40 kg, stupňování po 100 g, funkce vynulování 
a tárování, ukazatel přetížení. Výstup 5 V/1 A, vstup 5 V/800 mAh.  
Včetně micro USB kabelu.

Velikost Ø 2,8 x 17,5 cm > Max. velikost tisku > 70 x 10 mm Dekorační 
technika Tamponový tisk. Extra info Vrátane batérií

Cena:  472,00 CZK

100% SAFE
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P850.241

P850.031

P850.371
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NEW

Oboustranný deštník 23”
Vysajte vzduch z otevřené lahve a znovu ji utěsněte touto 
opakovaně použitelnou zátkou. S ukazatelem nahoře pro 
připomenutí dne, kdy byla lahev otevřena.

Velikost Ø 71,1 x 104,5 cm > Max. velikost tisku > 220 x 150 mm 
Dekorační technika Sítotisk. 

Cena:  616,00 CZK

23” odolný deštník Swiss Peak Tornado
Špičkový odolný deštník z ponžé polyesteru 190T s dvojitým 
pláštěm a automatickým otevíráním. Kovové tělo, rám a dráty 
ze sklolaminátu. Systém odolný proti větru. Rovná rukojeť ABS 
s pogumovaným povrchem. Včetně tubusové dárkové krabičky 
Swiss Peak.

Velikost Ø 103 x 81 cm > Max. velikost tisku > 200 x 130 mm 
Dekorační technika Sítotisk. 

Cena:  536,00 CZK

21” automatický deštník Swiss Peak Traveler
Automatický deštník tvořený 3 částmi, vyrobený z ponžé 
polyesteru 190T. Chromované hliníkové tělo, systém odolný 
proti větru, dráty ze sklolaminátu. Včetně obalu a tubusové 
dárkové krabičky Swiss Peak.

Velikost Ø 97 x 57 cm > Max. velikost tisku > 200 x 100 mm 
Dekorační technika Sítotisk. 

Cena:  473,00 CZK

Snadné otevření a zavření v davu

Snadný průchod dveřmi

Vnější díly nezvlhnou.

Lze použít jako klasický deštník
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P850.301 P850.302 P850.305

P850.501 P850.502 P850.505

P850.236

Hurricane

27” odolný deštník Hurricane
Deštník Hurricane se vyznačuje 27” dvojitým potahem ideálním 
pro drsné počasí. Díky voděodolné látce schne téměř okamžitě. 
Jedinečný mechanismus usnadňuje otevírání a zavírání. Ochranný 
vzor®.

Velikost Ø 120 x 96 cm > Max. velikost tisku > 200 x 150 mm 
Dekorační technika Sítotisk. 

Cena:  748,00 CZK

Neonový 23” deštník ze sklolaminátu
Neonový deštník ze sklolaminátového ponžé polyesteru 190T 
s automatickým otevíráním. Zcela sklolaminátový rám, tělo, 
dráty ve stejné barvě, ABS plastová zahnutá rukojeť a systém 
odolný proti větru.

Velikost Ø 104 x 83 cm > Max. velikost tisku > 200 x 130 mm 
Dekorační technika Sítotisk. 

Cena:  378,00 CZK

30” odolný deštník Deluxe
Ruční odolný deštník z 190T s tělem a dráty ze sklolaminátu, 
hroty a špičkou z PP a rovnou rukojetí EVA.

Velikost Ø 125 x 96 cm > Max. velikost tisku > 250 x 180 mm 
Dekorační technika Sítotisk. 

Cena:  322,00 CZK
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P459.610 P459.615

P733.441 P733.445

P459.642 P459.644 P459.645

P459.095 P459.099
P459.091 P459.097

P455.969

23 L

Chladicí sedák
Polyester 600D v černé barvě s povrchem PE, průměr 30 cm, 
skládací. Lze použít jako chladicí tašku a sedák.

Velikost Ø 30 x 35 cm > Max. velikost tisku > 150 x 150 mm 
Dekorační technika Transferový tisk. Extra info Kapacita 23L.

Cena:  598,00 CZK

Sada letních her
Nafukovací taška ve tvaru polštáře obsahuje frisbee talíř, 
plážové rakety a míč a 40cm plážový míč.

Velikost 4,5 x 24 x 36,5 cm > Max. velikost tisku > 
300 x 200 mm Dekorační technika Sítotisk. 

Cena:  316,00 CZK

Pikniková deka
Tato příjemná a praktická pikniková deka je vyrobena z fleecu 
160GSM a materiálů EPE a PE.

Velikost 8,5 x 32 x 18,5 cm > Max. velikost tisku > 
240 x 120 mm Dekorační technika Sítotisk. 

Cena:  377,00 CZK

Luxusní deka
Ultra měkká příjemná deka s gramáží 280 g z polyesteru.  
Měkká, pohodlná a lehká deka. Perfektní velikost pro schoulení 
se na pohovce nebo zahřátí při pobytu venku.

Velikost 150 x 120 x 0,4 cm > Max. velikost tisku > 
280 x 200 mm Dekorační technika Vyšívání. 

Cena:  659,00 CZK

Pikniková deka Tartan
Deka v tradičním stylu, velikost 130 x 145 cm, líc s tkaným 
akrylovým barevným čtverečkovým vzorem a gramáží 120 g/
m2, zadní strana deky z voděodolného PVC s gramáží 110 g/m2.

Velikost 5,5 x 32 x 18,5 cm > Max. velikost tisku > 150 x 70 mm 
Dekorační technika Transferový tisk. 

Cena:  509,00 CZK
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P733.191 P733.195
P733.190 P733.193 P733.197

P733.184 P733.187
P733.181 P733.185

P265.310 P265.313

P239.304

10 L

17 L
47dílná sada první pomoci do auta
Pouzdro EVA s reflexní vestou, dynamo svítilnou, stříbrnou 
pohotovostní dekou, trojcípým šátkem, PBT obinadly, 
dezinfekčními tampony, antiseptickými tampony, čisticími 
vlhčenými ubrousky, tampony z netkané textilie, leukoplastí, 
náplastmi, zavíracími špendlíky a plastovými nůžkami. Vše 
v souladu s normou EN13485:2003.

Velikost 35 x 8 x 14 cm > Max. velikost tisku > 180 x 40 mm 
Dekorační technika Transferový tisk. Extra info Vrátane batérií

Cena:  598,00 CZK

Sada první pomoci v taštičce
Taštička s jednou přední kapsou, jedním černým hlavním 
oddílem na zip a očkem na pásek na zadní straně taštičky. 
Obsah: trojcípý šátek, PBT obinadlo, dezinfekční tampon, 
náplasti, nůžky, zavírací špendlík a leukoplast. Vyhovuje normě 
EN 13485:2003.

Velikost 13,5 x 8,9 x 4,6 cm > Max. velikost tisku > 80 x 35 mm 
Dekorační technika Transferový tisk. 

Cena:  94,00 CZK

Chladicí batoh
Chladicí batoh 600D se stříbrným vnitřkem udrží veškeré 
vaše jídlo a nápoje chladné. Na přední straně je další kapsa 
s potištěným barevným lemem kolem zipu pro uložení dalších 
věcí.

Velikost 40 x 32 x 16,5 cm > Max. velikost tisku > 140 x 120 mm 
Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 17L.

Cena:  509,00 CZK

Skládací chladicí taška
Chladicí taška 600D se stříbrným vnitřkem udrží veškeré 
vaše jídlo a nápoje chladné. Na přední straně je další kapsa 
s potištěným barevným lemem kolem zipu pro uložení dalších 
věcí.

Velikost 22 x 24 x 25,5 cm > Max. velikost tisku > 150 x 100 mm 
Dekorační technika Sítotisk. Extra info Kapacita 10L.

Cena:  289,00 CZK
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P320.754 P320.756
P320.752 P320.755

Základní univerzální popruh na paži
Neoprenový sportovní popruh na paži pro všechny běžné 
mobilní telefony pro nošení při sportu nebo jiných aktivitách. 
Reflexní pásek kolem průhledu na přední části zlepšuje 
viditelnost za tmy. Suchý zip lze nastavit na různé velikosti. 
Včetně kapsy pro uložení klíčů a pecek do uší.

Velikost 0 x 17 x 42,5 cm > Max. velikost tisku > 40 x 40 mm 
Dekorační technika Transferový tisk. 

Cena:  103,00 CZK

Univerzální sportovní popruh na paži
Lehký a moderní sportovní popruh na paži vyrobený z ultratenkého 
a voděodolného materiálu Lycra. Popruh se suchým zipem ve dvou 
velikostech, aby padl většině uživatelů.  Vysoce kvalitní suchý zip umožňuje 
používání tohoto popruhu na paži po dlouhou dobu. Popruh na paži je 
vhodný pro všechny běžné telefony, včetně modelů iPhone 5 a 6.  Včetně 
malé kapsy pro uložení klíčů a pecek do uší.

Velikost 0 x 16,5 x 50 cm > Max. velikost tisku > 15 x 60 mm Dekorační 
technika Transferový tisk. 

Cena:  223,00 CZK

Obal na běhání s LED osvětlením
Nyní můžete bezpečně cvičit i za tmy díky tomuto 
neoprenovému univerzálnímu popruhu na paži s integrovaným 
LED osvětlením a popruhem na suchý zip. Vhodný pro všechny 
běžné telefony, například iPhone 5, iPhone 6, Samsung Galaxy 
5 a HTC One. S kapsou na klíče.

Velikost 16,2 x 46,6 x 0,2 cm > Max. velikost tisku > 
25 x 55 mm Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  298,00 CZK

Bezpečnostní LED popruh
Bezpečnostní popruh s integrovaným LED světlem, který lze 
jednoduše upevnit na paži. Díky popruhu budete i během 
cvičení za tmy dobře vidět.

Velikost 1,4 x 3,8 x 19,5 cm > Max. velikost tisku > 35 x 10 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Vrátane batérií

Cena:  149,00 CZK

Bezpečnostní světlo s magnetickým 
zavíráním
Bezpečnostní světlo, které lze v řadě situací využít k tomu, aby 
vás bylo za tmy dobře vidět. Snadné upevnění magnetickou 
sponou, například na tašku nebo bundu. Světlo nabízí dva 
režimy a je odolné vůči vodě. Včetně baterie.

Velikost 1 x 3,3 x 16,5 cm > Max. velikost tisku > 38 x 17 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Vrátane batérií

Cena:  125,00 CZK
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P417.102 P417.105
P417.101 P417.104 P417.107

P417.108

P330.102 P330.105
P330.101
P330.100

P330.104 P330.107
P330.108

P330.221

NEW

Monitor aktivity
Tento monitor aktivity umožňuje sledovat vaši aktivitu, 
spánek a spálené kalorie. Díky bezplatné aplikaci získáte 
přehled o svých úspěších a budete si moci stanovit nové cíle. 
Kompatibilní se systémem iOS (iPhone 4S a vyšší modely) 
a Android 4.3. Tento monitor aktivity je dalším krokem ke 
zdravějšímu životnímu stylu!

Velikost 1,6 x 5 x 6,8 cm > Max. velikost tisku > 15 x 10 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Vrátane batérií

Cena:  824,00 CZK

Monitor aktivity s měřičem tepu
Tento monitor aktivity umožňuje sledovat vaši aktivitu, spánek, spálené kalorie a srdeční 
tep. Díky bezplatné aplikaci získáte přehled o svých dosažených výkonech a budete si moci 
stanovit nové cíle. Kompatibilní se systémem iOS (iPhone 4S a vyšší modely) a Android 4.3. 
Tento monitor aktivity je dalším krokem ke zdravějšímu životnímu stylu! Zabalen v dárkové 
krabičce s průhledným okénkem.

Velikost 1,6 x 5,1 x 6,8 cm > Max. velikost tisku > 15x10 mm Dekorační technika Tamponový 
tisk. Extra info Vrátane batérií

Cena:  1.291,00 CZK

Monitor aktivity Be Fit
Monitor aktivity, který dokáže spočítat kroky i spálené kalorie a 
sledovat vaše spací návyky. Monitor zobrazuje úroveň aktivity 
pomocí modré LED diody. Monitor nabízí pohotovostní dobu 
až 30 dní a funkci upozornění na příchozí hovory vibracemi a je 
voděodolný (IP67). TPU popruh je pohodlný, takže jej můžete 
nosit ve dne i v noci. Data lze jednoduše přesunout pomocí 
rozhraní Bluetooth do bezplatné aplikace.

Velikost 0,9 x 1,8 x 4 cm > Max. velikost tisku > 30 x 8 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  549,00 CZK
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P330.071

P436.031 P436.034 P436.035

Bopp Sport

550 ML

Vodotěsný monitor aktivity s dotykovým 
displejem
Vodotěsný (IP67) monitor aktivity je na špici technologie a má 
bezplatnou aplikaci v několika jazycích. Uchovejte si Vaše aktivity v 
paměti, spočítejte si spálené kalorie a sledujte své spánkové návyky. 
Včetně křišťálově čiré dotykové obrazovky, kde si můžete jednoduše 
prstem prohlížet svá data. Přes náramek lze přijímat příchozí hovory a 
zprávy, ale i používat fotoaparát a mobilní telefon. Využívá Bluetooth 
4.0. Se 75mAh baterií může být monitor používán až celý týden. 
Kompatibilní s iOS (iPhone 4S a výše) a s Androidem 4.3

Velikost 0,8 x 1,9 x 4,6 cm > Max. velikost tisku > 15 x 6 mm Dekorační 
technika Rytí laserem.

Cena:  1 119,00 CZK

Lahev Bopp Sport
Bopp Sport je výjimečná sportovní lahev. Ikonický tvar nabízí 
různé varianty nošení této 550ml lahve. Nepropustný uzávěr 
lze snadno otevřít nebo zavřít a lahev okamžitě použít. 
Vyrobena z odolného materiálu Tritan®. Ochranný vzor®.

Velikost 7,2 x 6,8 x 24,1 cm > Max. velikost tisku > 35 x 15 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  347,00 CZK

Elegantní budík, díky kterému se Vám 
bude ráno lépe vstávat

Sleduje kvalitu spánku

Monitoruje využívání kalorii

Monitoruje počet kroků a uraženou 
vzdálenost pomocí 3D senzoru.

Nastavení cílů k dosažení
zdravějšího životního stylu
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P436.302 P436.305
P436.300 P436.304

P436.307

P436.001 P436.005 P436.007

P436.151 P436.154 P436.155

NEW750 ML

700 ML

600 ML

Tritanová lahev se stojánkem
Tritanová lahev s praktickým stojánkem na telefon v dolní části. 
Snadné otevírání jednou rukou pomocí vysunovacího tlačítka. 
Při vysunutí dolní části se telefon promění na stojánek telefonu. 
Včetně háčku pro přenos. Objem: 700 ml.

Velikost Ø 7,6 x 22 cm > Max. velikost tisku > 30 x 80 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  220,00 CZK

Tritanová lahev
Tritanová lahev o objemu 600 ml s uzamykatelným víčkem a 
funkcí otevření stisknutím. Lahev je vybavena řemínkem pro 
pohodlné nošení.

Velikost Ø 7,4 x 21 cm > Max. velikost tisku > 30 x 100 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  190,00 CZK

Tritanová lahev s brčkem
Tritanová lahev s praktickým brčkem a háčkem pro nošení. Bez 
BPA. Objem: 750 ml.

Velikost 6,7 x 6,7 x 25,8 cm > Max. velikost tisku > 30 x 80 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  142,00 CZK

Integrovaný stojánek na telefon 

Vysunovací tlačítko pro snadné použití

Vyrobena z tritanu 



090 091

Neva

Neva

P436.061 P436.063 P436.065

P436.071 P436.073 P436.075

Bopp Fruit

P436.143

450 ML
650 ML

500 ML

Lahev se sítkem Bopp Fruit
Bopp Fruit vám pomůže dodržovat denní příjem vody a 
vitaminů. Košík na ovoce sahá až ke dnu lahve a umožňuje 
tak maximální . Ikonický barevný otvor nahoře usnadňuje 
přenášení 650ml lahve, abyste si mohli vychutnat ovocnou 
vodu, kdekoli jen chcete. Materiál Tritan vykazuje minimální 
opotřebení, takže lahev Bopp Fruit je vysoce odolná. Ochranný 
vzor®.

Velikost Ø 8 x 25 cm > Max. velikost tisku > 30 x 80 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  363,00 CZK

Kovová lahev na vodu Neva o objemu 
500 ml
Neva je alternativou v boji proti jednorázovým plastovým 
lahvím na vodu. Díky použití nerez oceli 304 pro tuto lahev 
o objemu 500 ml lze lahev Neva používat znovu a znovu. 
Látkový řemínek má dvě funkce. Slouží ke snadnému přenášení 
této nepropustné lahve a také jako rychlý způsob, jak uvolnit 
pítko. Ochranný vzor®.

Velikost Ø 6,2 x 22,2 cm > Max. velikost tisku > 25 x 60 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  364,00 CZK

Lahev na vodu Neva o objemu 450 ml 
z Tritanu
Neva je alternativou v boji proti jednorázovým plastovým 
lahvím na vodu. Díky použití odolného Tritanu pro tuto lahev 
o objemu 450 ml lze lahev Neva používat znovu a znovu. 
Látkový řemínek má dvě funkce. Slouží ke snadnému přenášení 
této nepropustné lahve a také jako rychlý způsob, jak uvolnit 
pítko. Ochranný vzor®.

Velikost Ø 6,2 x 22,2 cm > Max. velikost tisku > 25 x 80 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  315,00 CZK



092 093

P436.055 P436.057 P436.058

P436.815 P436.817 P436.818

P436.087 P436.089
P436.085 P436.088

800 ML 650 ML

1800 ML500 ML

P264.100

Karafa pro  ovoce
Vychutnejte si doma vyrobené nápoje s ovocnou chutí. Karafa 
se sítkem o objemu 1,8 l z materiálu AS. 100% bez BPA. Pouze 
ruční mytí.

Velikost 17 x 11,2 x 27,9 cm > Max. velikost tisku > 35 x 80 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  600,00 CZK

Lahev Lemon
Moderní lahev o objemu 650 ml s odšťavňovačem na citrony 
nebo limetky. Umožňuje jednoduše odšťavnit ovoce a doCZKit 
tak vodu o cenné vitaminy a chuť. Víčko z nerez oceli, tělo 
z tritanu, dno z PP. Bez BPA.

Velikost Ø 7 x 24,5 cm > Max. velikost tisku > 30 x 40 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  286,00 CZK

Lahev na vodu se sítkem
Tritanová lahev o objemu 500 ml s oddílem na luhování ovoce. 
Dodejte vodě vitaminy a chuť vložením čerstvého ovoce do 
oddílu na luhování. Oddíl na luhování lze použít také k chlazení 
vody, když do něj vložíte kostky ledu.

Velikost 6 x 6 x 22,7 cm > Max. velikost tisku > 25 x 90 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  189,00 CZK

Lahev na vodu se sítkem
Tritanová lahev o objemu 800 ml s oddílem na luhování ovoce. 
Dodejte vodě vitaminy a chuť vložením čerstvého ovoce do 
oddílu na luhování. Oddíl na luhování lze použít také k chlazení 
vody, když do něj vložíte kostky ledu.

Velikost Ø 7,2 x 27,5 cm > Max. velikost tisku > 25 x 90 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  238,00 CZK
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NEW

NEW

P432.652 P432.654
P432.651 P432.653

P433.992 P433.994
P433.991 P433.993

300 ML

450 ML 350 ML

P432.422 P432.424
P432.420 P432.423

P432.452 P432.454
P432.451 P432.453

P432.455

Auto

300 ML

Nepropustný hrnek
Hrnek o objemu 350 ml, vnější plášť z nerez oceli, vnitřek z PP, 
se šroubovacím víčkem a jedinečným zasunovacím uzávěrem, 
který brání vylití. Vhodný pro ovládání jednou rukou. Ochranný 
vzor®.

Velikost Ø 7,7 x 18 cm > Max. velikost tisku > 30 x 90 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  329,00 CZK

Nepropustný hrnek Auto
Auto je hrnek o objemu 300 ml s černým PP povrchem a 
inovativním systémem, který umožňuje jeho používání jednou 
rukou. Proto je skvělý na cestu autem. Ochranný vzor®.

Velikost Ø 7,5 x 20 cm > Max. velikost tisku > 30 x 50 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  380,00 CZK

Termoska s uzamykatelným uzávěrem
Termoska z nerez oceli s dvojitou stěnou udrží vaše nápoje teplé až po dobu 6 hodin 
nebo chladné po dobu 4 hodin. Uzávěr lze uzamknout, aby nedošlo k náhodnému 
prosáknutí nebo vylití tekutiny. Uzávěr lze snadno čistit, a tedy udržovat řádnou 
hygienu. Lze jej také mýt v myčce. Jedinečný design termosky umožňuje pohodlné 
a bezpečné uchopení jednou rukou a pití přímo z termosky. Díky své velikosti se 
termoska hodí do všech držáků nápojů do auta. Objem: 450 ml.

Velikost Ø 6,5 x 25,5 cm > Max. velikost tisku > 25 x 100 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk. 

Cena:  315,00 CZK

Hrnek s praktickým uzávěrem
Termohrnek s dvojitou stěnou z nerez oceli udrží vaše nápoje teplé 
až 6 hodin a chladné až 4 hodiny. Víko lze zajistit, takže nehrozí 
žádné riziko propuštění nebo vylití nápoje. Víko se snadno čistí, 
takže lze jednoduše udržovat optimální hygienu. Lze jej také mýt 
v myčce nádobí. Jedinečný design hrnku umožňuje pohodlné 
a bezpečné pití přímo z hrnku jednou rukou. Velikost hrnku je 
vhodná pro umístění do držáku nápojů ve vozidle. Objem: 300 ml.

Velikost Ø 6,5 x 19 cm > Max. velikost tisku > 25 x 90 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  298,00 CZK

Udrží nápoje horké nebo teplé 4 až 
6 hodin.

Tlačítko pro snadné uzamknutí brání 
vylití.

Jednoduché ovládání  
jednou rukou. 

Vhodná pro většinu držáků 
nápojů do auta.
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Dia Boom
P432.023 P432.025
P432.021 P432.024

P432.027 P432.342 P432.347
P432.341 P432.345

P432.051 P432.052 P432.053 P433.012 P433.015 P433.017

NEW

Dia Boom Hot

227 ML 225 ML

350 ML 500 ML

Ekologická lahev Boom Hot
Boom Hot je ztělesněním ideologie C2C (Cradle to Cradle). Tato lahev z nerez 
oceli o objemu 500 ml s dvojitou stěnou a podtlakovým uzávěrem je určena 
k jednoduché recyklaci. Ke spojení dílů nebylo použito žádné lepidlo, všechny 
materiály lze jednoduše oddělit a všechny jsou recyklovatelné. Lahev obsahuje 
barevný hrnek s dvojitou stěnou a šroubovacím uzávěrem. Ochranný vzor®.

Velikost Ø 7,5 x 26,3 cm > Max. velikost tisku > 30 x 80 mm Dekorační 
technika Tamponový tisk. 

Cena:  568,00 CZK

Ekologický hrnek Boom
Boom je nepropustný cestovní hrnek o objemu 225 ml s 
s dvojitou stěnou pro horké i studené nápoje na cestách. 
Nejzajímavější je, že na konci životnosti jej lze zcela rozebrat 
a zrecyklovat. Ukažte svou odpovědnost vůči životnímu 
prostředí. Rozeberte jej a všechny části zrecyklujte, abyste 
přispěli k čistější planetě. Ochranný vzor®.

Velikost Ø 7 x 17,2 cm > Max. velikost tisku > 25 x 30 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  367,00 CZK

Cestovní hrnek Dia
Dia je hrnek s dvojitou stěnou s vnitřní částí z odolné nerez oceli 304. 
Dvojitý plášť a vysouvací víko umožňují přenášení horkých i studených 
nápojů o objemu až 350 ml. Hrnek Dia je navržen tak, aby jej bylo možné 
snadno rozložit k recyklaci. Pomáhá vám tedy investovat do čistšího světa. 
Bez BPA a vhodný pro ruční mytí. Ochranný vzor®

Velikost 9,2 x 8,5 x 14 cm > Max. velikost tisku > 25 x 80 mm Dekorační 
technika Tamponový tisk. 

Cena:  311,00 CZK

Cestovní hrnek Dia
Uzavíratelný, izolovaný a kompaktní, takže se vejde pod 
kávovar (227 ml). Velmi hygienický, protože obruba hrnku je 
vyrobena z nerez oceli, nikoli z plastu. Navržen tak, aby jej bylo 
možné snadno rozebrat a zrecyklovat. Ochranný vzor®.

Velikost 8,5 x 9,2 x 10,2 cm > Max. velikost tisku > 25 x 60 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  268,00 CZK
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NEW

098

P432.011 P432.012 P432.015

P432.061 P432.062 P432.063

P432.884 P432.887 P432.889
P432.880 P432.886 P432.888

P432.885

350 ML

350 ML

Clik

P432.071 P432.072 P432.073

Clik

225 ML

225 ML

NEW

NEW

Nerozlitný cestovní hrnek Clik
Hrnek Clik je vybaven 360stupňovým pítkem, které lze otevřít a zavřít 
jediným zatlačením. Hrnek s dvojitou stěnou pojme až 225 ml a integrované 
ucho zajišťuje pohodlné pití horkých i studených nápojů na cestách, aniž byste 
cokoli vylili. Hrnek je navržen tak, aby bylo možné vnější ocelovou část snadno 
rozložit k recyklaci. Pomáhá vám tedy investovat do čistšího světa. Bez BPA a 
vhodný pro ruční mytí. Ochranný vzor®

Velikost 7,3 x 10,2 x 17,7 cm > Max. velikost tisku > 80 x 30 mm Dekorační 
technika Tamponový tisk. 

Cena:  311,00 CZK

Nerozlitný cestovní hrnek Clik
Hrnek Clik je vybaven 360stupňovým pítkem, které lze otevřít 
a zavřít jediným zatlačením. Hrnek s dvojitou stěnou pojme až 
225 ml a zajišťuje pohodlné pití horkých i studených nápojů na 
cestách, aniž byste cokoli vylili. Hrnek je navržen tak, aby bylo 
možné vnější ocelovou část snadno rozložit k recyklaci. Pomáhá 
vám tedy investovat do čistšího světa. Bez BPA a vhodný pro 
ruční mytí. Ochranný vzor®

Velikost Ø 7,3 x 17,7 cm > Max. velikost tisku > 80 x 30 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  283,00 CZK

Hrnek na kávu PLA
Ekologický hrnek o objemu 350 ml se silikonovým úchytem a 
víčkem. Vyroben ze 100% biologicky rozložitelného rostlinného 
materiálu (PLA). Bez BPA, vhodný do myčky.

Velikost Ø 9,5 x 12,3 cm > Max. velikost tisku > 30 x 15 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  256,00 CZK

Geometrický termohrnek
Hrnek z nerez oceli s dvojitou stěnou. S moderním 
geometrickým vzorem. Objem 350 ml.

Velikost Ø 6,9 x 19 cm > Max. velikost tisku > 30 x 18 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  299,00 CZK
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P513.983 P513.985
P513.981 P513.984

P513.987

P513.964 P513.967
P513.961 P513.965

NEW

Dotykové světlo
Osviťte svůj stůl, pokoj nebo kuchyň tímto dotykovým světlem s bílými 
LED žárovkami. Můžete ho umístit kamkoli chcete a jedním prostým 
stlačením LED světlo rozsvítit nebo zhasnout. Včetně 3 baterií typu 
AAA.

Velikost Ø 9,1 x 16,5 cm > Max. velikost tisku > 23 x 10 mm Dekorační 
technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  188,00 CZK

Lampa Pull
Osviťte svůj pokoj, garáž nebo tábořiště touto 1W lampičkou 
Pull s bílými LED žárovkami. Můžete ji zavěsit, kdekoli chcete, a 
jedním prostým zatažením LED světlo rozsvítit nebo zhasnout.

Velikost Ø 5,5 x 15,5 cm > Max. velikost tisku > 15 x 40 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  190,00 CZK

Rozsviťte své podnikání

Vhodná pro místa bez přívodu 
elektrické energie

Vhodná pro použití v interiéru

Včetně baterie
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P261.632

P261.227

NEW

Ruční pomalý odšťavňovač
Ruční odšťavňovač ovoce, zeleniny a bylin. Přenosný. Snadná 
manipulace a montáž. Snadné čištění díky kompletně 
odnímatelným dílům. Díky pomalému mačkání zůstanou 
zachovány teplotně citlivé živiny, například vitamin A a C a živé 
enzymy. Zabalen v dárkové krabičce.

Velikost 35,5 x 13 x 25,7 cm > Max. velikost tisku > 40x 15 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  809,00 CZK

Minimixér Smoothie 2 Go, 300 W
Zůstaňte zdraví a namíchejte si své oblíbené smoothie nebo 
koktejl v této  z  o objemu 550 ml. Bez BPA. Umí drtit led, 
mražené nebo čerstvé ovoce, zeleninu a dokonce i oříšky silou 
300 W a čepelí z nerez oceli. Včetně návodu s recepty na 
zdravá smoothie.

Velikost 13 x 0 x 36 cm > Max. velikost tisku > 35 x 50 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  987,00 CZK

Lze používat kdekoli, bez 
přístupu k elektřině

Snadné čištění

Šťáva vymačkaná za studena

Základna se silnou přísavkou



104 105

Press Aerato

Lumm Gliss

P261.181 P264.001

P264.011 P264.021

Karafa Gliss na bílé víno
Gliss učiní z ochutnávání a pití bílého vína ještě větší zážitek. Díky této prosté, ale 
dokonalé karafě na víno dostanete vše, co potřebujete k chlazení, servírování a 
nalévání vína. Ochranný vzor®.

Velikost Ø 10,9 x 32,8 cm > Max. velikost tisku > 45 x 45 mm Dekorační technika 
Tamponový tisk. 

Cena:  1.356,00 CZK

Karafa na červené víno Aerato
Aerato učiní z ochutnávání a pití červeného vína ještě větší 
zážitek. Díky této prosté, ale dokonalé karafě na víno dostanete 
vše, co potřebujete k provzdušnění, servírování a nalévání vína. 
Ochranný vzor®.

Velikost Ø 20,9 x 18,9 cm > Max. velikost tisku > 45 x 45 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  1.359,00 CZK

Karafa na vodu Lumm
Lumm dodává servírování nápojů skvělou atmosféru. Díky 
integrovanému LED osvětlení je tato karafa nejen funkční, ale také 
ozvláštní váš stůl. Ochranný vzor®.

Velikost Ø 10,2 x 28,4 cm > Max. velikost tisku > 70 x 70 mm Dekorační 
technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  1.198,00 CZK

Ruční odšťavňovač Press
Press je vaším nezbytným pomocníkem v kuchyni. Díky 
2 vyměnitelným nástavcům budete mít správnou velikost pro 
jakékoli ovoce. Po vymačkání ovoce můžete skleněnou karafu 
a nálevku okamžitě položit na stůl, abyste žádné vitaminy 
nevylili. Ochranný vzor®.

Velikost Ø 11 x 20 cm > Max. velikost tisku > 35 x 20 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  598,00 CZK
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NEW

P911.901

P911.359

P911.801

P911.911

Airo Lux

Airo

Eon

P911.381 P911.383

9dílná profesionální sada na víno
9dílná profesionální sada na víno obsahuje 2 zátky na 
lahve, teploměr, černé ABS ořezávátko fólií, nálevku na víno 
z nerez oceli, kroužek z nerez oceli, vývrtku Rabbit a 2 spirály 
z nerez oceli. Dodávána v černé MDF krabičce s černým EVA 
polstrováním a chromovými panty a zámkem.

Velikost 26,8 x 22 x 6,5 cm > Max. velikost tisku > 
100 x 100 mm Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  778,00 CZK

Podtlaková zátka na lahve
Vysajte vzduch z otevřené lahve a znovu ji utěsněte touto 
opakovaně použitelnou zátkou. S ukazatelem nahoře pro 
připomenutí dne, kdy byla lahev otevřena.

Velikost Ø 3,9 x 6,5 cm > Max. velikost tisku > 20 x 15 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  72,00 CZK

2fázová vývrtka Eon
Eon je pomůcka pro každého barmana. Jedná se o stylový, 
kompaktní a snadno použitelný 2fázový otvírák. Zabudované 
ořezávátko vám pomůže s odstraněním fólie a díky páce lze 
lahev otevřít 3 jednoduchými pohyby – dolů, nahoru a nahoru. 
Vychutnejte si skleničku vína. Ochranný vzor®.

Velikost 2,2 x 11,2 x 2,4 cm > Max. velikost tisku > 30 x 4 mm 
Dekorační technika Rytí laserem. 

Cena:  295,00 CZK

Zátky na lahve Airo
Zátky Airo slouží k řádnému uzavření lahve vína nebo 
šampaňského, abyste si je mohli vychutnat i druhý den. Oba 
kusy lze vložit do moderního úložného boxu. Ochranný vzor®.

Velikost 14,5 x 9 x 6,5 cm > Max. velikost tisku > 55 x 12 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  415,00 CZK

Sada na víno Airo Lux
Airo Lux představuje nové možnosti, jak si víno vychutnat. 
Jedná se o sadu příslušenství na víno, kterou můžete využít ke 
správnému otevření, servírování a uchovávání vína. Všechny 
díly lze vložit do moderního úložného boxu. Ochranný vzor®.

Velikost 26,1 x 31,7 x 8,4 cm > Max. velikost tisku > 75 x 12 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  898,00 CZK
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NEWNEW

P915.060 P911.411 P911.392P915.181 P915.183

LED

Elektrická vývrtka – s USB dobíjením
Tato elektrická vývrtka na baterie otevře lahev stisknutím 
tlačítka. Včetně 4 baterií AA. Zabalena v dárkové krabičce.

Velikost Ø 5 x 20,2 cm > Max. velikost tisku > 50 x 15 mm 
Dekorační technika Rytí laserem. Extra info Včetně baterií

Cena:  928,00 CZK

Elektrická vývrtka – s bateriovým dobíjením
Tato elektrické vývrtka na baterie odzátkuje láhev vína stiskem jednoho 
tlačítka. Včetně 4 AA baterie. Baleno v dárkové krabičce.

Velikost Ø 5 x 26,2 cm > Max. velikost tisku > 50 x 25 mm Dekorační 
technika Tamponový tisk. Extra info Včetně baterií

Cena:  600,00 CZK

Chladič na víno
Oblý chladič lahví z nerez oceli s plastovým pláštěm z AS.

Velikost Ø 11,5 x 20 cm > Max. velikost tisku > 35 x 60 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  378,00 CZK

Chladicí nádoba na víno 3 v 1
Jedinečný akrylátový kyblík na led a chladicí nádoba na lahve, 
včetně chladiče s tekutinou uvnitř, s víkem ve tvaru horní části 
lahve,  na dolní , dolní číst s chromovaným okrajem, v černé 
krabici s perokresbou.

Velikost Ø 12,8 x 45,3 cm > Max. velikost tisku > 40 x 40 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  712,00 CZK

Otevře až 40 lahví na 4 baterie 
AA

Otevře lahev už za 8 sekund

Otevře až 40 lahví na 
jedno nabití

Plné nabití přes USB za 
2 hodiny
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Cocoa

Glu Teako

Orbo

P263.201

P263.211 P263.051

P263.022

Konvička na čaj Teako
S konvičkou Teako se z pití čaje znovu stane zážitek. Připravte si 1 litr 
lahodného čaje díky snadno použitelnému sítku, které brání zhořknutí 
čaje. Pevné silikonové dno chrání tělo z nerez oceli a dřevěná rukojeť 
mu dodává přírodní vzhled. Díky nálevce s ochranou proti kapání 
můžete čaj servírovat bez vylití. Ochranný vzor®.

Velikost 18,9 x 14,8 x 15,8 cm > Max. velikost tisku > 40 x 30 mm 
Dekorační technika Rytí laserem. 

Cena:  1.356,00 CZK

Servírovací mísy Orbo
Orbo je sada 3 misek, které z přenášení, servírování a nabízení 
pochutin během večírku učiní příjemný zážitek. Ochranný 
vzor®.

Velikost 15 x 15 x 17 cm > Max. velikost tisku > 30 x 10 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  705,00 CZK

Sada Glu na svařené víno se sklenicemi
Glu je sada karafy na celý rok. Obsahuje čajovou svíčku pro ohřívání nápojů 
během chladných zimních večerů. Spolu se 2 sklenicemi s dvojitou stěnou se 
jedná o ideální sadu na svařené víno. Během léta lze sadu s karafou použít 
k servírování chlazených a osvěžujících nápojů. Ochranný vzor®.

Velikost Ø 16,8 x 30,5 cm > Max. velikost tisku > 15 x 50 mm Dekorační 
technika Tamponový tisk. 

Cena:  1.137,00 CZK

Sada na čokoládové fondue Cocoa
Cocoa je sada na fondue, díky které si dezerty vychutnáte 
ještě mnohem víc. Vychutnejte si je s přáteli nebo na konci 
romantické večeře. Sada obsahuje 4 napichovátka a čajovou 
svíčku. Ochranný vzor®.

Velikost Ø 12,4 x 8,5 cm > Max. velikost tisku > 15 x 40 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  472,00 CZK
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Planet

Chef

AlpOrbit

P262.340

P262.350

P261.171

P325.014 P325.017
P325.012 P325.015

Univerzální stojan na tablety Alp
Alp nabízí 6 různých zobrazovacích úhlů pro váš tablet. Díky 
tomu získáte optimalizované řešení pro psaní, sledování filmů 
nebo telefonování. Je vyroben z kvalitních materiálů a vkusně 
kombinuje hliník s látkou. Lze jej použít s jakýmkoli tabletem 
do velikosti 10”. Stojan Alp je vybaven také hliníkovým 
stylusem pro ještě přesnější ovládání. Ochranný vzor®.

Velikost 13,7 x 14,3 x 2,2 cm > Max. velikost tisku > 35 x 8 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  472,00 CZK

Stojan na tablet Chef s dotykovým perem
Chef je stojan na tablet pro všechny moderní a tvořivé 
šéfkuchaře. Bytelné dotykové pero usnadňuje použití tabletu 
v kuchyni plné páry, aniž by na tabletu zůstaly stopy po jídle. 
Ochranný vzor®.

Velikost Ø 12 x 3 cm > Max. velikost tisku > 40 x 10 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  509,00 CZK

Sada Orbit na olej a ocet
Orbit je stylová, ručně foukaná skleněná koule na olej a ocet 
(nejsou součástí balení) pro dochucení jakéhokoli salátu. 
Ochranný vzor®.

Velikost 9,5 x 9,5 x 13 cm > Max. velikost tisku > 30 x 10 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  568,00 CZK

Sada solničky a pepřenky Planet
Planet je stylová sada solničky a pepřenky s jedinečným 
pružinovým mechanismem v každém mlýnku, který umožňuje 
pohodlné ovládání jednou rukou. Protože  průhledné, dobře 
vidíte, kolik soli a pepře v nich zbývá. Ochranný vzor®.

Velikost 14,9 x 8 x 7,8 cm > Max. velikost tisku > 30 x 15 mm 
Dekorační technika Tamponový tisk. 

Cena:  630,00 CZK
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Tower

Tower
Spire
&

P262.239

P261.629

P262.713 P262.717
P262.711 P262.715

P262.719
P262.718

Nastavitelná zástěra
Vysoce kvalitní a jednoduše nastavitelná zástěra se dvěma 
předními kapsami, vyrobená z 35 % bavlny a 65 % polyesteru.

Velikost 98 x 69,5 x 0,6 cm > Max. velikost tisku > 
150 x 100 mm Dekorační technika Sítotisk. 

Cena:  202,00 CZK

Sada Tower & Spire
Sada Tower & Spire povýší vaši kuchyň na další úroveň. Tyto 
2 designové kousky jsou exkluzivním dárkem pro každého 
milovníka vaření. Tower slouží ke správnému dochucení 
pepřem a Spire vám pomůže při zpracování čerstvého sýra. 
Ochranný vzor®.

Velikost 44 x 25 x 11 cm > Max. velikost tisku > 35 x 35 mm 
Dekorační technika Rytí laserem. 

Cena:  1.874,00 CZK

Mlýnek na pepř Tower
Tower je překrásný designový vysoký mlýnek na pepř 
z bambusu, s keramickým drtičem. Díky tenkému tělu a 
praktickému úchytu se dobře drží. Ochranný vzor®.

Velikost Ø 10 x 42,5 cm > Max. velikost tisku > 35 x 35 mm 
Dekorační technika Rytí laserem. 

Cena:  1.048,00 CZK
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Naším cílem je dosáhnout předního místa mezi dodavateli 
dárkových předmětů a  díky značce XD Apparel i  na poli 
s  udržitelnými funkčními svrchními oděvy. Zároveň však 
chceme být společností s  nejvyššími standardy v  oblasti 
společenské odpovědnosti a  ochrany životního prostředí. 
Domníváme se, že jedinou možnou cestou je udržitelný 
rozvoj. Zároveň věříme, že je naší povinností nabídnout 
našim obchodním partnerům možnost přispět ke snižovaní 
dopadu společnosti na přírodu.

Certifikát Bluesign® je obecně považován za znak nejlepších používaných 
postupů na poli funkčních oděvů. Certifikát této vysoce specializované 
auditní společnosti zaručuje, že všechna výrobní stádia probíhají v 
souladu se  standardy na ochranu životního prostředí a  funkčnosti. 
100 % svrchních látek používaných značkou XD Apparel 
je opatřeno certifikátem bluesign®.

NAŠE MISE
DNEŠNÍ DESIGN PRO BUDOUCNOST

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Udržitelný rozvoj je globální koncept zahrnující vše, co značka XD Apparel představuje. 
Je pevně propleten s naší DNA. Od začátku do konce se zaměřujeme na čistý design, 
čistou výrobu a v neposlední řadě na čistý konec životnosti.

RECYKLOVATELNOST

Úzce spolupracujeme s našimi dodavateli a snažíme se vyvíjet látky a komponenty, jež 
nám pomohou snižovat množství odpadu. Naše recyklované polyesterové látky jsou 
vyráběny z lahví od nápojů, které by jinak skončily na skládkách nebo ve spalovnách.

ODPOVĚDNOST

Všichni jsme odpovědní za budoucnost naší planety. My za značkou XD Apparel si jsme dobře 
vědomi, že podnikat tak, jak jsme byli zvyklí, už není možné. Proto jsme se rozhodli jednat 
už teď. Omezujeme používání toxických chemikálií, podporujeme recyklaci a  spravedlivé 
pracovní podmínky a hledáme nové cesty, jak můžeme inspirovat ostatní.

Značka XD Apparel přistupuje k otázce udržitelného rozvoje 
nanejvýš odpovědně. Pracujeme pouze s  dodavateli látek 
a  komponentů, kteří využívají nejlepší udržitelné materiály 
a  vybíráme si výrobce s  nezpochybnitelným vztahem 
k  sociálním otázkám. Materiály a  postupy u  všech našich 
výrobků se pyšní certifikací bluesign a  jsou kontrolovány 
auditory třetích stran specializujících se na výrobu oděvů.

Standardy ochrany
životního prostředí
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XXXLS M L XL XXL

T400

T100

XS S M L XL

99

99

30

30 35

50

XXXLS M L XL XXL

T430

T130

XS S M L XL

30 35 40 50 99

30 35 40 50 99

OSLO

Extrémně nízká hmotnost.

Extra teplá, technologie heat high loft.

Odolná, vodoodpudivá.

Ochrana proti větru.

Lze prát v pračce na 30 stupňů, nepoužívat aviváž.

ÚTULNÉ TEPLO BEZ GRAMŮ NAVÍC
Oslo je nejlepší univerzální zimní bunda z kolekce XD Apparel. Díky svému 
propracovanému návrhu nepůsobí mohutně, tvarované švy vytváří u žen velmi 
přiléhavý vzhled. Jemné linky prošívání vytvářejí čistou, štíhlou siluetu, přitom ale 
ponechávají prostor pro vrstvení a volnost pohybu. Pro případ velmi nepříznivého 
počasí jsme k bundě přidali i těsně padnoucí odepínatelnou kapuci a jemné, teplé 
manžety, které zabrání vniku chladu.

�ENY
BODYFIT REGULAR

NAVY SUNSET BLACK

NAVY BLUE HEAVEN BLACK

XD SOFT,
100 % recyklovaný 
polyester

SVRCHNÍ VRSTVA PODŠÍVKA
Taft, 
100 % polyester

ACOLCHADO
Aria, 170 gsm 
50 % recyklovaný 
polyester a 50 % 
polyester

MU�I
STANDARD REGULAR

OD

3 153
CENA WARSAW

NAVY BLUE HEAVEN DARK LIME SUNSET BLACK

NAVY BLUE HEAVEN DARK LIME SUNSET BLACK

�ENY
BODYFIT SLIM

MU�I
STANDARD SLIM

Teplo, technologie heat high loft.

Vysoce odolná, celoroční využití.

Extrémně nízká hmotnost.

Lze prát v pračce na 30 stupňů, nepoužívat aviváž.

Módní barvy a střih.

MULTIFUNKČNÍ ÚKRYT
Warsaw je těsně padnoucí izolační bunda s kapucí, která zajistí ještě vyšší stupeň 
ochrany během celého roku. Je to multifunkční lehká zateplovací vrstva, kterou 
můžete nosit samostatně nebo ji dle potřeby kombinovat s dalšími vrstvami. Její 
minimalistický styl přispívá k vyššímu pohodlí, rovný střih je určen pro muže, 
ženám je určen anatomicky střižený, přiléhavější střih. Tvarovaná kapuce těsně 
přiléhá k hlavě a nepřekáží ve výhledu. Lehká izolace Aria Thermore® bundě 
propůjčuje měkkost a jemnost a výjimečné tepelné vlastnosti, přitom ale bunda 
nepůsobí mohutně. Bunda se velice snadno udržuje a rychle schne.

XD SOFT, 
100 % recyklovaný 
polyester

SVRCHNÍ VRSTVA PODŠÍVKA
Taft,
 100 % polyester

ACOLCHADO
Aria, 115 gsm
50 % recyklovaný 
polyester a 
50 % polyester

OD

2 800
CENA
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30 35 40 50 99
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50 99

993530

30

T420

T120

STOCKHOLM

AZUL MARINO BLUE HEAVEN DARK LIME SUNSET NEGRO

�ENY
BODYFIT SLIM

Teplo, technologie heat high loft.

Vysoce odolná, celoroční využití.

Extrémně nízká hmotnost.

Lze prát v pračce na 30 stupňů, nepoužívat aviváž.

Módní barvy a střih.

JEŠTĚ VYŠŠÍ TEPLOTNÍ KOMFORT
Bunda Stockholm je dokonalá prošívaná bunda. Její využití je všestranné – 
můžete ji nosit samostatně nebo s dalšími vrstvami. Výplň této těsně padnoucí 
prošívané bundy s dlouhými rukávy je vyrobena z materiálu Aria Thermore®. Díky 
ní je bunda na dotek měkká a jemná a nabízí skvělý poměr mezi teplem a váhou. 
Díky udržitelnému recyklovanému polyesteru se snadno udržuje a rychle schne. 
Díky hustému prošívání bunda těsně přiléhá k tělu, tvarované rukávy vytvářejí 
u žen dojem ještě přiléhavějšího střihu.

NAVY BLUE HEAVEN DARK LIME SUNSET BLACK

MU�I
STANDARD SLIM

XD SOFT, 
100 % recyklovaný 
polyester

SVRCHNÍ VRSTVA PODŠÍVKA
Taft, 
100 % polyester

VÝPLŇ
Aria, 115 gsm
50 % recyklovaný 
polyester a 50 % 
polyester

OD

2 446
CENA HELSINKI

�ENY

MU�I

BODYFIT REGULAR

STANDARD SLIM

NAVY SUNSET BLACK

NAVY BLUE HEAVEN BLACK

Teplo, technologie heat high loft.

Vysoce odolná, celoroční využití.

Extrémně nízká hmotnost.

Lze prát v pračce na 30 stupňů, nepoužívat aviváž.

Módní barvy a střih.

STOPROCENTNĚ V TEPLE, ANI GRAM NAVÍC
Minimalistickou, moderní, univerzální vestu Helsinki můžete nosit samostatně 
nebo jako zateplovací vrstvu pod shellové bundy. Udrží vaše tělo v teple a umožní 
vám bezpočet možností vrstvení. Vesta je doplněna teplou, snadno udržovatelnou 
výplní Thermore® Aria. Tato dokonalá kombinace spolu s tvarovanými švy zajistí, 
že vesta perfektně padne mužům i ženám. Klasický střih s neuvadajícím půvabem.

XD SOFT, 100 % 
recyklovaný polyester

SVRCHNÍ VRSTVA PODŠÍVKA
Taft,
 100 % polyester

VÝPLŇ
Aria, 115 gsm
50 % recyklovaný polyester 
a 50 % polyester

OD

2 090
CENA
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XS S M L XL

01 30 99

01 30 99

3.000 3.000

XXXLS M L XL XXL

T440

T140

30 35 40 50 99

XS S M L XL

30 35 40 50 99

BRUSSELS

Extra vysoký límec, díky kterému váš krk nebude 
trápit vítr a voda.

Lepené švy proti větru a dešti.

Tvarované rukávy umožňující volnost pohybu.

Odolná proti větru a vodě, vysoce prodyšná.

V kombinaci s další spodní vrstvou v podobě bundy Sofia 
či vesty Helsinki budete stále v suchu a teple.

SVRCHNÍ VRSTVA DO KAŽDÉHO POČASÍ

XD Shell,
55 % recyklovaný polyester, 
45 % polyester
Česaný mikro fleece (límec).

SVRCHNÍ VRSTVA PODŠÍVKA
100 % polyester
Taft, 100 % polyester

Bunda Brussels z dílny XD Apparel je univerzální shellová bunda s mnoha 
funkcemi, která v sobě kombinuje vysokou funkčnost a čistý, přiléhavý střih. 
Perfektní bunda, která se hodí do města i do přírody. Je vyrobená z nepromokavé, 
prodyšné shellové recyklované polyesterové látky. Je odolná proti větru 
a vodoodpudivá a látka je na dotyk jemná a hladká. Mezi mnoho skvělých detailů 
bundy Brussels patří tvarované rukávy usnadňující pohyb, množství kapes 
a nenápadné větrací otvory v podpaží.  

�ENY

MU�I

BODYFIT REGULAR

STANDARD REGULAR

WHITE NAVY BLACK

WHITE NAVY BLACK

OD

2 423
CENA SOFIA

NAVY BLUE HEAVEN DARK LIME SUNSET BLACK

�ENY
BODYFIT REGULAR

Nepromokavá látka, 10 000 mm.

Multifunkční bunda do nepříznivého počasí.

Maximálně pohodlná díky čtyřcestné stretchové látce 
(14 % spandex).

Extra vysoký límec, díky kterému váš krk nebude trápit 
vítr a voda.

Módní barvy a střih.

JEDNA VRSTVA STAČÍ

XD COMFORT, 
86 % recyklovaný polyester, 
14 % spandex

SVRCHNÍ VRSTVA
Membrána TPU.
(Termoplastický 
polyuretan.)

Bunda Sofia z dílny XD Apparel je univerzální softshellová bunda sportovního 
střihu. Delší zádový díl zajistí lepší ochranu a raglánové rukávy snadnější 
pohyb. Čtyřcestná stretchová látka je spojena s kontrastním, měkkým šedivým 
fleecem. Tato jediná vrstva vám zajistí mimořádné pohodlí a přizpůsobí se všem 
podmínkám. Zároveň splňuje všechny požadavky na funkční svrchní vrstvu, tedy 
vysokou nepromokavost, prodyšnost, ochranu před větrem a vodoodpudivost.  

NAVY BLUE HEAVEN DARK LIME SUNSET BLACK

STANDARD REGULAR
MU�I

OD

2 423
CENA

Česaný mikro fleece, 
100 % polyester

VNITŘNÍ VRSTVA

SOFTSHELL
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REJSTŘÍK ČÍSEL ČLÁNKŮINFORMACE O TISKU

Horká ražba je suchá metoda tisku, při které se 
ohřátá raznice, na které je vytvořen motiv, otiskne na 
požadovaný povrch. Logo bude mít stejnou barvu jako 
materiál.

Díky celoplošnému sítotisku můžete vytvářet 
pestrobarevné otisky po celém povrchu předmětu 
a ideálně využít celou jeho plochu k propagaci.

Logo je možné vyšít na povrch předmětu, díky čemuž 
získá na eleganci. Výšivka může být provedena 
na hladkém/rovném povrchu (oblečení) nebo na 
nerovných/nepravidelných površích, jakými jsou 
klobouky, batohy, tašky apod.

Jedná se o sítotisk nebo digitální tisk na speciální papír, 
který se poté odborně připraví a tisk se aplikuje pomocí 
tepla a tlaku na požadovaný předmět.

Doming je tisková metoda, při které se různé předměty, 
převážně štítky, pokrývají průhlednou vrstvou. Vrstva 
pryskyřice (epoxidové) dodá štítku 3D efekt a hloubku 
a barvám jas.

Tato metoda využívá k tištění textů, log a kreseb laserový 
paprsek, kterým se vyrývá na povrch předmětu. Obvykle 
se tato metoda aplikuje na kov, ale stejně kvalitních 
výsledků se dosahuje i při aplikaci na dřevo či plast.

Při použití této metody dochází k vyrytí textu či loga 
na povrch předmětu pomocí malého diamantu. Tato 
technika se nejvíce používá u skleněných předmětů.

Pomocí této technologie můžete tisknout digitální 
obrázky, např. fotky, přímo na výrobek. Skvěle se hodí 
na urgentní zakázky, k personalizaci výrobků a výrobu 
prototypů. Digitální tisk nevyžaduje dlouhé nastavování, 
čímž umožňuje rychlé dokončení zakázky.

Horká ražba

Celoplošný sítotisk

Vyšívání

Transferový tisk

Doming Rytí laserem Rytí diamantem

Digitální tisk

Tato metoda je nejrychlejší a nejpřesnější, neboť 
umožňuje tisk log v mnoha barvách a na většinu 
povrchů. Obvykle se tisk aplikuje na malé předměty z 
plastu nebo jiného tvrdého materiálu, na které se barva 
přenese pomocí silikonového tamponu.

Tamponový tisk Sítotisk
Sítotisk je technika tisku za použití šablony, při které 
se barva protlačuje sítem, jež bylo tradičně vyráběno 
z jemného hedvábí. Nyní se v komerční sféře častěji 
používá nylon. Jedná se o postup používaný u běžných 
materiálů, kovů, plastových per a imitací kůže (PU).

Tato technika používá k potisku předmětů laserový 
paprsek, díky kterému je na povrch možné vyrýt text, 
logo i kresbu. Se skvělými výsledky lze tuto metodu 
aplikovat i na dřevěných předmětech.  

Rytí laserem CO2
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Uvedené ceny jsou v Kč, bez DPH. Všechna práva vyhrazena. Žádná část toho díla ani informace zde uvedené a/nebo zde 
odvoditelné a/nebo vytvořené ve spojení se zde uvedeným nesmí být reprodukovány ani používány v jakékoli podobě ani 
žádným způsobem. Při porušení autorských práv budou podniknuty právní kroky. Vyhrazujeme si právo na změnu cen, 
barevné odchylky a tiskové chyby.

Dodání: podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Veškerá tiráž ilustrovaná v tomto katalogu slouží pouze jako reference a 
naznačuje možnosti tisku. Kolekce v tomto katalogu splňuje všechny požadavky na kvalitu certifikátů ISO 9001:2008 a ISO 
14001:2004. To je stále důležitější v oboru, kde narůstá nutnost zajištění udržitelnosti.

Novinka - 2016

Bez BPA

Bez PVC

Recyklované PET lahve

Bluetooth

K produktu se vztahuje aplikace

Ochrana proti větru

Vhodné pro tablety

Ochrana před nadměrným 
proudem 

Ochrana před přebitím

Ochrana před zkratem

Ochrana před nadměrným 
výbojem
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