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PRÍRODNÉ, UDRŽITEĽNÉ A
EKOLOGICKÉ REKLAMNÉ
DARČEKY
Kolekcia GO GREEN vám pomôže dosiahnuť vaše
propagačné ciele udržateľnejším spôsobom.
Výrobky v tomto katalógu poskytujú ekologickejšie
alternatívy k tradičným veciam. Sú úplne alebo
čiastočne vyrobené z prírodných, udržateľných
alebo recyklovaných materiálov alebo tvoria
náhrady za bežne použiteľné predmety pre
každodenné použitie.
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MATERIÁLY
Jedným zo spôsobov, ako obmedziť odpad najmä plastový - je výber produktov vyrobených z
materiálov, ktoré sú alebo môžu byť recyklované.
Recyklácia má okrem zníženia množstva odpadu
smerujúceho na skládky aj niekoľko iných výhod.
Využíva odpadové materiály na ich premenu
na nové výrobky, čo znižuje použitie čerstvých
surovín. Recyklačné materiály potrebujú zlomok
energie ako pôvodná výroba, čo tiež znižuje
znečistenie ovzdušia a vody.
Ďalšou možnosťou je použitie prírodných
materiálov, ktoré sú biologicky rozložiteľné, to
znamená, že sú schopné rozkladať sa späť na
prírodné prvky. Tieto výrobky môžu byť bezpečne
zlikvidované, ak už nie sú funkčné.

OPÄTOVNE POUŽITEĽNÉ
VÝROBKY
Odporúčame našim zákazníkom, aby každodenné
jednorazové predmety nahradili opakovane
použiteľnými alternatívami a využívali ich výhody.
Pomáhajú nielen znižovať množstvo odpadu,
ale sú aj bezpečnejšie. Skladovanie nápojov
v sklenených nádobách Vám môže pomôcť
zachovať ich dlhšie. Bavlnené nákupné tašky sú
umývateľné, takže si nemusíte robiť starosti, keď
nakupujete zeleninu a ovocie. Tieto produkty tiež
vyzerajú oveľa atraktívnejšie a elegantnejšie, čo
zaisťuje, že na Váš vzhľad to bude mať najlepší
vplyv.
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BE CREATIVE je špeciálna kolekcia produktov, ktoré
Vám umožnia vytvárať dokonalo prispôsobené
a skutočne jedinečné reklamné darčeky. Tieto
položky Vám dávajú slobodu prezentovať svoju
značku odvážnymi, plnofarebnými dizajnami, ktoré
je možné jednoducho integrovať do imidžu Vašej
spoločnosti.
Veľa našich produktov BE CREATIVE má varianty
GO GREEN av tomto katalógu sme ich predstavili
pomocou prírodných farieb a upokojujúcich vzorov.
Propagujte svoju spoločnosť štýlovým dizajnom
a zároveň ukážte, že vám záleží na životnom
prostredí!

UNIKÁTNE
Kolekcia BE CREATIVE Vám umožňuje vytvárať jedinečné a nezabudnuteľné správy a obrázky tým, že ponúka
vysokú úroveň prispôsobenia.

INOVATÍVNE
Kolekcia BE CREATIVE sa skladá zo špeciálnych produktov vyvinutých a ručne vybraných s ohľadom na
kreativitu a možnosť individualizácie. Potlače sú vytvárané takmer výhradne digitálnymi technológiami, ktoré
zaručujú farebnú tlač vo vysokom rozlíšení.

DOSTUPNÉ
Výrobky BE CREATIVE sú vyrábané na zákazku v našich vlastných výrobných kapacitách alebo sú
kompletizované z jednotlivých častí v našom sklade. Sú vyrábané, montované alebo potláčané v Európe. Tým
je zaistený krátky dodací čas a nízke minimálne objednávkové množstvo - a to aj u produktov vyrábaných
kompletne na zákazku.
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CREAPACK
Váš potlačený reklamný produkt urobí
nezabudnuteľný dojem v personalizovanom
balení. Preto vám okrem doručenia dokonalých
reklamných darčekov s personalizovanou
potlačou poskytujeme aj kompletný servis
so zodpovedajúcimi darčekovými krabicami
a papierovými obalmi na mieru. CreaBox a
CreaSleeve, ako členovia vysoko prispôsobiteľnej
kolekcie Be Creative Collection, môžu byť farebne
potlačené vašim jedinečným dizajnom, aby
dokonale ladili s vašou značkou.

CREABOX
Doplňte svoj potlačený reklamný darček jedinečnou farebnou potlačenou krabičkou.
Naša známa ponuka darčekových krabičiek CreaBox na mieru poskytuje darčekom
profesionálny vzhľad.
Pre vybrané položky ponúkame dva typy digitálne potlačených krabičiek:
- Vlnité lepenkové krabice na objemné a krehké predmety.
- Jednovrstvové kartónové krabičky pre menšie produkty.

CREASLEEVE
Nový program na výrobu papierových obalov CreaSleeve umožňuje vytvoriť si vlastný
farebný papierový obal pre väčšinu výrobkov v našej kolekcii, ktorý ponúka štýlovú a
zároveň ekonomickú alternatívu balenia k našim existujúcim darčekovým krabičkám
CreaBox.
Pre vybrané položky ponúkame dva typy digitálne potlačených papierových
obalov:
- Biela lepenka pre živé farby.
- Kraftový papier pre prirodzený vzhľad.
Pre viac informácií o čase výroby a cenách nás prosím kontaktujte!

WOOD
WOOD

WOOD

D

DREVO

Drevo je jednou z najstarších prírodných surovín používaných ľudstvom. Stromy sú tu pre nás od
nepamäti v mnohých funkciách: ako palivo, na stavbu lodí, na výrobu nábytku, ako materiál na
kreslenie, zatiaľ čo nepokosené živé druhy prispievajú k estetike našej krajiny a pomáhajú znižovať
znečistenie ovzdušia. Stromy získavajú 90% výživy z atmosféry a len 10% z pôdy.
Drevo je biologicky rozložiteľný materiál a obnoviteľný zdroj - pri výrobe dreva nevzniká žiadny odpad.
Naše výrobky z dreva pochádzajú z rôznych druhov dreva, ako je orech, borovica a breza. Výrobky
z dreva majú prirodzený a odolný vzhľad v kombinácii s vysokou hodnotou, čo z neho robí ideálny
materiál pre elegantné a exkluzívne výrobky. Okrem toho majú výrobky z dreva výnimočne dlhú
životnosť, môžu zostať neporušené až 100 rokov, čo vedie k nižšej spotrebe energie pri výrobe dreva.
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Yantic AP721655
Sada 4 ks podtáckov z borovicového dreva,
previazaných jutovým povrázkom. Priemer
podtáckov sa môže líšiť medzi 8-10 cm.
Rozmer: ø100×40 mm Potlač: P2(4), E2

4,01 €

WOOD

-A

-B

-C

Woolly AP800439
Jednorázový príbor z prírodného dreva.
Obsahuje vidličku, nôž a lyžicu. Min. mn.:
násobky 100 ks. Rozmer: 160×33 mm
Potlač: E0, P0(4)

0,10 €

Bierbaum AP874007
Otvárač na fľaše s drevenou rukoväťou.
Rozmer: 144×25×19 mm Potlač: P1(4), E1

1,69 €
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Tomtit AP718123
Drevená vtáčia búdka. Dodávané rozložené.
Rozmer: 165×142×120 mm Potlač: S1(2), E2, P1(2), OP(FC)

3,69 €

Panky AP722164
Bavlnené švihadlo s drevenými rúčkami. V
bavlnenom vrecku so sťahovacou šnúrkou.
Rozmer: ø8×3100 mm Potlač: E2, P2(2), T2(8),
DTC(FC)

7,66 €

WOOD

Saiker AP722163
Plážový tenisový set s 2 raketami a jednou loptičkou,
vyrobený z dreva a ekologického plastu z pšeničnej
slamy. Rozmer: 190×330×6 mm Potlač: S1(2), E3

8,61 €
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Immermor AP718152
Pexeso z laminovaného dreva brezy, so
zvieracími postavičkami, 24 motívov (40 x 40
mm). Cena zahŕňa 1 farebné logo na zadnej
strane každého motívu. Nezahŕňa tlačovú
prípravu. Min. mn. 50 ks. Rozmer: 40×40 mm
Potlač: FP-S(1)

3,92 €

AP718152-A
zvieratá

AP718152-E
ochrana životného prostredia

AP718152-B
povolania

AP718152-F
vozidlá

AP718152-C
ovocie a zelenina

AP718152-G
športy

AP718152-D
budovy

AP718152-H
orientačné body

WOOD

Sabix AP721449
Drevená stavebnica - veža (45 ks) v bavlnenom
vrecúšku. Rozmer: 50×175×50 mm
Potlač: E2, T2(8), DTC(FC)

5,00 €

DLHOTRVAJÚCE HRAČKY
PRE VŠETKY VEKOVÉ
KATEGÓRIE
Našu kolekciu tradičných hier a hlavolamov
v drevenej podobe si môže užiť celá rodina.
Vyberte si ekologické verzie šachu, domina
a ďalších klasických a moderných hier,
aby ste deti naučili byť šetrné k životnému
prostrediu.
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Xigral AP721182
Drevená sada hier - šachy, domino, mikádo a dáma.
Rozmer: 163×30×163 mm Potlač: E2, P2(4), OP(FC)

6,37 €

WOOD

Genium AP781685
Drevené magické puzzle, 3ks v drevenej krabičke.
Rozmer: 163×60×64 mm Potlač: E2, P2(4), OP(FC)

9,17 €

Kelpet AP781823
Drevené domino s postavičkami zvierat, v drevenej
krabičke, 28 dielov. Rozmer: 150×32×50 mm
Potlač: E1, P1(4), OP(FC)

2,87 €
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Mikado AP781825
Drevená hra mikádo v drevenej krabičke, 41 paličiek.
Rozmer: 195×30×45 mm Potlač: E1, P1(4), OP(FC),
VS(FC)

1,22 €

Cretium AP781822
Drevené jojo s bielou bavlnenou šnúrkou.
Rozmer: ø50×28 mm Potlač: E1, P1(4), VS(FC)

0,76 €

WOOD

Penxil 4 Eco AP716443

Penxil 6 Eco AP716444

Penxil 12 Eco AP716445

Drevené farebné ceruzky (4 ks) v plnofarebnej
papierovej škatuľke s potlačou. Cena
zahŕňa digitálnu tlač. Min. mn.: 100 ks.
Rozmer: 30×90×8 mm Potlač: FP-DG(FC)

Drevené farebné ceruzky (6 ks) v plnofarebnej
papierovej škatuľke s potlačou. Cena
zahŕňa digitálnu tlač. Min. mn.: 100 ks.
Rozmer: 45×90×9 mm Potlač: FP-DG(FC)

Drevené farebné ceruzky (12 ks) v plnofarebnej
papierovej škatuľke s potlačou. Cena
zahŕňa digitálnu tlač. Min. mn.: 100 ks.
Rozmer: 90×90×9 mm Potlač: FP-DG(FC)

1,06 €

1,15 €

1,43 €
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-02
-05
-06
-07
-10

Togi AP791916
Ceruzka z prírodného dreva s farebnou gumou.
Dodáva se nezastrúhaná. Rozmer: ø7×190 mm
Potlač: P0(4), E0

0,10 €

WOOD
ZELENÁ JE FARBA KREATIVITY
Bolo preukázané, že zelená farba pomáha zvyšovať
kreativitu. Upokojte svoju myseľ a popustite uzdu
fantázii s našimi drevenými grafitovými ceruzkami,
prispôsobiteľnými sadami pasteliek a drevenými
guľôčkovými perami.

Miniature AP761943
Mini drevená ceruzka v prírodnej farbe s gumou,
zastrúhaná. Rozmer: ø5×90 mm Potlač: P0(4), E0

0,07 €

Dragon AP808510
Šesťdielna sada farbičiek v drevenej krabičke
s 20 cm pravítkom. Rozmer: 210×25×35 mm
Potlač: E1, P2(4), OP(FC)

1,54 €
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Palermo AP722055
Školská sada 5 ks v drevenom puzdre na perá.
Vrátane guľôčkového pera z recyklovaného papiera
(s modrou náplňou), ceruzky (HB, neorezaná), 15cm
pravítka, strúhadla a gumy. Rozmer: 200×37×44 mm
Potlač: P2(4), E1

4,41 €

WOOD

Burnham AP810429
Drevené štvorcové guľôčkové pero s 14 cm pravítkom na
jednej strane, s modrou náplňou. Rozmer: ø10×180 mm
Potlač: E1, P1(4)

0,46 €

Nawodu AP808830
Drevená sada pier s guľôčkovým a roller perom v darčekovej
krabičke. S modrou náplňou. Rozmer: 170×53×23 mm
Potlač: E2, P2(4), UVC(FC)

9,99 €
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Kornon 16GB AP722117
Drevené guľôčkové pero s 16 GB USB flash diskom. V kraft
papierovej krabici. USB 2.0. Rozmer: ø18×145 mm Potlač: E1, P2(2)

Cena na vyžiadanie

WOOD

WooCam Creative AP718907
Krytka na webovú kameru s dreveným posuvným krytom a
samolepiacou zadnou stranou. S digitálne potlačenou krabičkou z
kraft papiera. Cena zahŕňa digitálnu tlač na prednej strane na kartičke,
nezahŕňa tlačovú prípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozmer: 55×70 mm
Potlač: FP-DG(FC), E1, P1(2)

0,87 €
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OneSix AP808514

ThreeO AP808515

Borovicové pravítko, 16 cm. Rozmer: 170×25×3 mm
Potlač: E1, P0(4), OP(FC)

Borovicové pravítko, 30 cm. Rozmer: 310×25×3 mm
Potlač: E1, P0(4), S0(2), OP(FC)

0,18 €

0,29 €

nákladné auto
AP718092-A
192×35 mm

žirafa

AP718092-B
169×42 mm

krokodíl

AP718092-C
153×29 mm

húsenica

AP718092-D
148×43 mm

mačka

Looney AP718092
Drevené pravítko.
Rozmer: 192×35 mm Potlač: E1, P1(2)

0,40 €

AP718092-E
160×45 mm

pes

AP718092-F
170×38 mm

myš

AP718092-G
147×32 mm

WOOD

Simler AP718057
Drevené pravítko, 15 cm. Rozmer: 170×40×1 mm
Potlač: E1, P0(4), OP(FC)

0,31 €

Bomler AP718058
Drevená záložka s 11 cm pravítkom.
Rozmer: 125×35×1 mm Potlač: E1, P0(4), OP(FC)

0,27 €
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Cembra AP864005-00
Kovový klip na poznámky s dreveným stojanom z
borovice. Rozmer: 25×110×25 mm Potlač: E1, P1(2)

0,73 €

WOOD

Forever AP718644
Večný kalendár z brezovej a orechovej preglejky.
Dodávaný rozložený. Rozmer: 250×154×60 mm
Potlač: E2

6,36 €

Homey Plus AP716481
Nástenný držiak na kľúče v tvare domčeka so 4
odnímateľnými krúžkami na kľúče v rodinnom
dizajne. Vyrobené z brezovej preglejky.
Rozmer: 175×163×12 mm Potlač: P2(2), E1

5,00 €
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Woody A AP718153 Woody B AP718160 Woody C AP718161 Woody D AP718162
Okrúhly drevený prívesok na kľúče
z brezového dreva s plnofarebnou
potlačou. Cena zahŕňa UV LED potlač na
jednej strane, nezahŕňa tlačovú prípravu.
Min. mn.: 200 ks. Rozmer: 45×71 mm
Potlač: FP-UV(FC)

Oválny drevený prívesok na kľúče
z brezového dreva s plnofarebnou
potlačou. Cena zahŕňa UV LED potlač na
jednej strane, nezahŕňa tlačovú prípravu.
Min. mn.: 200 ks. Rozmer: 35×80 mm
Potlač: FP-UV(FC)

Štvorcový drevený prívesok na kľúče
z brezového dreva s plnofarebnou
potlačou. Cena zahŕňa UV LED potlač na
jednej strane, nezahŕňa tlačovú prípravu.
Min. mn.: 200 ks. Rozmer: 45×72 mm
Potlač: FP-UV(FC)

Obdĺžnikový drevený prívesok na kľúče
z brezového dreva s plnofarebnou
potlačou. Cena zahŕňa UV LED potlač na
jednej strane, nezahŕňa tlačovú prípravu.
Min. mn.: 200 ks. Rozmer: 35×80 mm
Potlač: FP-UV(FC)

0,46 €

0,46 €

0,46 €

0,46 €

WOOD

Sloggy AP864007
Drevený prívesok na kľúče z borovice.
Rozmery produktov sa medzi sebou môžu líšiť.
Rozmer: ø60×9 mm Potlač: E1

1,08 €

Loggy AP864006
Prívesok na kľúče z prírodného dreva s kôrou a
kovovým krúžkom. Rozmery produktov sa medzi
sebou môžu líšiť. Rozmer: ø50×5 mm Potlač: E1

0,74 €
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BAMBOO
BAMBOO

BAMBOO

BAMBUS

Bambus je vždyzelená rastlina z čeľade trávovitých, ktorá má viac ako 1400 druhov. Väčšina
z nich pochádza z teplého a vlhkého tropického podnebia, ale mnohé druhy sa vyskytujú aj v
iných oblastiach. Bambus je najrýchlejšie rastúcou rastlinou na Zemi; u niektorých druhov bol
zaznamenaný rast 910 mm za jediný deň. Dokonca aj typická rýchlosť rastu bežne pestovaného
bambusu je 30-100 mm za deň počas vegetačného obdobia. Zber úrody trvá v závislosti od druhu
tri až sedem rokov. Bambus je tiež veľmi plodný; zo svojho stále rastúceho koreňového systému
vytvára nové stonky bez ohľadu na úrodu dospelých stoniek.
Bambus je veľmi pružný a pevný, preto sa používa aj ako stavebný materiál. Je prirodzene
antibakteriálny, takže je vhodným materiálom na výrobu zubných kefiek, hrebeňov a iných
kúpeľňových doplnkov. Tkanina z bambusových vlákien sa používa aj na výrobu odevov a plienok.
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MICRO SD

Blambo AP810464
Bluetooth reproduktor v bambusovom puzdre s gumovou spodnou
časťou a vstavanou nabíjateľnou batériou. S volaním handsfree a
funkciami prehrávača micro SD. Vrátane USB nabíjacieho kábla.
Rozmer: 60×60×50 mm Potlač: E3, P3(2)

13,27 €

Teoden AP722098
Bluetooth reproduktor v bambusovom kryte so vstavanou
nabíjateľnou batériou. Vrátane USB nabíjacieho kábla.
Rozmer: 60×60×62 mm Potlač: E3, P3(2)

22,95 €

BAMBOO

MICRO SD

FM RADIO

Denzel AP721121
Bluetooth reproduktor so vstavanou dobíjacou batériou, v obale
z bambusu, s funkciou handsfree volaní, FM rádiom a dobíjacou
batériou. Vrátane USB nabíjacieho káblu. Rozmer: ø72×43 mm
Potlač: E3, ER1, P3(1), UVD(FC)

12,21 €

MICRO SD

FM RADIO

Kaltun AP721113
Bluetooth reproduktor so vstavanou dobíjacou batériou, v obale
z bambusu, s funkciou handsfree volania, FM rádiom a dobíjacou
batériou. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: ø60×51 mm
Potlač: E3, ER1, P3(1)

11,09 €

33

34

Tresan AP721931
Bezdrôtové bluetooth slúchadlá s funkciou hands-free, v
bambusovom nabíjacom obale. Vrátanie nabíjacieho USB kábla.
Rozmer: 47×90×33 mm Potlač: E3, P3(4)

32,02 €

BAMBOO
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Blook AP810431
Stojan na mobil z bambusu.
Rozmer: 80×60×20 mm Potlač: E1, P1(2)

2,04 €

Rufa AP718376

Gibba AP800444

Stojan na mobil z bambusovej preglejky s kovovým
príveskom na kľúče. Rozmer: 25×75×3 mm
Potlač: E1, P1(2)

Stojan na mobilný telefón z bambusu. S otvorom pre
vedenie káblu pre pohodlné nabíjanie. Dodávané
rozložené. Rozmer: 140×80×5 mm Potlač: E2, P1(2)

0,69 €

2,35 €
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Sunster AP810468
Bambusová USB power banka s 8000 mAh batériou a vstavanou
solárnou nabíjačkou. Powerbanku je možné nabíjať cez USB-C a mikro
USB porty. Vrátane USB nabíjacieho kábla. Rozmer: 155×74×20 mm
Potlač: E3, P3(4)

21,21 €

BAMBOO
Booster AP810453
Bambusová USB power banka s 4000 mAh batériou.
Power banka môže byť nabíjaná prostredníctvom portov
Micro USB a USB-C. Vrátane Micro USB nabíjacieho kábla.
Rozmer: 117×68×10 mm Potlač: E3, P3(4)

15,05 €

Wooster AP810454
Bambusová USB power banka (5W) so vstavanou
bezdrôtovou nabíjačkou, 2 nabíjacími portmi a 6000 mAh
batériou. Power banka môže byť nabíjaná prostredníctvom
portov Micro USB a USB-C. Vrátane Micro USB nabíjacieho
kábla. Rozmer: 145×68×16 mm Potlač: E3, P3(4)

22,86 €
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Wirbo AP810400

Nembar AP721122

Bezdrôtová nabíjačka (5W) s bambusovým
krytom. Vrátane USB nabíjacieho káblu.
Rozmer: ø92×7 mm Potlač: E3, P3(4)

Bezdrôtová nabíjačka (5W) na mobil s
bambusovým krytom. Rozmer: ø100×7 mm
Potlač: E3, P3(4)

9,43 €

9,55 €

Molarm AP810467
Multifunkčný budík v bambusovom kryte s LED
displejom, teplomerom a zabudovanou bezdrôtovou
nabíjačkou (5W). Vrátane USB nabíjacieho kábla.
Rozmer: 160×75×40 mm Potlač: E3, P3(2)

26,91 €

BAMBOO

Dimper AP721510
Stojan na mobil z bambusu so
vstavanou bezdrôtovou nabíjačkou
(5W). Vrátane nabíjacieho USB kábla.
Rozmer: 70×115×80 mm Potlač: E3, P3(4)

21,36 €

39
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Booframe AP806657
Bambusový fotorámik s meteorologickou stanicou. Funkcie: budík,
odpočítavadlo, kalendár a teplomer. Pracuje s 2 batériami AAA,
dodáva sa bez batérií. Rozmer: 180×180×20 mm Potlač: E3, P3(2)

16,46 €

BAMBOO

Ligrant AP722145

Norman AP722097

USB ohrievač hrnčekov v bambusovom
kryte. Vrátane USB nabíjacieho kábla.
Rozmer: ø104×19 mm Potlač: E3, P3(2)

Bambusový USB hub s 2 USB a 1 USB-C portom,
USB 2.0. Rozmer: 79×10×37 mm Potlač: E3, P3(2)

13,54 €

9,96 €

Bambusb AP897087

BooCalc AP806979

USB kľúč z bambusu, 8/16 GB, v tvare kreditnej
karty. Rozmer: 90×55×5 mm Potlač: E1, P1(4)

12-miestna solárna kalkulačka v bambusovom
a plastovom kryte. Vrátane gombíkovej batérie.
Rozmer: 90×170×15mm Potlač: E2, P2(2)

Cena na vyžiadanie

13,55 €
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BooCart AP718372
Prívesok na kľúče z bambusu s koncovkou do nákupných
vozíkov. Rozmer: 73×23×2 mm Potlač: E1, P1(2)

0,58 €

BAMBOO

43

Borby AP806982

Sqorby AP806981

Horby AP806983

Okrúhly kovový prívesok na kľúče s
bambusovou vložkou. V kraft papierovej krabici.
Rozmer: ø39×75mm Potlač: E1, P1(4)

Kovový prívesok na kľúče obdĺžnikového tvaru s
bambusovou vložkou. V kraft papierovej krabici.
Rozmer: 25×90 mm Potlač: E1, P1(4)

Kovový prívesok na kľúče v tvare domčeka s
bambusovou vložkou. V kraft papierovej krabici.
Rozmer: 41×71mm Potlač: E1, P1(4)

1,77 €

1,77 €

1,77 €

44

-A
ø45×3 mm

-B
35×53×3 mm

Bambry AP718370

-C
ø45×45×3 mm

Prívesok na kľúče z bambusovej preglejky.
Potlač: E1, P1(4)

0,54 €

-D
35×53×3 mm

BAMBOO

Sultan AP721903
Vreckový nôž z nerezovej ocele s bambusovou
rukoväťou. Rozmer: 105×30×13 mm
Potlač: E2, P2(2)

5,78 €

Lampoo AP844044

Folnax AP721904

Bambusová mini baterka s LED a kovovým príveskom
na kľúče. S gombíkovou batériou. Rozmer: ø15×64 mm
Potlač: E1, P1(2)

Náradie z nerezovej ocele, s bambusovými rukoväťami a
12 funkciami. Rozmer: 50×105×17 mm Potlač: E2, P2(2)

1,41 €

10,64 €
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Rolbus AP800431
Večný kalendár z bambusu v stojane s
4 kockami. Rozmer: 110×35×50 mm
Potlač: E2, P2(4)

8,65 €

Rubus 30 AP810434
Pravítko z bambusu, 30 cm. Rozmer: 309×32×3 mm
Potlač: E1, P0(4), S0(2), OP(FC)

0,77 €

Boomark AP718537
Záložka z bambusovej preglejky so šnúrkou z PU
kože. Rozmer: 40×130×2 mm Potlač: E1, P1(4)

1,01 €

BAMBOO

BooBadge AP716415
Odznak z bambusovej preglejky s magnetickým
zapínaním.
Potlač: E1, P1(2)

1,11 €

-A
ø45 mm

-B
35x53 mm

-C
45×45 mm

-D
35x53 mm
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Bamboard AP845182
A4 podložka na písanie z bambusu a s klipom.
Rozmer: 225×315 mm Potlač: E3, S1(2)

5,03 €

BAMBOO

Tumiz AP721129
Hrebeňový blok s doskami z bambusu
a 70 linajkovými listami, s bambusovým
guľôčkovým perom s modrou náplňou.
Rozmer: 100×150×16 mm Potlač: E2, P2(4)

3,78 €

Pathom AP806992-10
Zápisník potiahnutý bambusovou a PU kožou s
80 linajkovými hárkami z recyklovaného papiera,
záložkou a gumeným remienkom. Veľkosť A5.
Rozmer: 140×210×15 mm Potlač: E2, P2(4), S1(1)

7,45 €

49

50
Bombra AP864011

Tecin AP722173

Bambusové ťažítko na poznámky s kovovým klipom.
Rozmer: 25×115×25 mm Potlač: E1, P1(2)

Bambusová záložka a pravítko s 25 veľkými
a 125 malými lepiacimi papierikmi (v 5
rôznych farbách). Rozmer: 215×60 mm
Potlač: E1, P1(2)

0,82 €

1,40 €

BAMBOO
Heleon AP781185
Písacia sada z bambusu s dotykovým guľôčkovým
perom s modrou náplňou a mechanickou
ceruzkou s 0,7 mm tuhou, v darčekovej krabičke.
Rozmer: 172×22×42 mm Potlač: E1, P2(4)

1,67 €

Veduru AP806988
Elegantné kovové guľôčkové pero s bambusovým
telom a lesklými chrómovými časťami. V puzdre
z bambusovej tuby s chrómovým uzáverom.
S modrou náplňou. Rozmer: ø25×165 mm
Potlač: E1, P2(1)

7,31 €
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Boothic AP810427
Guľôčkové pero z bambusu s klipom a špičkou z plastu z pšeničnej
slamy. S modrou náplňou. Rozmer: ø11×142 mm Potlač: E1, P1(4)

0,38 €

-00

-05

-06

-07

Roak AP722054
Bambusové guľôčkové pero s plastovými časťami z ekologickej pšeničnej
slamy. S modrou náplňou. Rozmer: ø10×140 mm Potlač: E1, P1(2)

0,39 €

-00
-05
-06
-10
-71

BAMBOO
PODPORUJTE PRÍRODU

Bambery AP810438
Guľôčkové pero z bambusu s plastovými dielmi
z plastu z pšeničnej slamy a kovovým klipom,
s modrou náplňou. Rozmer: ø13×140 mm
Potlač: E1, P1(4)

1,08 €

-00
-07

Bashania AP809361
Guľôčkové pero z bambusu s kovovým klipom.
S modrou náplňou. Rozmer: ø11×135 mm
Potlač: E1, P1(4)

0,47 €

Písanie je dôležitou súčasťou nášho života
a môže byť udržateľnejšie, ak si vyberieme
ekologickejšie alternatívy. V našej kolekcii
nájdete širokú škálu pier vyrobených
z prírodných materiálov, ktoré sú však
rovnako odolné ako plast. Propagujte svoju
firmu využitím našich prispôsobiteľných
produktov a ukážte, že vám záleží na
životnom prostredí.
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Bovoid AP800452
Bambusové pero s dlhou životnosťou bez atramentu s bielou
gumou a špičkou z kovovej zliatiny, ktorá oxiduje papier.
Toto pero píše podobne ako ceruzka a je tiež vymazateľné.
Rozmer: ø8×159 mm Potlač: E1, P1(4)

1,67 €

BAMBOO

Nikox AP721092

Boorly AP806987

Bambusové guľôčkové pero s čiernou náplňou.
Rozmer: ø11×140 mm Potlač: E1, P1(4)

Hliníkové guľôčkové a dotykové pero s
bambusovým úchopom a pogumovaným
povrchom. So špeciálnou povrchovou úpravou
pre zrkadlové gravírovanie zodpovedajúce
farbe dotykového pera. S modrou náplňou.
Rozmer: ø10×142 mm Potlač: E1

0,90 €

1,05 €

-03
-05
-06
-06A
-07
-07A
-21
-98
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BUDOVANIE NOVÝCH
NÁVYKOV
Pre ochranu životného prostredia v kúpeľni môžete
urobiť oveľa viac, než si myslíte. Pri čistení zubov
zavrite kohútik, opravte kvapkajúce kohútiky alebo
nezapínajte sprchu, kým nie ste pripravení vstúpiť,
aby ste ušetrili vodu. Navyše si vždy môžete vybrať
kúpeľňové doplnky z prírodných a udržateľných
materiálov.

Boohoo AP809567

Boohoo Mini AP809568

Zubná kefka z prírodného nylonu, s čiernymi
štetinami, dodávaná v papierovej krabičke.
Rozmer: 175×13×5mm Potlač: E1, P2(2)

Detská zubná kefka z prírodného nylonu, s
čiernymi štetinami, dodávaná v papierovej krabičke.
Rozmer: 145×13×5mm Potlač: E1, P2(2)

0,80 €

0,80 €

-10

-01

-10

-01

BAMBOO

Fragrano AP800466
Bambusová cestovná fľaštička na parfum
s dopĺňateľnou sklenenou nádobkou
a rozprašovačom. Kapacita: 10 ml.
Rozmer: ø20×105 mm Potlač: E1, P1(2)

2,47 €
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Makeboo AP874016
Okrúhle bambusové vreckové zrkadlo.
Rozmer: ø72×11 mm Potlač: E2, P2(4)

1,53 €

Kiam AP722130

Bessone AP809572

10 opakovane použiteľných bavlnených tampónov na čistenie
tváre v bambusovom dávkovacom boxe. Vrátane sieťového
vrecka so šnúrkou na pohodlné pranie. Rozmer: ø100×97 mm
Potlač: E2, ER1, P2(1)

Hrebeň z bambusu v kraftovej papierovej krabičke.
Rozmer: 137×30×6 mm Potlač: E1, P1(2), OP(FC)

17,87 €

0,74 €

BAMBOO

BooFit AP800420
Osobná digitálna váha s bambusom. Kapacita: 150 kg, stupnica po 0,1
kg, merné jednotky: kg/lb/st. Dodávané vrátane gombíkovej batérie.
Rozmer: 300×300×26 mm Potlač: E3, S2(2)

20,78 €
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-A

-B

-C

-D

-E

-F

Digibreeze Eco AP718529
Vejár vyrábaný na zákazku s bambusovou rukoväťou a kraftovým
papierom. Cena zahŕňa obojstrannú digitálnu tlač, nezahŕňa
tlačovú prípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozmer: 170×235 mm
Potlač: FP-DG(FC), E1, P1(2)

1,81 €

BAMBOO

Sunbus AP810395
Plastové slnečné okuliare s bočnicami z bambusu
a metalickými šošovkami. S ochranou UV 400.
Potlač: E1, P1(2), VF(FC)

4,93 €

Landers AP722092
Klasické domino v bambusovej krabici s 28 dielikmi..
Rozmer: 195×122×42 mm Potlač: E2, P2(2)

17,38 €
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Hangoo AP800468
Magnetický bambusový rám na fotografie, so šnúrkou z PU kože. Vhodné
pre fotografie / plagáty do veľkosti 21×30 cm. Rozmer: 210×20 mm
Potlač: E2, P2(4)

5,94 €

BAMBOO

Doppio AP718554
Držiak na 24 kávových kapsul Nespresso®,
z bambusovej preglejky a akrylu. Dodávané
rozložené. Rozmer: 190×255×87 mm
Potlač: E2, P2(1)

14,63 €

Zirkony AP722194
Bambusový úložný box na čaj s priehľadným skleneným
vekom a 4 priehradkami. Rozmer: 295×75×85 mm
Potlač: E3, P3(4)

13,61 €
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BooSip AP809573
Sada 2 znovu použiteľných prírodných bambusových
slamiek a čistiacej kefky v bavlnenom pouzdre. Priemer
a povrch slamiek sa môže líšiť. Rozmer: 50×250 mm
Potlač: E1, T1(8), DTB(FC)

1,87 €

BAMBOO

Boosty AP800426

Bourbon AP808037

Sada 4 ks podložiek pod pohár z bambusu v stojane
na stôl. Rozmer: 110×110×40 mm Potlač: E2, P2(4)

Opätovne použiteľná súprava kamenných
kociek ľadu v bambusovej krabičke. Obsahuje
9 kamenných kociek ľadu, bavlnené
vrecko na uskladnenie a nerezové kliešte.
Rozmer: 130×100×36 mm Potlač: E2, P2(2),
T2(8), DTC(FC)

6,12 €

12,81 €
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Godello AP804906
Štvordielna sada na víno, kov/drevo, v
bambusovej krabičke. Rozmer: 147×168×49 mm
Potlač: E3, P3(4)

15,03 €

BAMBOO

67

Roonito AP806991

Albarino AP800449

Bambusový otvárač na fľaše okrúhleho
tvaru s magnetmi. Rozmer: ø60×10mm
Potlač: E1, P1(4)

Skladací stojan na víno z bambusu
pre 6 fliaš. Nezahŕňa fľaše vína.
Rozmer: 350×255×13 mm Potlač: E3, S2(1)

1,31 €

13,16 €
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Bomboo AP846001

Temboo AP810463

Termoska s dvojitou stenou z nehrdzavejúcej ocele a
bambusu, s čajovým lúhom a vekom na prenášanie. 450 ml.
Rozmer: ø67×229 mm Potlač: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Dvojstenná termoska z nerezovej ocele a bambusu, so sitkom na čaj a
dotykovým LED teplomerom na vrchnáku. 500 ml. S gombíkovou batériou.
Rozmer: ø65×240mm Potlač: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

17,37 €

20,38 €

BAMBOO

Ariston AP721174
Termo hrnček z nerezovej ocele, potiahnutý bambusom a viečkom
na pitie, 450 ml. V darčekovej krabičke. Rozmer: ø82×170 mm
Potlač: E3, ER1, P3(1)

12,00 €

Vanatin AP721955
Dvojstenný termo hrnček z nerezovej ocele a bambusu
s rukoväťou a plastovým uzáverom na pitie, 300 ml.
Rozmer: ø80×105 mm Potlač: E3, ER1, P3(1)

18,60 €
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Bejar AP721954
Sklenený lunch box s vekom z prírodného bambusu.
S bambusovým príborom (nôž, vidlička a lyžica) a
elastickým pásom, 500 ml. Rozmer: 172×67×127 mm
Potlač: E2, P2(2), C3(8)

15,34 €

Ferroca AP800445
Nerezový obedár s vekom z prírodného bambusu a
silikónovým remienkom, 800 ml. Rozmer: 160×130×55 mm
Potlač: E2, P2(2), S2(2)

12,78 €

BAMBOO

Ruttata AP800446
Sklenený obedár okrúhleho tvaru s vekom z prírodného
bambusu, 650 ml. Rozmer: ø150×70 mm Potlač: E2, P2(2),
S2(2), C3(8)

10,47 €
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Individualizujte si tento
produkt pomocou
vkladanej papierovej
digitálnej grafiky.
-01

-02

-03

-05

Sinicus AP806658
Bambusové paličky s farebnými koncami, 2 ks.
Rozmer: 225 mm Potlač: E1, P1(4), DG2(FC)

0,92 €

-06

-07

-10

BAMBOO
PRÍBOR NA CESTU
Jednorazový plastový príbor sa rozkladá
stovky rokov, ale zvyčajne sa rozbije skôr,
ako dojete jedlo. Používaním vlastných
odolných vidličiek, nožov a lyžíc môžete
ľahko znížiť znečistenie prírody plastom.
V taške vám nezaberie veľa miesta, ale
jej používanie je dôležitým krokom, ktorý
môžete urobiť na ceste k životnému štýlu
bez odpadu.

Escaro AP800451
Sada 2 ks lyžíc z bambusu na šalát.
Rozmer: 300×60 mm Potlač: E2, P1(1)

2,52 €

Corpax AP721951
Bambusový príborový set 5 ks v bavlnenom vrecku.
Obsahuje lyžicu, nôž, vidličku, slamku a čistiacu kefku.
Rozmer: 65×220×25 mm Potlač: T2(8), DTC(FC), E2, P2(2)

5,60 €
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Sanjo AP808036
2 ks súprava nožov z nehrdzavejúcej ocele s
bambusovou rukoväťou. V bambusovej krabičke s
magnetickým uzáverom. Rozmer: 340×100×22 mm
Potlač: E3. P3(2)

27,10 €

BAMBOO

Abbamar AP800450
Okrúhla bambusová krájacia doska so
súpravou nožov na syr z nerezovej ocele 4 ks.
Rozmer: ø220×38 mm Potlač: E2, P2(1)

30,19 €

Reggiano AP800419
Strúhadlo na syr, bambus/nerezová oceľ.
Rozmer: 151×68×40 mm Potlač: E2, P2(4)

6,40 €
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Muntok AP810398
Obojstranný manuálny mlynček na soľ a korenie, materiál: nerezová
oceľ/bambus, s keramickým mlynčekom. Rozmer: ø45×195 mm
Potlač: E2, RE2(6), ER1, P2(2)

11,69 €

Sasa AP800406

Borinda AP800390

Mažiar z bambusu. Rozmer: ø90×48 mm
Potlač: P2(2), E2

Vareška z bambusu. Rozmer: 240×50 mm
Potlač: E2, P1(1)

5,72 €

1,08 €

BAMBOO

Ruban AP781249

Bambusa AP800388

Bambusová doska na krájanie.
Rozmer: 150×200×10 mm Potlač: E3

Bambusová doska na krájanie.
Rozmer: 330×230×10 mm Potlač: E3

2,61 €

5,77 €
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CORK
CORK

CORK

KOROK

Korok je kôra korkového duba a je to úplne prírodná surovina. Ide o trvalo udržateľný a obnoviteľný
zdroj, pretože korkový strom sa neodrezáva, iba sa z neho odoberie kôra na zber korku, po ktorom
strom okamžite začne produkovať novú kôru. Keď má korkový dub približne 25 rokov, korkovú zátku
možno z kmeňa odstraňovať každých deväť rokov. Stromy sa dožívajú približne 200-300 rokov. Okrem
toho je úplne biologicky rozložiteľný a recyklovateľný.
Korok je ľahký, nepriepustný pre kvapaliny a plyny, pružný a stlačiteľný a poskytuje tepelnú a zvukovú
izoláciu. Vďaka týmto vlastnostiam sa používa v rôznych výrobkoch. Ak je zozbieraná kôra kvalitná,
nazýva sa "jemný" korok a používa sa na výrobu zátok do fliaš na víno a šampanské. Prvý zber,
tzv. panenský korok, však zvyčajne prináša menej kvalitný materiál. Tieto korkové listy sa spolu so
zozbieranými použitými zátkami melú a spracúvajú na nové korkové výrobky, ako sú podlahy, obuv,
korkové dosky, izolácie a iné výrobky.
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Whistler AP800436

Vancouver AP800461

Trupak AP721984

Dvojstenná vákuová termoska z nerezovej
ocele, so sitkom na čaj a korkovou
základňou, 450 ml. Rozmer: ø65×245 mm
Potlač: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Izolovaná termoska s dvojitou stenou z
nehrdzavejúcej ocele v tvare fľaše s korkovým dnom.
500 ml. Rozmer: ø70×270 mm Potlač: RS2(1),
RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Sklenená športová fľaša s prírodným korkovým rukávom,
bambusovým viečkom a popruhom na prenášanie,
500 ml. Rozmer: ø63×225 mm Potlač: T1(8), DTB(FC),
RS3(1), RUV(FC), C2(8), E3, P3(1)

11,95 €

12,65 €

8,35 €

CORK

-01
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Bokun AP721707

Brunex AP721068

Keramický hrnček s prírodnou korkovou
základňou, 420 ml. V krabici z kraftového papiera.
Rozmer: ø90×110 mm Potlač: P2(1)

Okrúhla podložka pod pohár z prírodného korku.
Rozmer: ø100×3 mm Potlač: E2, OP(FC), P1(1),
S1(1)

6,88 €

0,33 €
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Padma AP722152

Natara AP722166

Podložka na jogu z prírodného korku s rukávom z
kraftového papiera. Rozmer: 600×1800 mm Potlač: T3(8),
DTD(FC), E3

Blok na jogu z prírodného korku s puzdrom z kraftového papiera. Od
balančných pozícií až po strečing alebo podopreté ohyby chrbta, blok vás môže
podporiť počas celého cvičenia jogy. Rozmer: 225×150×75 mm Potlač: E2, P2(4)

34,56 €

15,92 €

CORK

Tuduk AP722153
Sada 2 ks masážnych loptičiek z prírodného korku
v bavlnenom vrecúšku. Umožňujú samomasáž
a uvoľnenie napätia v stiahnutých svaloch a
ťažko dostupných miestach. Rozmer: ø60 mm
Potlač: T2(8), DTC(FC)

6,04 €

UVEDOMELOSŤ NA
PODLOŽKE AJ MIMO NEJ
Cvičenie jogy pomáha zvyšovať povedomie
tela a mysle v každodennom živote.
Rozhodujte sa vedome a investujte do
udržateľných doplnkov na jogu, ktoré
sú ideálne na budovanie sily, zlepšenie
rovnováhy a flexibility a zároveň chránia
prírodu.
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Subrum AP721730-00
Kozmetická taška na zips z bavlny a prírodného korku.
Rozmer: 215×160×50 mm Potlač: T1(8), DTB(FC)

4,02 €

CORK
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CreaBeauty Cork S

CreaBeauty Cork M

CreaBeauty Cork L

AP716459

AP716460

AP716461

Na mieru vyrobená kozmetická taštička na zips
z polyesteru a prírodného korku. S celoplošnou
sublimačnou potlačou grafiky. MOQ: 50 ks.
Rozmer: 150×120 mm Potlač: FP-SU(FC)

Na mieru vyrobená kozmetická taštička na zips
z polyesteru a prírodného korku. S celoplošnou
sublimačnou potlačou grafiky. MOQ: 50 ks.
Rozmer: 190×150 mm Potlač: FP-SU(FC)

Na mieru vyrobená kozmetická taštička na zips
z polyesteru a prírodného korku. S celoplošnou
sublimačnou potlačou grafiky. MOQ: 50 ks.
Rozmer: 250×200 mm Potlač: FP-SU(FC)

6,04 €

6,71 €

8,16 €
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Treisy AP722131
6 dielna sada na manikúru v puzdre z prírodného
korku. Rozmer: 60×110×20 mm Potlač: E2, P2(1)

3,78 €

CORK
Alunax AP721918
Vreckové zrkadlo s klasickým a zväčšovacím sklom,
potiahnuté prírodným korkom. Rozmer: ø62×20 mm
Potlač: P2(2), E2

3,74 €
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Galsin AP721566-00

CreaDraw Cork AP716468-10

Vak na stiahnutie šnúrkou, bavlna (145 g/m²) a prírodný
korok. Rozmer: 380×410 mm Potlač: T1(8), DTB(FC), S1(4)

Na mieru vyrobená taška so sťahovacou šnúrkou z 600D RPET polyesteru a
prírodného korku. S celoplošnou sublimačnou potlačou a výrazným štítkom
RPET. MOQ: 50 ks. Rozmer: 340×385 mm Potlač: FP-SU(FC)

4,31 €

12,21 €

Yulia AP721894

SuboShop Cork AP716466

Bavlnená nákupná taška s dlhými ušami z
prírodného korku. 100% bavlna, 180 g/m².
Rozmer: 370×410 mm Potlač: S1(4), T1(8), DTB(FC)

Nákupná taška z netkanej textílie RPET na mieru s rúčkou z prírodného korku,
80 g/m². S celoplošnou sublimačnou potlačou a výrazným štítkom RPET. MOQ:
50 ks. Rozmer: 360×380 mm Potlač: FP-SU(FC)

4,18 €

8,91 €

CORK

INŠPIRUJTE SA
PRÍRODOU
Vychutnajte
si
rôzne
možnosti
prispôsobenia, ktoré naša kolekcia tašiek
ponúka, pričom nezabúdame na životné
prostredie. Tašky vyrobené z bavlny alebo
RPET môžu byť perfektnou ekologickou
voľbou na mnoho príležitostí, napríklad na
každodenný nákup potravín, do posilňovne
alebo na pláž. Korková časť je udržateľný a
ľahký doplnok tašky, ktorý jej dodáva ešte
prirodzenejší vzhľad.

SuboShop Playa AP716467
Plážová taška vyrobená na mieru z polyesteru 600D RPET a
prírodného korku. S celoplošnou sublimačnou potlačou a
výrazným štítkom RPET. MOQ: 50 ks. Rozmer: 360×320×100 mm
Potlač: FP-SU(FC)

14,90 €
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PRACOVNÉ STANICE
DOMA
Práca na diaľku vám môže ušetriť
veľa času a môžete tiež pomôcť
životnému prostrediu tým, že ušetríte
energiu spotrebovanú v kancelárii a
znížite emisie pri cestovaní do práce.
Spríjemnite si domácu kanceláriu
pomocou našich doplnkov na stôl s
korkovým povrchom.

Wicam AP722170
Stojan na pero z prírodného korku s digitálnym displejom,
teplomerom, hodinami, budíkom a kalendárom.
S gombíkovou batériou. Rozmer: 82×98×83 mm
Potlač: E2, P2(1)

21,95 €

CORK
Topick AP722116

Relium AP721727

Podložka pod myš okrúhleho tvaru z
prírodného korku a silikónovým podkladom.
Rozmer: ø200 mm Potlač: E2, S1(1)

Podložka pod myš z prírodného korku,
so vstavanou bezdrôtovou nabíjačkou
(5W) a integrovaným držiakom na mobilný
telefón. Vrátane nabíjacieho kábla USB.
Rozmer: 265×205 mm Potlač: E2, S2(1)

2,56 €

17,61 €
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Climer AP741980
Zápisník potiahnutý prírodným korkom s 80
prázdnymi listami a gumeným remienkom, A6.
Rozmer: 89×140×14 mm Potlač: E2, P1(1), T1(8),
DTB(FC), OP(FC)

2,26 €

Hartil AP721052
Blok A5 s doskami z prírodného korku s 80 čistými
listami a gumičkou. Rozmer: 140×210×15 mm
Potlač: E2, P1(1), T1(8), DTB(FC), OP(FC)

3,64 €

CORK

Xiankal AP721717

Minsor AP721611

Špirálový notes formátu A5, z prírodného korku, so 100
linajkovanými listami. Rozmer: 160×210×22 mm Potlač: E2, P2(1),
T1(8), DTB(FC)

Notes z prírodného korku s 80 linajkovanými listami formátu
A5. Vrátane plastového guľôčkového pera z pšeničnej slamy
pokrytej korkom. Čierna náplň, v krabici z kraft papiera.
Rozmer: 235×18×195 mm Potlač: E2, P2(2), T2(8), DTC(FC)

5,00 €

7,39 €
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Brastel AP721488

Bluster AP721432

Blok A5 s doskami z prírodného korku a bavlny a 80 čistými
listami. Vrátane guľôčkového pera z korku a pšeničnej slamy, s
čiernou náplňou. Rozmer: 140×210×15 mm Potlač: E2, P1(2),
S1(1), T1(8), DTB(FC)

Blok A5 s doskami z prírodného korku a PU kože, s gumičkou a
98 čistými listami. Rozmer: 147×210×15 mm Potlač: E2, P1(4),
S1(1), T1(8), DTB(FC)

4,98 €

4,59 €

93

94

Munds AP721501
Glóbus z prírodného korku na kovovom
podstavci s 12 špendlíkmi. V darčekovej krabici
z kraft papiera. Rozmer: ø150×200 mm
Potlač: E3, VS(FC)

38,92 €

Sartal AP722089
Menovka z prírodného korku so zatváracím
špendlíkom. Rozmer: 70×25×10 mm
Potlač: E1, P1(4)

1,08 €

CORK

Bespal AP721876-00
Korková šnúrka na krk s kovovou karabínkou
a bezpečnostnou prackou z pšeničnej slamy.
Rozmer: 20×500 mm Potlač: S1(1), T1(8), DTB(FC)

1,71 €
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Corpy AP716462
Na mieru vyrobené puzdro na perá na zips z
polyesteru s prírodným korkom. So sublimačnou
potlačou grafiky na prednej strane. MOQ: 50 ks.
Rozmer: 230×100 mm Potlač: FP-SU(FC)

6,89 €

-01

-10

CORK

Bulty AP721143

Brunia AP722119

Peračník na zips z prírodného korku.
Rozmer: 230×110×20 mm Potlač: E2, S1(1)

Puzdro na pero z prírodného korku na 1 pero.
Rozmer: 40×160 mm Potlač: E1, P2(1)

2,23 €

0,36 €
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Odegor AP722123
Elegantná sada kovového guľôčkového pera a rolleru
s telom potiahnutým prírodným korkom. V darčekovej
krabičke z prírodného korku, s modrou náplňou.
Rozmer: 175×67×29 mm Potlač: E1, P2(1)

13,13 €

CORK
Clover AP721427
Ekologické plastové guľôčkové pero zo slamy, s
prírodným korkom na tele, s modrou náplňou.
Rozmer: ø10×135 mm Potlač: P0(2), E1

0,57 €

-00
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Corbox AP806985

Subber AP809605

Hliníkové guľôčkové a dotykové pero s úchopom
z prírodného korku, matným povrchom valca a
dielov. S modrou náplňou. Rozmer: ø10×142 mm
Potlač: E1, P1(4)

Guľôčkové pero z recyklovaného papiera s korkovým
povrchom a plastovými dielmi, s modrou náplňou.
Rozmer: ø9×138 mm Potlač: P0(2), E1

0,87 €
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0,28 €
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Telsox AP721073

Branko AP721486

Prívesok na kľúče s prírodným korkom a kovovým
krúžkom. Rozmer: ø23×44 mm Potlač: E1, P1(1)

Prívesok na kľúče, prírodný korok/kov.
Rozmer: 26×105 mm Potlač: E1, P1(1)

0,74 €

2,26 €

CORK
Cruffid AP722138
Plávajúci prívesok na kľúče z prírodného
korku so šnúrkou a kovovým krúžkom.
Rozmer: 40×90×15 mm Potlač: E1, P1(1)

1,80 €
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PAPER &
RECYCLED
PAPER &
RECYCLED
PAPER

PAPER &
RECYCLED
PAPER

PAPIER

Papier sa vyrába v rôznych tvaroch a formách a vo všeobecnosti je ekologickejší ako plast. Papier sa
rozloží približne za 2 až 6 týždňov a väčšina druhov je biologicky rozložiteľná. Recyklácia papiera je
jedným z najväčších recyklačných odvetví, ktoré nám umožňuje ušetriť obrovské množstvo energie a
zdrojov.

RECYKLOVANÝ PAPIER

Cieľom recyklácie papiera je zabrániť skutočnosti, že stromy sa nevysádzajú alebo nemôžu rásť
dostatočne rýchlo na to, aby poskytli dostatok materiálu na súčasnú spotrebu papiera. Recyklovať
možno tri hlavné zdroje odpadu. Odpad zo závodu a predspotrebiteľský odpad sú výrobné odpady,
ktoré boli zlikvidované skôr, ako boli pripravené na spotrebiteľské použitie. Spotrebný odpad je papier,
ktorý sa zbiera po tom, ako ho koneční používatelia použili. Patrí sem odpadový papier z kancelárií a
domácností, staré noviny a obaly.
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Ecological AP731273
Zakladač na dokumenty z recyklovaného papiera.
Rozmer: 250×340×31 mm Potlač: S1(3), OP(FC)

1,91 €

PAPER & RECYCLED PAPER

CreaNote A6 Eco AP716480

CreaNote A5 Eco AP716478

Zápisník vyrobený na mieru z kraftového papiera s 32 prázdnymi
listami veľkosti A6. Cena zahŕňa plnofarebne potlačený vonkajší
obal. MOQ: 100 ks. Rozmer: 105×146×4 mm Potlač: FP-DG(FC)

Zápisník vyrobený na mieru z kraftového papiera s 32 prázdnymi
listami veľkosti A5. Cena zahŕňa plnofarebne potlačený vonkajší
obal. MOQ: 100 ks. Rozmer: 143×206×4 mm Potlač: FP-DG(FC)

1,66 €

2,24 €
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Gadner AP722048
Večný kalendár z recyklovaného kartónu.
Rozmer: 120×70×40 mm Potlač: P1(4)

1,67 €

Disturb Eco AP716431
Papierová visačka na dvere na zákazku. Cena zahŕňa digitálna
potlač na oboch stranách, nezahŕňa tlačovú prípravu. Min. mn.:
100 ks. Rozmer: 109×250mm Potlač: FP-DG(FC)

0,86 €

PAPER & RECYCLED PAPER

Dioptry Mail Eco AP718530
Papierová kraft pohľadnica s vlastnou grafikou na oboch stranách. Vrátane čistiacej handričky na
okuliare (170 g/m²) z recyklovaného PET mikrovlákna so sublimačnou potlačou v cene. Min. mn.: 100
ks, nezahŕňa tlačovú prípravu. Rozmer: 133×185 mm Potlač: FP-DG(FC), FP-SU(FC)

1,89 €
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NEVYHADZUJTE SVOJE
POZNÁMKY
Či už končíte semester, značíte si zošit
alebo si len hromadíte denné poznámky,
nezabudnite ich recyklovať! Chráňte stromy,
ktoré by sa inak spotrebovali, separovaným
zberom papierového odpadu. Pri písaní
poznámok buďte ohľaduplnejší k životnému
prostrediu a používajte naše zápisníky a
zošity vyrobené z recyklovaného papiera.

Seeky AP844033
Blok z recyklovaného papiera, hrebeňová väzba, 60
linajkovaných listov, so samolepiacimi lístkami (5 x
25 ks). Rozmer: 135×177×8 mm Potlač: P2(4), S1(2)

2,60 €

PAPER & RECYCLED PAPER

Leryl AP721494

Rondy AP808721

Blok s doskami z recyklovanej lepenky s 200 lístkami
a 125 mini samolepiacimi lístkami v 5 farbách.
Rozmer: 81×26×83 mm Potlač: P1(4)

Papierová záložka s pravítkom a samolepiacimi
lístkami. Rozmer: 217×68 mm Potlač: P1(4), VS(FC)

1,99 €

0,47 €

Sizes AP809337
Lepiace papieriky rôznych veľkostí v obale z
recyklovaného papiera. Rozmer: 80×105×9 mm
Potlač: P1(4)

0,85 €
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Esteka AP721879
Notes formátu A5 z recyklovaného kartónu so 60 čistými listami
a farebnou gumičkou. Vrátane plastového guľôčkového pera z
pšeničnej slamy s modrou náplňou. Rozmer: 150×210×6 mm
Potlač: P2(2), S1(1), OP(FC)

2,48 €

PAPER & RECYCLED PAPER
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Raimok AP781196

Bosco AP781197

Blok s doskami z lepenky, so 100 čistými listami, farebnou
záložkou a gumičkou. Rozmer: 147×210×15 mm Potlač: P1(4),
S1(2), UVB(FC), OP(FC)

Blok s doskami z lepenky, so 100 čistými listami, farebnou
záložkou a gumičkou. Rozmer: 95×145×15 mm
Potlač: P1(4), S1(2), UVB(FC), OP(FC)

2,89 €

1,48 €
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Zubar AP721500

-07

Blok A5 s doskami z recyklovanej lepenky s
hrebeňovou väzbou a 80 linajkovými listami.
Rozmer: 155×210×10 mm Potlač: P2(4)

3,05 €
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PAPER & RECYCLED PAPER
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Ecocard AP731629

Tunel AP791049

Blok s hrebeňovou väzbou z recyklovaného papiera so 70
linajkovými listami a guľôčkovým perom z recyklovaného papiera s
modrou náplňou. Rozmer: 90×146×8 mm Potlač: P2(4), S1(2)

Blok z recyklovaného papiera, so 60 čistými listami a s papierovým
guľôčkovým perom. Rozmer: 165×210×10 mm Potlač: P2(4), S1(2)

1,33 €

1,98 €
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Plarri AP806654
Guľôčkové pero z recyklovaného papiera s biologicky
odbúrateľnými plastovými PLA časťami. S modrou
náplňou. Rozmer: ø9×137 mm Potlač: P0(4)

0,23 €
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Desok AP721868
Pero z recyklovaného papiera, s modrou náplňou
a časťami z pšeničnej slamy. Rozmer: ø9×137 mm
Potlač: P0(4)

0,25 €

PAPER & RECYCLED PAPER
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CreaClip Eco AP718189-10
Guľôčkové pero z recyklovaného papiera, s dreveným klipom,
modrou náplňou. Klip môže byť vyrobený vo vlastnom tvare
– maximálny rozmer je 25x35 mm. Cena zahŕňa laser loga,
nezahŕňa tlačovú prípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozmer: ø9×137 mm
Potlač: FP-E, P1(4)

0,71 €

Pontux AP722121
Recepčné guľôčkové pero z recyklovaného papiera so
samolepiacim stojanom. Pero je pripevnené k stojanu
pomocou šnúrky. S modrou náplňou. Rozmer: ø53×155 mm
Potlač: P2(4)

3,44 €
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Papyrus AP805893
Guľôčkové pero z recyklovaného papiera, s
uzáverom v rovnakej farbe a modrou náplňou.
Rozmer: ø7×145 mm Potlač: P0(4)

0,29 €
-10

PAPER & RECYCLED PAPER
Tundra AP731398
Ekologická ceruzka, vyrobená z recyklovaného papiera.
Rozmer: ø7×175 mm Potlač: P0(4)

0,18 €

Yeidy AP722120-00
Pero bez atramentu s dlhou životnosťou z recyklovaného
papiera s uzáverom. S kovovou špičkou, ktorá oxiduje papier.
Toto pero píše podobne ako ceruzka a je aj zmazateľné.
Rozmer: ø8×139 mm Potlač: P0(4)

0,98 €

EcoTouch AP805892
Dotykové pero na obrazovku z recyklovaného papiera
a guľôčkové pero s uzáverom. S modrou náplňou.
Rozmer: ø9×130 mm Potlač: P0(4)

0,43 €
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CreaSleeve Pen Eco AP716439

Recycard AP731827-00

Puzdro z kraftového papiera s plnofarebnou potlačou na zákazku.
Cena zahŕňa digitálna potlač, nezahŕňa tlačovú prípravu. Min. mn.:
100 ks. Rozmer: 155×40 mm Potlač: FP-DG(FC)

Obal na pero z recyklovaného papiera.
Rozmer: 40×155 mm Potlač: P0(4)

0,73 €

0,10 €

PAPER & RECYCLED PAPER

Holty Eco AP718559
Stojan na perá vyrábaný na zákazku v tvare šesťuholníka
z kraftového papiera. Cena zahŕňa plnofarebnú potlač.
Nezahŕňa tlačovú prípravu. Dodávané rozložené. Min. mn.:
100 ks. Rozmer: ø95×130 mm Potlač: FP-DG(FC)

2,18 €

Folty Eco AP716475

Yubesk AP721141

Držiak na pero z kraftového papiera vyrobený na mieru. Cena je
vrátane plnofarebnej tlače. MOQ: 100 ks. Dodávané v rozloženom
stave. Rozmer: 120×158×45 mm Potlač: FP-DG(FC)

Papierový peračník na zips.
Rozmer: 223×88×25 mm Potlač: S1(2)

2,74 €

2,32 €
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Zayka AP721991
Chladiaca taška na zips z laminovaného papiera s hliníkovou
výplňou, na 6 ks 0,33 l plechoviek. S predným vreckom ideálnym
pre potlač. Rozmer: 210×150×150 mm Potlač: T2(8), DTC(FC)

3,85 €

PAPER & RECYCLED PAPER

NÁJDITE SI SVOJE
POKOJNÉ MIESTO
Každý sa potrebuje z času na čas obklopiť
prírodou. Keď sa vyberiete do parku, aby ste
obnovili svoju fyzickú a duševnú rovnováhu,
naše recyklované papierové tašky a
chladiace tašky predstavujú prirodzený a
chladný spôsob, ako si so sebou vziať jedlo.

Bapom AP721259
Laminovaná papierová chladiaca taška na
obed s hliníkovou výplňou. Kapacita: 2,3 l
Rozmer: 190×320×120 mm Potlač: T2(8),
DTC(FC), S2(2)

3,59 €

Saban AP721472
Papierová chladiaca taška na zips s
hliníkovou vložkou a krátkymi rúčkami.
Rozmer: 430×330×140 mm Potlač: T2(8),
DTC(FC), S2(2)

6,12 €
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Boutique AP718506

Market AP718509

Taška ze sulfátového papiera s plochými uškami,
90 g/m². Rozmer: 320×400×120 mm Potlač: S1(3),
T1(8), DTB(FC), OP(FC)

Taška ze sulfátového papiera
s plochými uškami, 70 g/m².
Rozmer: 220×360×100 mm Potlač: S1(3),
T1(8), DTB(FC), OP(FC)

0,69 €

0,46 €
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PAPER & RECYCLED PAPER

Bilsom AP722151
Ručný vejár z recyklovaného papiera.
Rozmer: 305×175 mm Potlač: S0(4), T0(8), DTA(FC)

0,39 €

CreaPark Eco AP718533
Parkovacie hodiny vyrábané na zákazku z kraftového papiera. Cena
zahŕňa plnofarebnú digitálnu potlač, nezahŕňa tlačovú prípravu.
Min. mn.: 100 ks. Rozmer: 110×150 mm Potlač: FP-DG(FC)

1,64 €
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StriStraw AP800428
10 ks papierových slamiek na pitie s pruhovaným vzorom,
v krabičke z kraftového papiera. Rozmer: 31×200×14 mm
Potlač: P1(4), VS(FC), OP(FC)

0,32 €

PAPER & RECYCLED PAPER

Papcap S AP808906
Jednostenný papierový téglik na pitie, 120 ml.
Min. mn.: násobky 50 ks. Rozmer: ø60×60 mm
Potlač: P1(4), VS(FC)

0,12 €

Papcap M AP808907
Jednostenný papierový téglik na pitie, 240 ml.
Min. mn.: násobky 50 ks. Rozmer: ø80×92 mm
Potlač: P1(4), VS(FC)

0,18 €
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Spinalis Eco

AP716440

Na zákazku vyrobené puzzle zo sulfátového papiera
s 3 rotujúcimi vrstvami. Roztočte vrstvy tak, aby
zodpovedali obrázku! Cena zahŕňa digitálnu tlač. Min.
mn.: 100 ks. Rozmer: 90×105 mm Potlač: FP-DG(FC)

1,14 €

PAPER & RECYCLED PAPER

Trebol AP722093
Francúzske hracie karty z recyklovaného papiera v kraft
papierovej škatuľke. Jeden štandardný balíček s 54 kartami.
Rozmer: 55×18×85 mm Potlač: P1(4), OP(FC)

1,35 €
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Crapin AP722077
Bluetooth reproduktor z recyklovanej lepenky s tlačidlami z pšeničnej
slamy a vstavanou nabíjateľnou batériou. Vrátane nabíjacieho kábla
USB. Rozmer: ø70×50 mm Potlač: P3(2)

17,34 €

PAPER & RECYCLED PAPER

CreaFrame Eco AP716473
Na mieru vyrobený fotorámik z kraftového papiera na fotografie
10×15 cm. Cena zahŕňa plnofarebnú potlač na prednej strane.
MOQ: 100 ks. Rozmer: 175×130 mm Potlač: FP-DG(FC)

2,89 €

CreaSneeze Eco AP716441
100 ks 3-vrstvových papierových vreckoviek v dávkovacej
krabičke na zákazku, vyrobené z kraftového papiera. Cena zahŕňa
digitálnu potlač. Min.mn.: 100 ks. Rozmer: 93×135×60 mm
Potlač: FP-DG(FC)

3,89 €
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KONOPE

Konope obsahuje prirodzene sa vyskytujúce vlákno a je jednou z najrýchlejšie rastúcich rastlín na Zemi.
Keďže ide o jedno z najsilnejších organických vlákien, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, je ideálnou
voľbou ako materiál na výrobu tkanín. Zber konope má veľmi nízky vplyv na životné prostredie a vďaka
svojej trvanlivosti je veľmi udržateľný. Je prirodzene odolný voči mnohým druhom hmyzu a vyžaduje si
veľmi málo vody, čo z neho robí jedno z najobnoviteľnejších vlákien.

JUTA

Juta je prírodné textilné vlákno vyrobené z rastliny juta. Poskytuje pomerne hrubú a veľmi odolnú
tkaninu, ktorá je vysoko odolná voči oderu a škvrnám. Vďaka týmto vlastnostiam je juta ideálnym
materiálom na výrobu tašiek. Jutová tkanina je jedným z najlacnejších textilných materiálov na svete a
druhým najvyrábanejším rastlinným vláknom. Pri správnom pestovaní má juta celkovo pozitívny vplyv
na životné prostredie a je 100% biologicky rozložiteľná.
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RÔZNE SPÔSOBY VYUŽITIA
KONOPE
SEED
KONOPNÉ ORECHY

STONEK
MUSHROOMS

LISTY, KVETY

OLEJ

HEMP DRUG

ROOT

VLAKY

HEMP
UNIVERZÁLNY NÁSTROJ Z RASTLÍN
Hoci je to častý omyl, konope a marihuana sú odlišné rastliny. Patria k
tomu istému druhu, ale majú veľmi odlišné vlastnosti. Konope má
nižšiu koncentráciu THC, ktorú zmierňujú iné chemické látky, takže
jeho kontroverzná povesť je úplne neopodstatnená. Konopné vlákno je
vynikajúci materiál na výrobu širokej škály výrobkov.
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Leiza AP722203

Rupert AP722132

Misix AP722211

Zástera z konopnej látky s predným
vreckom. 100% konope, 200 g/m².
Rozmer: 650×900 mm Potlač: T1(8),
DTT(FC), S1(4)

Kozmetická taštička na zips z konopnej
látky. 100% konope, 200 g/m².
Rozmer: 205×140×85 mm Potlač: T1(8),
DTB(FC)

Nákupná taška z konopnej látky s dlhými
rúčkami. 100% konope, 200 g/m².
Rozmer: 370×410 mm Potlač: S1(4), T1(8),
DTB(FC)

13,80 €

6,69 €

6,45 €
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Halim AP721986
Kozmetická taška na zips z bavlny a laminovanej
juty. Rozmer: 210×120×80 mm Potlač: T1(8),
DTB(FC)

3,29 €

JUTE

Lopso AP721886

Tays AP721987

Jutový námornícky vak so sťahovaním šnúrkou a bavlneným predným
vreckom. Rozmer: ø230×450 mm Potlač: T2(8), DTC(FC), S1(3)

Kozmetická taštička na zips z bavlny a laminovanej
juty. Rozmer: 215×165×50 mm Potlač: T1(8),
DTB(FC)

9,82 €

Badix AP721238
Sťahovací vak z juty a bavlny (120 g/m²) s
pletenými šnúrkami. Rozmer: 340×430 mm
Potlač: T1(8), DTB(FC), S1(4)

3,75 €

2,59 €
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ZAČNITE
SEBAVEDOMÝM
KROKOM
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Rotin AP721608
-07

Nákupná taška v kombinácii laminovanej juty a laminovanej
bavlny s dlhými rúčkami. Rozmer: 390×315×160 mm
Potlač: T1(8), DTB(FC), S1(3)

5,97 €

Či už chodíte do nákupného centra,
denne cvičíte alebo si idete urobiť
pekný piknik do parku, dostaneme vás
do formy! Vyberte si svoje obľúbené
z veľkého množstva jutových tašiek
a zároveň nezabúdajte na životné
prostredie tým, že si vyberiete naše
udržateľné a opakovane použiteľné
výrobky.

JUTE

Flobux AP722215-00
Jutová nákupná taška s bavlneným vreckom
a dlhými rúčkami. Rozmer: 380×420 mm
Potlač: T1(8), DTB(FC), S1(3)

4,20 €

Ramet AP721888
Jutová nákupná taška s dlhými bavlnenými
ušami. Rozmer: 480×350×150 mm
Potlač: T1(8), DTB(FC)

5,05 €
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Raxnal AP722216

Linax AP722217

Farebná plážová taška v kombinácii laminovanej
juty a laminovanej bavlny s dlhými rúčkami.
Rozmer: 480×350×150 mm Potlač: T1(8), DTB(FC),
S1(3)

Chladiaca nákupná taška zo 100% bavlny a
laminovanej juty s hliníkovou výplňou a priehradkou
na zips. Rozmer: 430×330×140 mm Potlač: T2(8),
DTC(FC), S2(2)

6,92 €

10,01 €

JUTE

Cekon AP781832-00
Plážová taška z laminovanej juty s
bavlnenými rúčkami a predným vreckom.
Rozmer: 445×350×150 mm Potlač: T1(8), DTB(FC),
S1(3)

6,85 €

Farus AP781833-00
Plážová taška z juty s uškami v rovnakej farbe, s
predným vreckom. Rozmer: 480×350×150 mm
Potlač: T1(8), DTB(FC), S1(3)

5,22 €
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ORGANICKÁ BAVLNA

Organická bavlna je bavlnené vlákno, ktoré bolo vypestované z geneticky nemodifikovaných rastlín
bez použitia syntetických pesticídov a hnojív, a to procesom, ktorý zachováva biodiverzitu. Textil z
organickej bavlny sa vyznačuje etickým a zodpovedným procesom pestovania a zberu: optimálne
pracovné podmienky pre poľnohospodárov a ochrana životného prostredia v pestovateľských
oblastiach.

RECYKLOVANÁ BAVLNA

Recyklácia bavlny je mechanický proces: po vytriedení sa tkaniny posúvajú cez stroj, ktorý ich rozomelie
na priadzu a potom na surové vlákno. Potom sa spradie do novej priadze, ktorá sa opätovne použije
v iných výrobkoch. Väčšina recyklovanej bavlny pochádza zo spotrebiteľského odpadu, ktorý vzniká pri
strihaní a výrobe textilných výrobkov.
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VPLYV BAVLNY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
ORGANICKÁ
BAVLNA

RECYKLOVANÁ
BAVLNA

BAVLNA

Klíma

Klíma

Klíma

Ekotoxicita

Ekotoxicita

Ekotoxicita

Využitie zdrojov

Využitie zdrojov

Využitie zdrojov

Vodný stres

Vodný stres

Vodný stres

Využívanie pôdy

Využívanie pôdy

Využívanie pôdy

RECYCLED COTTON
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Murfix AP722223

Karzak AP722222

Opätovne použiteľné vrecko z recyklovanej bavlny so
sťahovacou šnúrkou. 100% recyklovaná bavlna, 120 g/m².
Rozmer: 250×300 mm Potlač: T1(8), DTB(FC), S1(4)

Opätovne použiteľné vrecko z recyklovanej bavlny so
sťahovacou šnúrkou. 100% recyklovaná bavlna, 120 g/m².
Rozmer: 150×210 mm Potlač: T1(8), DTB(FC), S1(4)

1,74 €

1,18 €
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Pissek AP721940

-00

Zástera zo 100% recyklovanej bavlny
s predným vreckom, 140 g/m².
Rozmer: 650×900 mm Potlač: T1(8),
DTT(FC), S1(4)

5,79 €
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Halgar AP721916
Kozmetická taška na zips zo 100% recyklovanej
bavlny. Rozmer: 210×125 mm Potlač: T1(8), DTB(FC)

1,79 €

RECYCLED COTTON

ZACHOVAJTE SI SVOJ
ŠTÝL
Vystúpte z davu s našimi jedinečnými
farebnými vreckami z recyklovanej
bavlny! Či už si vyberiete kozmetickú
tašku, nákupnú tašku alebo tašku
so šnúrkou, podporíte etickú a
svedomitú módu. Ak chcete pozitívne
ovplyvniť životné prostredie a nosiť
prírodné a úsporné farby, konajte
teraz.

-00
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Graket AP721569
Znovu použiteľná nákupná taška z
recyklovanej bavlny s dlhými uškami,
120 g/m². Rozmer: 380×420 mm
Potlač: S1(4), T1(8), DTB(FC)
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1,87 €
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Konim AP721610
Sťahovací vak na šnúrku zo 100% recyklovanej
bavlny, 120 g/m². Rozmer: 380×420 mm
Potlač: T1(8), DTB(FC), S1(4)

2,56 €
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Fenin AP721896
Vak z recyklovanej bavlny na sťahovanie
silnými pletenými šnúrami, s dlhými
uškami. Dá sa tiež použiť ako nákupná
taška. 100% recyklovaná bavlna, 140 g/m².
Rozmer: 380×420 mm Potlač: T1(8), DTB(FC),
S1(4)

3,42 €
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Klimbou AP722213
Nákupná taška z organickej bavlny s dlhými
rúčkami. 100% organická bavlna, 140 g/m2.
Rozmer: 380×420 mm Potlač: S1(4), T1(8), DTB(FC)

3,34 €

-25

ORGANIC COTTON
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Nepax AP721571-00

Fizzy AP722214-00

Tibak AP721572-00

Nákupná skladacia taška zo 100 % organickej bavlny
s dlhými uškami, 120 g/m². Rozmer: 380×420 mm
Potlač: S1(4), T1(8), DTB(FC)

Opätovne použiteľná nákupná taška
zo 100 % organickej bavlny s dlhými
uškami, 180 g/m². Rozmer: 380×420 mm
Potlač: S1(4), T1(8), DTB(FC)

Vak na stiahnutie šnúrkou zo 100
% organickej bavlny, 120 g/m².
Rozmer: 380×420 mm Potlač: T1(8), DTB(FC),
S1(4)

3,42 €

2,35 €

3,31 €
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Yistal AP721622

-06

Dvojfarebný pareo plážový uterák zo
100% organickej bavlny, 110 g/m².
Rozmer: 1800×900 mm Potlač: S2(1), T2(8),
DTT(FC)

-25

14,32 €
-77

ORGANIC COTTON

Calen AP721528
Kuchynská chňapka z organickej bavlny, 1 ks.
Rozmer: 180×285 mm Potlač: T0(8), DTT(FC)

3,85 €

Boyan AP722133-00
Kozmetická taštička na zips zo 100% organickej bavlny, 175 g/m².
Rozmer: 215×160×60 mm Potlač: T1(8), DTB(FC)

2,37 €
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Betty AP722094

-00

Módny dámsky šál v obale so šnúrkou v
odpovedajúcej farbe, 100 % organická bavlna,
60 g/m². Rozmer: 1800×500 mm Potlač: T1(8),
DTB(FC)

10,09 €
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Daison AP722046

Zonner AP721578-00

Zimná čiapka zo 100% organickej bavlny, 300
g / m². Potlač: T1(8), DTB(FC), BR(10)

Šiltovka so 6 panelmi a zapínaním na suchý zips zo
100% organickej bavlny, 180 g/m². Potlač: T0(8),
DTA(FC), BR(10)

7,20 €
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3,19 €

ORGANIC COTTON
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JEMNÝ DOTYK
PRÍRODY
Zostaňte v teple a štýle s našimi doplnkami.
Vlákna organickej bavlny sú utkané
tenšie a ošetrené menším množstvom
chemikálií, vďaka čomu je materiál mäkší
a pohodlnejší. Ručný výber zaručuje, že sa
tieto vlákna neoslabia ani nezlomia, vďaka
čomu sú klobúky a šály odolnejšie.

Omega AP722047

-06A

Viacúčelová šatka zo 100% organickej bavlny,
130 g / m². Rozmer: 250×500 mm Potlač: T1(8),
DTT(FC)

3,32 €
-07A
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RECYKLOVANÝ PET

PET (polyetyléntereftalát) je termoplast, ktorý je 100% recyklovateľný na rovnaké výrobky z PET (vlákna
a fľaše). PET je najčastejšie recyklovaný plast na svete, ktorý sa bežne používa na balenie nápojov,
potravín, výrobkov osobnej hygieny a farmaceutických výrobkov. Z recyklovaného PET (RPET) možno
vyrábať oblečenie, bundy, opakovane použiteľné tašky a dokonca aj izoláciu striech. PET plast sa dá
recyklovať opakovane bez toho, aby sa zmenili jeho vlastnosti alebo kvalita.
Materiál PET zozbieraný na recykláciu sa v tomto procese starostlivo separuje a čistí. Vytriedené fľaše
sa rozomelú na "vločky". Tieto vločky sa potom dôkladne premyjú vo viacerých fázach, aby sa odstránili
všetky zvyšky nečistôt alebo cudzích materiálov. Materiál sa zahrieva, aby sa roztavil plast, ktorý sa
vytlačí do vlákien a naseká na malé pelety. Peletizovaný plast poskytuje materiál rovnakej veľkosti,
ktorý sa môže znovu zaviesť do výrobného procesu.
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PROCES RECYKLÁCIE PET

RECYCLED PET

Lambur AP721547
Vak na stiahnutie šnúrkou z recyklovaných PET fliaš so
spevnenými rohmi. Rozmer: 340×420 mm Potlač: T1(8),
DTB(FC), S1(4)

1,72 €
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CreaDraw Kids RPET AP716414
Taška pre deti s farebnými šnúrkami vyrobená na zákazku, polyester
190T RPET, výrazný štítok RPET. S celoplošnou sublimačnou potlačou.
Min. mn.: 50 ks. Rozmer: 260×310 mm Potlač: FP-SU(FC)

5,60 €
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RECYCLED PET
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CreaDraw Plus RPET AP716429

CreaDraw Zip RPET AP718541

Taška so zosilnenými rohmi z PU kože a zodpovedajúcimi farebnými
šnúrkami na zákazku, 190T RPET polyester. S celoplošnou
sublimačnou potlačou a výrazným štítkom RPET. Min.mn: 50 ks.
Rozmer: 340×385 mm Potlač: FP-SU(FC)

Sťahovací vak vyrábaný na zákazku, s predným zipsovacím vreckom,
190T RPET. Plnofarebná sublimačná potlač v cene od množstva 50ks,
nezahŕňa tlačovú prípravu. Rozmer: 340×385 mm Potlač: FP-SU(FC)

8,77 €

9,77 €

158

-01

-05

-06

-07

Kaiso AP721434
Ekologická nákupná taška z recyklovaných PET fliaš s
laminovaným povrchom, 105 g/m². Rozmer: 420×350×150 mm
Potlač: S1(3)

2,84 €

SuboShop A RPET

SuboShop Zero RPET

SuboShop Fold RPET

AP718900

AP718901

AP718699

Zákazková nákupná taška z netkanej textílie
RPET a dlhými uškami, 80 g/m². Cena zahŕňa
celoplošnú sublimačnú potlač, nezahŕňa tlačovú
prípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozmer: 360×380 mm
Potlač: FP-SU(FC)

Nákupná taška z netkanej textílie RPET s
vyseknutými uškami, vyrábaná na zákazku s
celoplošnou sublimačnou potlačou v cene,
80 g/m². Cena nezahŕňa tlačovú prípravu,
min. mn.: 50 ks. Rozmer: 360×420 mm
Potlač: FP-SU(FC)

Zákazková skladacia nákupná taška z recyklovného
PET a s celoplošnou sublimačnou potlačou v cene.
Cena nezahŕňa tlačovú prípravu. Min. mn.: 50 ks.
Rozmer: 360×560×3 mm Potlač: FP-SU(FC)

6,54 €

6,47 €

10,81 €

RECYCLED PET
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Frilend AP721433
Polaminovaná recyklovaná PET nákupná taška s
dlhými uškami, 105 g/m². Rozmer: 370×410 mm
Potlač: S1(3)

1,59 €
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Terrex AP721884-77
Dvojfarebný ruksak RPET s hlavným priestorom na zips,
polstrovanou priehradkou na notebook (15") a tablet (10"),
postrannými vreckami, polstrovaným chrbátom a ramennými
popruhmi. 600D RPET polyester. Rozmer: 310×450×130 mm
Potlač: T2(8), DTC(FC)

28,24 €

RECYCLED PET

-10

Konor AP721548

-77

Ruksak s priehradkami na zips, vystuženým
priestorom na notebook (15 ") a tablet (10"), chrbtom
a ramennými popruhmi. So zabudovaným USB
pripojením na power banky. Recyklovaný PET polyester.
Rozmer: 310×450×170 mm Potlač: T2(8), DTC(FC)

22,19 €
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Caldy AP721636
Ruksak s predným vreckom na zips, bočným vreckom zo
sieťoviny, polstrovaným chrbátom a ramennými popruhmi.
Recyklovaný PET polyester 600D. Rozmer: 280×380×120 mm
Potlač: T2(8), DTC(FC)

13,82 €
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Danium AP722037
Plne polstrovaný batoh RPET s priehradkami na zips, polstrovaná
priehradka na notebook (15 ") a tablet (12"), popruh na vozík,
ergonomické zadné a ramenné popruhy. So skrytým vreckom
proti krádeži. 300D RPET polyester. S výrazným štítkom RPET.
Rozmer: 320×420×120 mm Potlač: T2(8), DTC(FC)

47,31 €

RECYCLED PET
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Krayon AP722039

Bakex AP722038

Plne polstrovaná taška na notebook RPET s priehradkami na
zips. Vhodný pre notebooky do 15 ". 300D RPET polyester.
S výrazným štítkom RPET. Rozmer: 395×290×35 mm
Potlač: T2(8), DTC(FC)

Plne polstrovaná taška na dokumenty RPET s priehradkami na
zips, polstrovaná priehradka na notebook (15 "), popruh na vozík
a nastaviteľný popruh na rameno. Polyester 300 RPET RPET. S
výrazným štítkom RPET. Rozmer: 400×290×80 mm Potlač: T2(8),
DTC(FC)

20,55 €

29,49 €
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Pirok AP721899-77
RPET taška na dokumenty s hlavným oddielom na zips, s
nastaviteľným ramenným popruhom, popruhom na kufor,
polstrovanými priehradkami na notebook (15") a tablet
(10"). 600D RPET polyester. Rozmer: 370×280×50 mm
Potlač: T2(8), DTC(FC)

20,42 €

RECYCLED PET

Parks AP722005-77
RPET ľadvinka so zipsom a nastaviteľným remienkom. S výrazným
štítkom RPET. 600D RPET polyester. Rozmer: 250×170×80 mm
Potlač: T1(8), DTB(FC)

5,41 €

Dioptry RPET AP874015-01
Čistiaca handrička na okuliare zo 100% recyklovaného
PET (170 g/m²). Cena obsahuje plnofarebnú sublimačnú
potlač. Nezahŕňa tlačovú prípravu. Min. mn.: 100 ks.
Rozmer: 130×180 mm Potlač: FP-SU(FC)

1,25 €
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CreaCool 6 AP716469
Na mieru vyrobená chladiaca taška na zips z 600D RPET
polyesteru s hliníkovou výplňou pre 6 ks 0,33 l plechoviek.
S celoplošnou sublimačnou potlačou a výrazným
štítkom RPET. MOQ: 50 ks. Rozmer: 235×155×165 mm
Potlač: FP-SU(FC)

17,35 €

Elendil AP722225-77
Chladiaca taška na zips z RPET s hliníkovou
výplňou, na 6 ks 0,33 l plechoviek. S predným
vreckom a nastaviteľným ramenným popruhom.
600D RPET polyester s výrazným štítkom RPET.
Rozmer: 250×150×150 mm Potlač: T2(8), DTC(FC)

7,90 €

RECYCLED PET
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Kayla AP721905
RPET fleecová deka s obalom, RPET polyester
(200 g/m²). Rozmer: 1200×1500 mm Potlač: T3(8),
DTD(FC), BR(10)

13,56 €
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Nelsom AP721898
Peňaženka na zips z 600D RPET polyesteru,
s krúžkom na kľúče. Rozmer: 110×80 mm
Potlač: T1(8), DTB(FC)

1,16 €
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RECYCLED PET

SuboPurse RFID AP716463
Peňaženka na zips s ochranou RFID vyrobená na mieru
z polyesteru 600D RPET. S charakteristickým štítkom
RPET a celoplošnou sublimačnou potlačou. MOQ: 50 ks.
Rozmer: 110×80 mm Potlač: FP-SU(FC)

6,04 €
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Asperit AP800731
Automatický vetruodolný dáždnik s 8 panelmi, drevenou
rukoväťou, kovovým rámom a sklolaminátovými rebrami.
Recyklovaný PET pongee 190T. Rozmer: ø1040×840 mm
Potlač: T3(8), DTD(FC), S3(1)

7,84 €
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Brosian AP721413

Bonaf AP721414

Manuálny skladací dáždnik s 8 panelmi s puzdrom rovnakej
farby. Kovový rám, rebrá zo sklolaminátu a drevená rukoväť.
Recyklované PET. Rozmer: ø950 mm Potlač: T3(8), DTD(FC),
S3(1)

Automatický dáždnik s 8 panelmi, kovovým rámom, drevenou
tyčou a rukoväťou. Recyklované PET. Rozmer: ø1050 mm
Potlač: T3(8), DTD(FC), S3(1)

11,68 €

11,96 €

RECYCLED PET

CreaRain Eight RPET AP718692

CreaRain Square RPET AP718691

Automatický zákazkový 8-panelový dáždnik, s kovovou tyčkou, rebrami
so sklolaminátu a dreveným držadlom. 190T RPET pongee. Cena
zahŕňa celoplošnú sublimačnú potlač, nezahŕňa tlačovú prípravu. Min.
mn. 50 ks. Rozmer: ø1000×825 mm Potlač: FP-SU(FC)

Automatický zákazkový štvorcový dáždnik, s kovovou tyčkou, rebrami so
sklolaminátu a dreveným držadlom. 190T RPET pongee. Cena zahŕňa
celoplošnú sublimačnú potlač, nezahŕňa tlačovú prípravu. Min. mn. 50 ks.
Rozmer: 850×850×360 mm Potlač: FP-SU(FC)

26,98 €

24,48 €
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Sigma AP721908

Broch AP722161

RPET slnečné okuliare s UV 400 ochranou.
Potlač: P1(4), VF(FC)

RPET polyesterový festivalový náramok s bambusovým
bezpečnostným zámkom. Rozmer: 350×15 mm
Potlač: T0(8), DTA(FC), *:SU1(FC)

2,35 €

0,87 €
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RECYCLED PET

CESTA K ČISTEJŠIEMU
ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
Jazda na bicykli má úžasné zdravotné účinky
- pomáha budovať silu, spaľovať kalórie
a zlepšuje náladu. Buďte však opatrní,
bicyklovanie bude mať obrovský vplyv nielen
na vaše telo, ale aj na vašu uhlíkovú stopu.
Prispejete k zdravšiemu a pokojnejšiemu
životnému prostrediu vo vašom meste a
zároveň vyjadríte svoju osobnosť na bicykli
s naším plnofarebne potlačeným poťahom
sedla RPET.

CreaRide RPET AP718698
Plnofarebne potlačený poťah na sedadlo bicykla,
upevnený gumou. 190T RPET polyester, cena zahŕňa
sublimačnú potlač, nezahŕňa tlačovú prípravu. Min. mn.
100 ks. Rozmer: 220×200×70 mm Potlač: FP-SU(FC)

4,02 €
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RECYKLOVANÉ NA
OPAKOVANÉ POUŽITIE
Ochrana našej planéty má vysokú prioritu,
ale rovnako dôležitá je aj ochrana vášho
zdravia. Kúpa našich športových fliaš RPET
je zodpovednou voľbou nielen preto, že sú
vyrobené z jednorazových plastových fliaš,
ale aj preto, že sú úplne bez BPA.

Solarix AP721945
Športová fľaša bez obsahu BPA z RPET plastu s bambusovým uzáverom,
500 ml. Rozmer: ø72×208 mm Potlač: RS1(1), RUV(FC), E3, P3(2)

5,19 €
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Pemba AP800437
Športová fľaša z RPET plastu s vrchnákom nerezovej
ocele a remienkom na ruku. Neobsahuje BPA, 500 ml.
Rozmer: ø65×200 mm Potlač: RS1(1), RUV(FC), E3, P3(2)

3,66 €

RECYCLED PET

Subyard Drink Safe Eco

Subdal RPET AP718989

AP718525

Zákazková akrylová medaila s epoxy potlačou,
RPET šnúrka na krk so sublimačnou potlačou.
Cena zahŕňa epoxidovú a sublimačnú potlač,
nezahŕňa tlačovú prípravu. Min. mn.: 100 ks.
Rozmer: ø70×500 mm Potlač: FP-SUR(FC),
FP-DO(FC)

RPET šnúrka na krk, vyrábaná na zákazku s kovovou
karabínkou, otváračom na fľaše a bezpečnostnou
sponou z plastu z pšeničnej slamy. Sublimačná
potlač na oboch stranách. Min. mn.: 100 ks.
Rozmer: 31×610 mm Potlač: FP-SUR(FC), E1

Cena na vyžiadanie

2,27 €

175

176

-01

-05

-06

-07

-10

Meivax AP721880
Notes s obalom z recyklovaného PET polyesteru, formát A5
s 80 linajkovanými listami, záložkou a gumeným remienkom.
Rozmer: 147×210×15 mm Potlač: S1(2), T1(8), DTB(FC)

3,69 €

RECYCLED PET

Bein AP722169-77
Zápisník potiahnutý polyesterom RPET so vstavanou bezdrôtovou
rýchlonabíjačkou (10W) a 80 linajkovými listami. Veľkosť
A5. Vrátane USB nabíjacieho kábla. 300D RPET polyester.
Rozmer: 145×215×18 mm Potlač: S2(1)

21,28 €

Sorgax AP721881-77
Zložka na dokumenty z recyklovaného PET polyesteru, vo formáte A4,
obsahuje notes s 20 linajkovanými listami. Rozmer: 245×320×15 mm
Potlač: T2(8), DTC(FC)

18,17 €
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Conrad AP722125-01T
RPET plastový zvýrazňovač s uzáverom. So žltým
atramentom. Rozmer: 26×118×14 mm Potlač: P1(4)

1,17 €

RECYCLED PET

-01

Andrio AP721909
Priehľadné plastové RPET guľôčkové pero, s modrou
náplňou. Rozmer: ø11×141 mm Potlač: P0(4)

0,30 €
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Reycon AP722104-77

Yeik AP722118-77

RPET plastová USB power banka s prednou stranou z RPET
polyesterovej tkaniny. S 5000 mAh batériou, 2 USB a 1 USB-C
nabíjacím portom. Vstupné porty Micro USB a USB-C. Vrátane USB
nabíjacieho kábla. Rozmer: 67×100×14 mm Potlač: P3(1)

Plastová bezdrôtová rýchlonabíjačka RPET (10W) s krytom z
polyesterovej tkaniny RPET. Vrátane USB nabíjacieho kábla.
Rozmer: 100×11×62 mm Potlač: P3(1)

26,87 €

25,20 €

RECYCLED PET

Kimy AP722105-77
Polyesterová podložka pod myš RPET so vstavanou
bezdrôtovou nabíjačkou (10W) a funkciami držiaka
mobilného telefónu. Vrátane USB nabíjacieho kábla.
Rozmer: 265×205 mm Potlač: S2(1), T2(8), DTC(FC)

19,31 €
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SuboFob RPET AP718986
RPET prívesok na kľúče s kovovou karabínkou vyrábaný na zákazku. Cena zahŕňa obojstrannú
sublimačnú potlač, nezahŕňa tlačovú prípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozmer: 185×20 mm
Potlač: FP-SUR(FC)

0,73 €
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RECYCLED PET

-02

Subiner RPET AP718987
Zákazkový RPET prívesok na kľúče s kovovou karabínkou a krúžkom. Cena zahŕňa
sublimačnú potlač na oboch stranách, nezahŕňa tlačovú prípravu. Min. množstvo:
100 ks. Rozmer: 160×30 mm Potlač: FP-SUR(FC)

1,09 €

-05

-06

-07

-10

-21

184

VIAC AKO ZELENÁ

Subyard YoYo A RPET AP718973
RPET šnúrka na krk vyrábaná na zákazku s teleskopickým
navinovadlom. Cena zahŕňa obojstrannú sublimačnú potlač,
nezahŕňa tlačovú prípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozmer: 20×475 mm
Potlač: FP-SUR(FC), DO1(FC)

Zaviazali sme sa ponúkať ekologické
alternatívy pre väčšinu našich výrobkov.
Jedným z našich najobľúbenejších
a
najzákladnejších
reklamných
darčekov sú šnúrky, ktorých cieľom
je zvýšiť povedomie o životnom
prostredí použitím recyklovaných
variantov PET. Vyberte si veľkosť a
funkciu, ktorá vám najviac vyhovuje,
a nechajte si ju prispôsobiť pomocou
sublimačnej tlače. Ak si chcete vybrať
čo najekologickejšiu možnosť, vyberte
si verziu Eco s plastovými časťami
vyrobenými z pšeničnej slamy.

Cena na vyžiadanie

Subyard C Safe Eco AP718518
Šnúrka na krk z recyklovaných PET fľaší s odnímateľnou kovovou
karabínkou a bezpečnostnou prackou z pšeničnej slamy.
Zákazková obojstranná sublimačná potlač v cene od min.
množstva 100ks, nezahŕňa tlačovú prípravu. Rozmer: 20×590 mm
Potlač: FP-SUR(FC)

Cena na vyžiadanie

RECYCLED PET

Subyard A Safe Eco
AP718514
Šnúrka na krk z recyklovaných PET fľaší s kovovou
karabínkou a bezpečnostnou prackou z pšeničnej
slamy. Zákazková obojstranná sublimačná potlač v cene
od min. množstva 100ks, nezahŕňa tlačovú prípravu.
Rozmer: 20×475 mm Potlač: FP-SUR(FC)

Cena na vyžiadanie

Subyard Double Safe Eco
AP718520
Šnúrka na krk z recyklovaných PET fľaší s dvomi kovovými
karabínkami a bezpečnostnou prackou z pšeničnej
slamy. Zákazková obojstranná sublimačná potlač v cene
od min. množstva 100ks, nezahŕňa tlačovú prípravu.
Rozmer: 20×475 mm Potlač: FP-SUR(FC)

Cena na vyžiadanie
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Keinfax AP721583
Šiltovka s 5 panelmi a zapínaním na suchý zips z
recyklovaných PET fliaš, 180 g/m². Potlač: T0(8),
DTA(FC), BR(10)

3,35 €

RECYCLED PET
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Suanix AP721924
Zimný šál z RPET polyesteru, 300g/m².
Rozmer: 250×500 mm Potlač: T1(8), DTT(FC)

1,76 €

Hetul AP721923
Zimná čiapka z RPET polyesteru, 300g/m².
Potlač: T1(8), DTB(FC), BR(10)

4,56 €
-06A
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Mitens AP721921

Rostol AP721922

Vetru a vode odolná bunda zo 100% RPET
polyesteru. Rozmer: S-XXL Potlač: T2(8), DTC(FC)

Vetru a vode odolná zateplená vesta zo 100% RPET
polyesteru. Rozmer: S-XXL Potlač: T2(8), DTC(FC)

45,29 €

35,17 €
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RECYCLED PET

Tecnic Markus AP721584
Športové priedušné tričko z recyklovaných PET fliaš,
135 g/m². Rozmer: XS-XXL Potlač: S1(6), T1(8), DTT(FC),
BR(10), *:SU1(FC)

5,84 €
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Despil AP721929
RPET polyesterové rukavice so špeciálnym povrchom
3 prstov pre dotykové obrazovky. Jednotná veľkosť
pre dospelých. Potlač: T1(8), DTT(FC)

3,97 €
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Slash AP722135
Športový uterák z mikrovlákna v prenosnom vrecku RPET s výrazným
štítkom RPET. Polyester RPET, 160 g/m². Rozmer: 500×1000 mm
Potlač: T2(8), DTT(FC), BR(10)

4,72 €

RECYCLED PET
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Risel AP722134
Veľký uterák z mikrovlákna z RPET polyesteru.
310 g/m². Rozmer: 900×1700 mm Potlač: T1(8),
DTT(FC), BR(10)

22,34 €
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Akilax AP721919

Kopel AP721462

Kozmetická taštička na zips z polyesteru 600D RPET.
Rozmer: 210×120×30 mm Potlač: T1(8), DTB(FC)

Kozmetická taštička z recyklovaných PET fliaš s 2
priehradkami na zips. Rozmer: 210×130×80 mm
Potlač: T1(8), DTB(FC)

2,56 €

3,91 €
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WHEAT STRAW
&
WHEAT
STRAW &
BAMBOOBAMBOO
FIBRE
FIBRE
PLASTIC
PLASTIC

WHEAT STRAW &
BAMBOO FIBRE
PLASTIC

Plasty vystužené vláknami sú kompozitné materiály, ktoré sa vyrábajú kombináciou plastov (napríklad
PP alebo ABS) a prírodných vlákien (napríklad bambusových vlákien alebo pšeničnej slamy). Táto
kombinácia poskytuje pružnejší a odolnejší materiál a výrobky, ktoré vám môžu slúžiť dlhší čas.
Pridanie prírodných vlákien tiež znamená, že sa vo výrobnom procese používa menej termoplastov.
Keďže tieto výrobky vážia menej ako tradičné plastové predmety, na ich prepravu je potrebné menej
paliva, takže sú ešte udržateľnejšie.

PLAST Z PŠENIČNEJ SLAMY

Pšeničná slama je vedľajší poľnohospodársky produkt, je to slama, ktorá zostáva po zbere pšeničných
zŕn. Pšeničná slama má veľmi pevné a tepelne odolné vlákna, vďaka čomu nie je potrebné používať
ďalšie toxíny a oleje na spevnenie výrobkov z nej vyrobených.

PLAST Z BAMBUSOVÝCH VLÁKIEN

Bambusové vlákno má dobrú absorpciu vlhkosti a ventiláciu a možno ho použiť na výrobu pevných a
odolných výrobkov.
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Shiden AP721515

Riens AP721514

Power banka z ekologického plastu z pšeničnej slamy s 5000
mAh batériou a 2 USB výstupmi. Vrátane nabíjacieho Micro USB
káblu. Rozmer: 63×94×14 mm Potlač: P3(4), UVD(FC)

Bezdrôtová nabíjačka (5W) z ekologického plastu z pšeničnej slamy
s 2 USB portmi. Maximálny výstup 2100 mA. Vrátane USB káblu.
Rozmer: 90×90×9 mm Potlač: P3(4), UVD(FC)

16,65 €

8,38 €

WHEAT STRAW & BAMBOO FIBRE PLASTIC

MODERNÉ A ZÁROVEŇ
PRIRODZENÉ

Dowex AP721851-00
Multifunkčný stojan na perá z ekologického plastu z pšeničnej slamy s
držiakom na mobilný telefón, bezdrôtovou nabíjačkou (5W) a 3-portovým
USB rozbočovačom (USB 2.0). Vrátane USB kábla. Rozmer: 85×100×90 mm
Potlač: P3(4)

17,70 €

Vyberte si elektronické pomôcky
s
prirodzenejším
vzhľadom
na
každodenné činnosti! Naše powerbanky,
nabíjačky, slúchadlá a reproduktory
potiahnuté plastom z pšeničnej
slamy poskytujú vašim zariadeniam
dlhotrvajúcu ochranu a zároveň ich
udržiavajú v príjemne nízkej hmotnosti.
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Datrex AP721665-00
Bluetooth slúchadlá z ekologického plastu z pšeničnej slamy s
koncovkami do uší z PU kože. S 3,5 mm audio jack konektorom,
funkciou hands-free volania a vstavanou dobíjacou batériou.
Obsahuje nabíjací USB kábel, dodávané v krabičke z kraft papiera.
Rozmer: 170×185×75 mm Potlač: DO4(FC), P3(2)

33,34 €

WHEAT STRAW & BAMBOO FIBRE PLASTIC

Vounel AP721734-00
Bezdrôtové bluetooth slúchadlá s funkciou hands-free
volania, vyrobené z ekologického plastu z pšeničnej slamy.
Obsahuje nabíjací kábel USB, dodávané v krabičke z kraft
papiera. Rozmer: 45×68×22 mm Potlač: P3(4), UVD(FC)

21,82 €

MICRO SD

Kepir AP721820-00

Dadil AP721517

Bluetooth reproduktor v plastovom ekologickom púzdre
z bambusu a pšeničnej slamy, so zabudovanou dobíjacou
batériou. Obsahuje nabíjací kábel. Rozmer: 74×70×45 mm
Potlač: E3, P3(2)

Bluetooth reproduktor s plastovým puzdrom z ekologickej pšeničnej slamy
a dobíjacou batériou. Funkciou USB micro SD prehrávania. Vrátane USB
nabíjacieho kábla. Rozmer: 86×72×39 mm Potlač: P3(2)

19,29 €

15,16 €
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Estiky AP722108-00

Fildon AP721520

Bezdrôtová optická myš s plastovým krytom z pšeničnej
slamy. Funguje s 1 AA batériou, dodávané bez batérie.
Rozmer: 104×34×62 mm Potlač: P3(2), VS(FC)

Kryt na webkameru z ekologického plastu z
pšeničnej slamy s posuvným krytom a samolepiacou
zadnou stranou. Rozmer: 41×16×2 mm
Potlač: P1(2)

11,45 €

0,39 €

WHEAT STRAW & BAMBOO FIBRE PLASTIC

Bopor AP800423-00

Boinc AP800458-00

Prívesok na kľúče z ekologického plastu zo slamy so
žetónom do nákupného vozíka a 2 LED svetlami. Dodávané
s 2 gombíkovými batériami. Rozmer: 70×25×10 mm
Potlač: P1(4)

Bambusová minca do nákupného vozíka v plastovej kľúčenke
z ekologickej pšeničnej slamy. Rozmer: 44×33×5 mm
Potlač: E1, P1(2)

1,14 €

0,49 €
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Nukot AP721430
Ekologické guľôčkové plastové pero z pšeničných
stebiel s kovovými časťami a modrou náplňou.
Rozmer: ø10×137 mm Potlač: P0(4), UVA(FC)

0,40 €

WHEAT STRAW & BAMBOO FIBRE PLASTIC
Selintong AP722122-00
Ekologické plastové guľôčkové pero z pšeničnej
slamy s bambusovým úchopom a lesklými
chrómovými časťami. S modrou náplňou.
Rozmer: ø10×137 mm Potlač: P1(4), UVB(FC)

0,76 €
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Wipper AP721524

Prodox AP721323

Guľôčkové pero z ekologického plastu z pšeničných
stebiel, s modrou náplňou. Rozmer: ø10×138 mm
Potlač: P0(4), UVA(FC)

Guľôčkové pero s chrómovanými časťami a
ekologickými dielmi z plastu z pšeničnej slamy.
S modrou náplňou. Rozmer: ø13×140 mm
Potlač: P0(4), UVA(FC)

0,17 €

0,30 €
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PRE VÁŠHO NAJLEPŠIEHO
PRIATEĽA
Prechádzka v parku alebo večerný beh
so psom je vždy povzbudzujúci a zdravý
zážitok. Zbierať jeho odpadky nemusí byť to
najlepšie, ale naše ekologické vrecká na psie
exkrementy vám to uľahčia. Sú vyrobené
z plastu z pšeničnej slamy a vybavené
karabínkou, takže sa ľahko a prakticky
prenášajú a priložené vrecká sú úplne
biologicky rozložiteľné.

Bocin AP800422-00
Plastový zásobník v tvare kosti s karabínkou z ekologického
plastu zo slamy, s 15 biologicky rozložiteľnými vreckami.
Rozmer: 82×54×41 mm Potlač: P2(1)

1,22 €

WHEAT STRAW & BAMBOO FIBRE PLASTIC

Ditul AP721474

Darfil AP721445

Frisbee z ekologického plastu s bambusovými
vláknami. Rozmer: ø228×25 mm Potlač: S0(1),
UVB(FC), VS(FC)

Pokladnička z ekologického plastu z bambusových
vlákien. Rozmer: 105×68×71 mm Potlač: P2(1)

1,80 €

2,98 €

Membek AP800457-00
Ekologická škrabka na ľad z plastu z pšeničnej slamy s bambusovou
rukoväťou. Rozmer: 95×225×20 mm Potlač: E1, P1(2)

2,36 €
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Dantel AP721690-00
Kefa na vlasy z ekologického plastu z pšeničnej
slamy. Rozmer: 50×173×34 mm Potlač: P1(4)

3,02 €

WHEAT STRAW & BAMBOO FIBRE PLASTIC

Lencer AP721645-00
Recyklovaný PET polyesterový vejár s rebrami z
ekologického plastu z bambusových vláken. V krabičke z
kraft papiera. Rozmer: 425×230 mm Potlač: P1(1)

2,87 €

Kilpan AP721596-00
Slnečné okuliare z ekologického plastu s
bambusovými vláknami a UV400 ochranou.
Potlač: P1(4), VF(FC)

1,73 €
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RECYCLED
ABS
RECYCLED
ABS

RECYCLED

ABS

D
S

RECYKLOVANÝ ABS

Akrylonitrilbutadiénstyrén alebo ABS je druh plastu a amorfného polyméru. Je to veľmi tvrdý a pevný
materiál s výnimočnou tepelnou odolnosťou. Každý z troch materiálov ABS prispieva k svojmu zloženiu
špeciálnou schopnosťou, takže ho možno proporcionálne upraviť na výrobu rôznych typov ABS.
ABS je všestranný materiál s veľkým počtom aplikácií. Je obľúbený v automobilovom priemysle ako
materiál na výrobu mnohých krytov, často sa používa na výrobu domácich spotrebičov, ako sú napríklad
radiátory, môže poskytnúť skvelé puzdro pre elektronické zariadenia a slúži ako základný materiál na
výrobu stavebníc. ABS je tiež 100% recyklovateľný, čo z neho robí výnimočne udržateľný materiál. Jeho
recyklácia sa považuje za veľmi účinnú a jednoduchú - možno ju dokonca vykonávať doma.
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Volpux AP722102-01
Recyklované ABS bezdrôtové bluetooth slúchadlá s funkciou handsfree hovoru v puzdre s nabíjačkou. Vrátane USB nabíjacieho kábla.
Rozmer: 55×26×48 mm Potlač: P3(4), UVD(FC)

24,32 €

RECYCLED ABS

Dixlem AP722103-01
Magnetická bezdrôtová rýchlonabíjačka (10W)
v recyklovanom ABS kryte s protišmykovou
základňou a skladacím mobilným stojanom.
Vrátane samolepiaceho kovového krúžku na
použitie magnetickej funkcie na akomkoľvek
bezdrôtovo nabíjateľnom zariadení. Vrátane
USB nabíjacieho kábla. Rozmer: ø63×9 mm
Potlač: P3(4), DO3(FC)

20,93 €

Medran AP722144-01
Recyklovaný ABS bluetooth reproduktor s
funkciou hands-free hovoru a vstavanou
nabíjateľnou batériou. Vrátane USB nabíjacieho
kábla. Rozmer: ø62×64 mm Potlač: P3(2)

15,05 €
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PLA
PLA

PLA

PLA

PLA je termoplastický polyester vyrobený z obnoviteľných zdrojov, ako je kukuričný škrob alebo cukrová
trstina, typ "bioplastu". Je biologicky odbúrateľný a má podobné vlastnosti ako bežne používané plasty,
napríklad polypropylén (PP) alebo polyetylén (PE). Pri výrobe PLA sa spotrebuje o 60% menej energie
ako pri výrobe bežných plastov a tiež sa uvoľňuje menej škodlivých plynov. Pri tavení PLA na recykláciu
sa v porovnaní s väčšinou iných termoplastov neuvoľňujú takmer žiadne toxické výpary.
PLA sa najčastejšie používa na výrobu plastových fólií, fliaš a biologicky odbúrateľných zdravotníckych
pomôcok, pričom vlákno PLA môže nahradiť aj neobnoviteľné polyesterové tkaniny. Bežne sa používa
aj na 3D tlač, pretože v porovnaní s inými materiálmi vyžaduje na tvarovanie relatívne nízke teploty.
PLA vlákna sa dajú aj ľahko farbiť, takže ich možno vidieť v mnohých tvaroch a podobách.
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Pioka AP721818-01
Plastový hrnček zo 100% kompostovateľného PLA,
350 ml. Rozmer: ø79×88 mm Potlač: P2(4), RS1(1)

2,73 €

Planche AP800447
PLA obedárka z plastu so súpravou príborov
(vidlička, lyžica a nôž) a RPET polyesterovým
elastickým remienkom, 1000 ml. 100%
kompostovateľný PLA bez obsahu BPA.
Rozmer: 191×116×66 mm Potlač: P2(2), S2(2)

12,22 €

PLA

Ditte AP722107-01

Pixie AP722106-01

PLA plastová a bambusová USB power banka
s 8000 mAh batériou, vstavanou bezdrôtovou
rýchlonabíjačkou (15W) a USB portom pre
nabíjačku. Vrátane USB nabíjacieho kábla.
Plastové diely sú 100% kompostovateľné PLA.
Rozmer: 70×135×18 mm Potlač: E3, P3(4)

Bluetooth reproduktor v PLA plastovom a
bambusovom kryte. S funkciou hands-free hovoru
a vstavanou nabíjateľnou batériou. Vrátane
USB nabíjacieho kábla. Plastové diely sú 100%
kompostovateľné PLA. Rozmer: 65×65×52 mm
Potlač: E3, P3(4)

32,60 €

21,17 €
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GLASS &
BOROSILICATE
GLASS
GLASS &
BOROSILICATE
GLASS

GLASS &
BOROSILICATE
GLASS
GLASS & BOROSILICATE GLASS

SKLO

Sklo je pevný a mimoriadne odolný materiál, ktorý je zároveň veľmi dekoratívny. Vyrába sa z
prírodných surovín - najmä z piesku - bez akýchkoľvek chemických náterov alebo prísad, čo z neho
robí najbezpečnejšiu možnosť na balenie potravín a nápojov. Má mnoho ďalších všestranných využití,
napríklad ako okenné sklo, optika, v komunikačných sieťach a tiež ako tepelnoizolačný materiál. Je
100% a nekonečne recyklovateľný, opakovane použiteľný a znovu naplniteľný.

BOROSILIKÁTOVÉ SKLO

Približne 90% vyrábaného skla tvorí sodnovápenaté sklo, ale existuje aj oveľa odolnejší technický
typ: borosilikátové sklo. Hoci sa oba typy skla vyrábajú z prirodzene sa vyskytujúcich surovín, zmes
borosilikátového skla viaže chemické látky pevnejšie, čím vzniká tvrdšie, pevnejšie a odolnejšie
sklo. Je odolnejšia voči teplotným šokom, takže sa dá priamo ohrievať a udržiava teplotu potravín
a nápojov dlhší čas. Vďaka svojej trvanlivosti je udržateľnou alternatívou bežných plastových fliaš a
termohrnčekov.
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BEŽNÉ A BOROSILIKÁTOVÉ SKLO

BEŽIACE SKLO

BOROSILIKÁTOVÉ SKLO

NÍZKÁ TEPELNÁ ODOLNOST

VYSOKÁ TEPELNÁ ODOLNOSŤ

TEPELNÁ ROZŤAŽNOSŤ

V TEPLE SA NEROZŤAHUJE

HLAVNÚ ZLOŽKU:
CHEMICKÝ OXID

HLAVNÉ KOMPONENTY:
Oxid kremičitý a oxid boritý

ĽAHKO RECYKLOVATEĽNÉ

ŤAŽKO RECYKLOVATEĽNÉ

GLASS & BOROSILICATE GLASS

Bondina S AP812424

Bondina L AP812426

Bondina M AP812425

Dvojplášťový termohrnček z borosilikátového
skla s bambusovým vekom, 250 ml. V papierovej
krabičke zo sulfátu. Rozmer: ø83×100 mm
Potlač: E2, P2(4), C2(8)

Dvojplášťový termohrnček z
borosilikátového skla s bambusovým vekom,
450 ml. V papierovej krabičke zo sulfátu.
Rozmer: ø83×150 mm Potlač: E2, P2(4), C2(8)

Dvojplášťový termohrnček z borosilikátového skla s
bambusovým vekom, 350 ml. V papierovej krabičke
zo sulfátu. Rozmer: ø83×115 mm Potlač: E2, P2(4),
C2(8)

8,02 €

9,45 €

8,92 €
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Grobina AP800443
Dvojstenný termohrnček z borosilikátového skla s uškom
a bambusovým viečkom, 350 ml. V kraft papierovej krabici.
Rozmer: ø84×113 mm Potlač: E2, P2(4), C2(8)

9,75 €

GlasSip AP800435
Set dvoch opakovane použiteľných bórosilikátových
slamiek a čistiacej kefky. V krabičke z
kraftového papiera. Rozmer: 51×200×18 mm
Potlač: E1, OP(FC), VS(FC)

1,62 €

GLASS & BOROSILICATE GLASS

Tendina AP800465
Čajník z borosilikátového skla s bambusovým viečkom a
nerezovým sitkom na čaj, 1000 ml. Rozmer: ø132×125 mm
Potlač: E3, P3(4), C3(8)

13,54 €

Mocaboo AP812427
Súprava šálok na espresso z borosilikátového skla s dvojitou
stenou s 2 ks šálok a bambusovými podšálkami, 90 ml. V krabičke
zo sulfátového papiera. Rozmer: 185×85×80 mm Potlač: C2(8),
E2, P2(4), VS(FC)

14,50 €
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Throusub AP812414
Sklenený hrnček na sublimačnú potlač, 300 ml.
Vhodný do umývačky. Cena zahŕňa sublimačnú
potlač, nezahŕňa tlačovú prípravu. Min. mn.: 100 ks.
Rozmer: ø80×95 mm Potlač: FP-SUM(FC)

3,23 €

Forsa AP853004-01
Hrnček z matného skla, 300 ml.
Rozmer: ø80×95 mm Potlač: C1(8)

2,29 €

GLASS & BOROSILICATE GLASS

Merzex AP722185

Lolaf AP722188

Pohár na whisky / nápoj so špeciálnym
nakloneným dizajnom, 320 ml. V kraft
papierovej krabici. Rozmer: ø73×96 mm
Potlač: C1(8)

Súprava 4 ks pohárov s bambusovým podnosom,
30 ml. Rozmer: 330×80×60 mm Potlač: E3, C2(8)

4,68 €

17,27 €
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Lonpel AP721544
Sklenená karafa na vodu/víno s korkovým
uzáverom, 1000 ml. Rozmer: ø93×272 mm
Potlač: E3, ER1, P3(1)

11,90 €

GLASS & BOROSILICATE GLASS

Seirten AP722200
Sklenená karafa na víno so stojanom a vrchnákom z
prírodného korku, 1700 ml. Rozmer: ø140×250 mm
Potlač: C3(8), E3, P3(2)

46,84 €

Molokai AP800459
Karafa na vodu z borosilikátového skla s korkovým
uzáverom, 600 ml. Vhodná na studené aj teplé
nápoje, možno ju použiť aj ako dekantovaciu fľašu.
Rozmer: ø80×210 mm Potlač: RS3(1), RUV(FC),
E3, P3(1)

8,39 €

Molokai XL AP800460
Karafa na vodu z borosilikátového skla s korkovým
uzáverom, 1000 ml. Vhodná na studené aj teplé
nápoje, možno ju použiť aj ako dekantovaciu fľašu.
Rozmer: ø84×260 mm Potlač: RS3(1), RUV(FC),
E3, P3(1)

10,85 €
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Kasfol AP721706
Sklenená športová fľaša s prírodne farebným polyesterovým
rukávom, bambusovým vrškom so šnúrkou, 500 ml.
Rozmer: ø63×225 mm Potlač: T1(8), DTB(FC), RS3(1), RUV(FC),
C2(8), E3, P3(1)

7,45 €

GLASS & BOROSILICATE GLASS

-01T
-03
-05
-06
-07
-25

Terkol AP721412
Transparentná sklenená športová fľaša
na pitie, z materiálu bez BPA, s viečkom
z nerezovej ocele, 500 ml. V darčekovej
krabičke. Rozmer: ø63×220 mm
Potlač: RS3(1), RUV(FC), E3, P3(1)

3,51 €

NÁJDITE CESTU SPÄŤ K
PRÍRODE

Burdis AP721178
Sklenená športová fľaša s bambusovým
viečkom, 430 ml. V darčekovej krabičke.
Rozmer: ø63×189 mm Potlač: RS3(1),
RUV(FC), C2(8), E3, P3(1)

5,53 €

Pobyt v prírode prispieva k vašej fyzickej
a duševnej pohode a zároveň vám
pomáha cítiť sa lepšie po emocionálnej
stránke. Nestrácajte kontakt s prírodou,
vyrazte na výlet s našimi farebnými
alebo prírodne vyzerajúcimi športovými
fľašami a termoskami.
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Cloody AP800469-01

Yonsol AP722186

Športová fľaša z matného skla s bambusovým
uzáverom, 500 ml. Rozmer: ø63×225 mm
Potlač: RS3(1), RUV(FC), E3, P3(2)

Sklenená športová fľaša na sublimačnú
potlač s bambusovým viečkom, 500 ml.
Rozmer: ø63×225 mm Potlač: SUM(FC), E3

5,23 €

6,93 €

GLASS & BOROSILICATE GLASS
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Bekins AP722184

Andina AP800442

Termo fľaša z borosilikátového skla s dvojitou stenou a nálevkou
na čaj a nerezovým viečkom s dotykovým displejom teplomera.
390 ml. S gombíkovou batériou. Rozmer: ø66×230 mm
Potlač: RS3(1), RUV(FC), C2(8), E3, P3(1)

Dvojstenná termoska z borosilikátového skla, so
sitkom na čaj a bambusovým uzáverom. 420 ml.
Rozmer: ø72×235mm Potlač: RS3(1), RUV(FC), C2(8),
P3(1), E3

20,62 €

13,54 €
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Momomi AP800462

Momomi XL AP800463

Lanai AP800464

Dóza z borosilikátového skla s
bambusovým viečkom, 550 ml. Ideálne
na skladovanie suchých potravín a prísad.
Rozmer: ø85×120 mm Potlač: RS3(1), C2(8),
E2, P2(2)

Dóza z borosilikátového skla s
bambusovým viečkom, 1000 ml. Ideálne
na skladovanie suchých potravín a prísad.
Rozmer: ø100×150 mm Potlač: RS3(1), C2(8),
E2, P2(2)

Nádoba na korenie z borosilikátového skla s
bambusovým viečkom a lyžičkou, 300 ml. Ideálne
na uskladnenie cukru, korenia alebo orechov.
Rozmer: ø80×90 mm Potlač: RS3(1), C2(8), E2, P2(2)

4,95 €

7,35 €

4,39 €

GLASS & BOROSILICATE GLASS
ULOŽTE SI JU TAK, AKO JU
POZNÁTE
Keď naplníte svoju kuchynskú špajzu
našimi sklenenými nádobami, lepšie ju
zorganizujete a je to dobrý spôsob, ako
začať myslieť ekologickejšie. Vychutnajte si
životný štýl s pomocou našich pohárov a
držiakov na korenie a skladujte svoje prísady
bez obalov. Naše výrobky ochránia vaše
potraviny pred všetkými druhmi toxických
látok a uchovávajú ich dlhý čas.

Tumber AP722189
Sada 4 ks držiakov na korenie z borosilikátového skla s
vrchnákmi z prírodného korku a bambusovým stojanom, 70 ml.
Rozmer: 173×140×52 mm Potlač: E2, P2(2)

13,20 €
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ECOECOFRIENDLY
FRIENDLY

ECO-

FRIENDLY

ECO-FRIENDLY

Ekologické myslenie a konanie v každodennom živote môže mať mnoho pozitívnych účinkov na
naše zdravie a zdravie životného prostredia. Možno sa to nezdá veľa, ale nahradením jednorazových
predmetov opakovane použiteľnými alternatívami môžete výrazne prispieť k zachovaniu blahobytu
všetkých. Cieľom našej kolekcie ekologických výrobkov je jednoduchým, ale účinným spôsobom vniesť
prírodu a udržateľnosť do vášho každodenného života.
Zníženie vplyvu vašej ekologickej stopy nemusí byť také ťažké, ako si myslíte! Používaním výrobkov
s dlhou životnosťou môžete znížiť spotrebu energie pri výrobe materiálov a produkovať okolo seba
menej odpadu. Naše športové fľaše a termosky z hliníka a nehrdzavejúcej ocele sú ideálnou náhradou
za jednorazové plastové fľaše. Naše recyklačné tašky vám pomôžu usporiadať odpad, pričom opätovné
používanie našich vyrobených tašiek a nákupných tašiek spôsobuje menšie škody na životnom
prostredí ako bežné plastové tašky.
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Turkal AP721145
Nákupná taška zo 100 % bavlny
a s dlhými uškami, 140 g/m².
Rozmer: 360×400 mm Potlač: S1(4),
T1(8), DTB(FC)

2,08 €

ECO-FRIENDLY
95 g/m2

140 g/m2

180 g/m2

Longish AP806610-00

Siltex AP721087

Ponkal AP721088

Znovu použiteľná bavlnená nákupná taška
s dlhými uškami (700 mm), 100 % bavlna,
95 g/m². Rozmer: 370×410 mm Potlač: S1(4),
T1(8), DTB(FC)

Bavlnená nákupná taška s dlhými
uškami. 100 % bavlna, 140 g/m².
Rozmer: 370×410 mm Potlač: S1(4), T1(8),
DTB(FC)

Bavlnená nákupná taška s dlhými
uškami. 100 % bavlna, 180 g/m².
Rozmer: 370×410 mm Potlač: S1(4), T1(8),
DTB(FC)

1,22 €

1,36 €

1,87 €
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240 g/m2

Trendik AP722212-00
Bavlnená nákupná taška s dlhými rúčkami.
100% bavlna, 240 g/m². Rozmer: 370×410 mm
Potlač: S1(4), T1(8), DTB(FC)

2,61 €

234

Helakel AP721146
Nákupná skladacia taška zo 100 % bavlny, 105g/m².
Rozmer: 370×410 mm Potlač: S1(4), T1(8), DTB(FC)

2,00 €

ECO-FRIENDLY
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SuboProduce View

SuboProduce Mesh

SuboProduce AP718550

AP716406

AP718551

Polyesterový vak s hornou časťou zo sieťoviny a
so zatiahnutím na šnúrku vyrobený na zákazku.
So sublimačnou potlačou na spodnej textilnej
časti. Min. mn.: 50 ks. Rozmer: 300×350 mm
Potlač: FP-SU(FC)

Vrecúško vyrábané na zákazku so sťahovacími
šnúrkami na uzavretie a sublimačnou potlačou
na oboch stranách od množstva 50ks, nezahŕňa
tlačovú prípravu. Rozmer: 300×350×5 mm
Potlač: FP-SU(FC)

Vrecúško vyrábané na zákazku so sťahovacími
šnúrkami na uzavretie a sublimačnou potlačou
na zadnej strane od množstva 50ks, nezahŕňa
tlačovú prípravu. Rozmer: 300×350×5 mm
Potlač: FP-SU(FC)

5,71 €

7,08 €

6,33 €
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EcoShop AP806611-00
Znovu použiteľné bavlnené vrecko na ovocie a zeleninu, so sieťovinou na
prednej strane, sťahovanie na šnúrku, 95 g/m². Rozmer: 290×320 mm
Potlač: T1(8), DTB(FC), S1(4)

1,36 €

ECO-FRIENDLY

30×45 cm

25×30 cm

15×21 cm

Miley AP722221-00

Jardix AP721526

Fergut AP721525

Opätovne použiteľné vrecko na ovocie a
zeleninu, sťahovacie na šnúrku, zo 100 %
bavlny, 105 g/m². Rozmer: 300×450 mm
Potlač: T1(8), DTB(FC), S1(4)

1,99 €

Opätovne použiteľné vrecko na ovocie a zeleninu,
sťahovacie na šnúrku, zo 100 % bavlny, 105 g/m².
Rozmer: 250×300 mm Potlač: T1(8), DTB(FC), S1(4)

Opätovne použiteľné vrecko na ovocie a
zeleninu, sťahovacie na šnúrku, zo 100 % bavlny.
Rozmer: 150×210 mm Potlač: T1(8), DTB(FC), S1(4)

1,30 €

0,92 €

NULOVÝ ODPAD,
100 % ZDRAVIA

Kortal AP721545
Sada 2 ks opätovne použiteľných sťahovacích vreciek na ovoce
a zeleninu z polyesterovej sieťky. Rozmer: 250×300 mm
Potlač: T1(8), DTB(FC)

1,85 €
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Konzumácia ovocia a zeleniny je
vynikajúcim
zdrojom
základných
vitamínov, minerálov a ďalších živín.
Môžete ich ľahko usporiadať a preniesť
domov tak, že ich v obchode vložíte
do opakovane použiteľných vrecúšok
na produkty namiesto jednorazových
plastových vrecúšok.
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Manaslu AP808034
Dvojstenná vákuová termoska z nerezovej ocele, s vrchnákom z bambusu
s držadlom, 500 ml. Rozmer: ø70×220 mm Potlač: RS2(1), RUV(FC),
ER1, E3, P3(1)

11,72 €

Balman AP800430
Jednostenná športová fľaša z nerezovej
ocele s vekom z bambusu, 750 ml.
Rozmer: ø72×242mm Potlač: RS2(1),
RUV(FC), C2(8), ER1, E3, P3(2)

9,98 €

ECO-FRIENDLY

-01

Legion AP811111
Hliníková športovná fľaša na pitie s
matným povrchom a karabínkou, 750 ml.
Rozmer: ø73×265 mm Potlač: RS2(1), RUV(FC),
E3, P3(1)

6,04 €

-05

-06

-07

-10
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Kalux AP721384
Sada dvoch znovu použiteľných nerezových slamiek
na pitie a a čistiacou kefkou v bavlnenom obale.
Rozmer: 35×245 mm Potlač: E1, T1(8), DTB(FC)

1,78 €

ECO-FRIENDLY
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NOVÝ ZMYSEL PRE ODPAD
Prvým krokom v procese recyklácie je selektívny zber
odpadu. Takmer všetko, čo vidíme okolo seba, sa dá
recyklovať rôznymi technikami. Nechajte svoj odpad
premeniť na niečo užitočné, napríklad na ekologický
propagačný výrobok.

Lopack AP741237
Tašky na recykláciu odpadov, 3 ks, z polaminovanej netkanej
textílie. Rozmer: 690×450×230 mm Potlač: S1(1)

7,81 €

Tailung AP722195
5 dielna súprava príborov z nehrdzavejúcej ocele v
polyesterovom vrecku RPET. Vrátane vidličky, noža, lyžice,
slamky na pitie a čistiacej kefy. Rozmer: 75×245×20 mm
Potlač: T2(8), DTC(FC), E2, P2(2)

7,80 €

DREVO

BAMBUS

KOROK

PAPIER

RECYKLOVANÝ
PAPIER

KONOPE

JUTA

ORGANICKÁ BAVLNA

RECYKLOVANÁ
BAVLNA

RECYKLOVANÝ PET

PLAST Z PŠENIČNEJ
SLAMY

PLAST Z BAMBUSOVÝCH
VLÁKIEN

RECYKLOVANÝ ABS

PLA

SKLO

BOROSILIKÁTOVÉ
SKLO

GRAFIKA NA PRODUKTOCH V TOMTO KATALÓGU JE IBA UKÁŽKOU MOŽNOSTÍ POTLAČE A NIE JE URČENÁ NA PREDAJ. Z
TOHOTO DÔVODU SÚ PRODUKTY PREDÁVANÉ BEZ POTLAČE ALEBO S GRAFIKOU DODANOU ZÁKAZNÍKOM.
OBRÁZKY V KATALÓGU SÚ IBA ILUSTRATÍVNE – SKUTOČNÁ FARBA ČI VEĽKOSŤ TOVAROV SA MÔZE LÍŠIŤ. UVEDENÉ ROZMERY
POTLAČE SA MÔŽU LÍŠIŤ V ZÁVISLOSTI OD LOGA ZÁKAZNÍKA.
VÝROBKY SÚ DODÁVÁNÉ BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY A BATÉRIÍ, POKIAĽ NIE JE UVEDENÉ INAK.
CENY UVEDENÉ V TOMTO KATALÓGU SÚ BEZ DPH.

NOVELTIES

CREAPACK

RFID

MADE IN EU

ASSEMBLED IN EU

BE CREATIVE

MOQ

Kapacita v mililitroch.

Bluetooth pripojenie.

Kapacita flash pamäte v gigabajtoch.

Dĺžka pravítka alebo pásky v
centimetroch.

Funkcia hands-free hovoru.

Výstup nabíjačky v mAh.

Vstavané FM rádio.

Perá s odnímateľným uzáverom.

Prehrávanie z micro SD karty.

Perá s krútiacim mechanizmom.

Bezdrôtové nabíjačky (výstup: príkon
vo Wattoch).

Perá s čiernou, červenou alebo
zelenou náplňou.

Vetruodolné dáždniky.

Veľkosť papiera.

Zápisníky s čistými alebo linajkovými
stranami.

ŠPECIÁLNE GRAVÍROVANIE

FM RADIO

MICRO SD

Dantel
AP721690-00
P1(4)
MAX. POČET FARIEB POTLAČE (FC = PLNOFAREBNÁ TLAČ)
KATEGÓRIA CENY POTLAČE.
TECHNOLÓGIA TLAČE.

TAMPÓNOVÁ TLAČ

SIEŤOTLAČ

ROTAČNÁ SIEŤOTLAČ

TRANSFEROVÁ TLAČ

DIGITÁLNY TRANSFER

TEXTILNÝ DIGITÁLNY
PRENOS

SUBLIMAČNÁ TLAČ

ATRAMENTOVÁ
PRETLAČ

UV LED TLAČ

ROTAČNÁ UV LED
POTLAČ

KERAMICKÁ TLAČ

TRANSFEROVÁ TLAČ
NA BIELU KERAMIKU

LASEROVÉ
GRAVÍROVANIE

DÚHOVÉ
GRAVÍROVANIE

ROTAČNÉ
GRAVÍROVANIE

RAZENIE

EPOXIDOVÁ ŽIVICA

VKLADANÁ
DIGITÁLNA TLAČ

VISION FILM POTLAČ

VINYLOVÁ
SAMOLEPKA

VÝŠIVKA

TLAČ ZADARMO

