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CLARENS  AP721096-21
Sada stereo bluetooth reproduktorů v hliníkovém obalu a nabíjecí stanicí. S 
funkcí handsfree volání a vestavěnou dobíjecí baterií. Vč. USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 120×58×58 mm Tisk: E2 (15×15 mm)

1 295,70 Kč / 50,32 €
na straně 11.

DENZEL  AP721121
Bluetooth reproduktor s vestavěnou dobíjecí baterií, v obalu z bambusu, s funkcí handsfree 
volání, FM rádiem a dobíjecí baterií. Vč. USB nabíjecího kabelu. Rozměr: ø72×43 mm 
Tisk: E2 (25×25 mm), P2 (1C, 25×25 mm)

343,50 Kč / 13,34 €
na straně 12.

STOCKEL  AP721099-01
Bluetooth reproduktor v plastovém obalu s vícebarevným LED světlem. S 
funkcí handsfree volání, FM rádiem a vestavěnou dobíjecí baterií. Vč. USB 
nabíjecího kabelu. Rozměr: ø60×51 mm Tisk: P2 (2C, 20×30 mm)

196,00 Kč / 7,61 €
na straně 11.

KALTUN  AP721113
Bluetooth reproduktor s vestavěnou dobíjecí baterií, v obalu z bambusu, s 
funkcí handsfree volání a FM rádiema dobíjecí baterií. Vč. USB nabíjecího 
kabelu. Rozměr: ø60×51 mm Tisk: E2 (20×30 mm), P2 (1C, 20×30 mm)

318,50 Kč / 12,37 €
na straně 12.
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KARLON  AP721123
Bluetooth reproduktor ve tvaru postavičky, s vestavěnou dobíjecí baterií, v obalu z 
plastu, s funkcí handsfree volání. Vč. USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 85×105×37 mm 
Tisk: P2 (4C, 30×40 mm), UV (FC, 47×77 mm)

468,70 Kč / 18,20 €
na straně 14.

LUNEM  AP721106-10
Bluetooth reproduktor v plastovém obalu, s vestavěnou dobíjecí baterií a 1 LED světlem 
uvnitř pro osvícení laseru. S funkcí handsfree volání. Vč. USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 59×72×59 mm Tisk: E2 (30×30 mm)

359,50 Kč / 13,96 €
na straně 15.

BULPEX  AP721114-21
Bluetooth reproduktor s vestavěnou bezdrátovou nabíječkou na mobil v hliníkovém obalu, s 
funkcí handsfree volání a dobíjecí baterií. Vč. USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 62×66×62 mm 
Tisk: E2 (30×30 mm), P2 (1C, 30×30 mm)

576,80 Kč / 22,40 €
na straně 14.

ZUCKER  AP721118
Bluetooth reproduktor v plastovém obalu, s vestavěnou dobíjecí baterií a 1 LED světlem uvnitř 
pro osvícení laseru. S funkcí handsfree volání. Vč. USB nabíjecího kabelu, s přívěškem na klíče.. 
Rozměr: 40×46×21 mm Tisk: E2 (ø30 mm)

258,50 Kč / 10,04 €
na straně 15.
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SUBOBASS  AP718191
Sluchátka do uší s 3,5 mm audio Jackem a epoxy potisky. S na zakázku vyrobeným polyesterovým 
lanyardem se sublimačním potiskem na obou stranách. Cena zahrnuje epoxy potisk a 
sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 1500 mm 
Tisk: FP‑SU (FC, 20×600), FP‑DO (FC, 2 × ø14 mm)

55,90 Kč / 2,17 €
na straně 19.

DRIMER  AP721125-01
Bezdrátová bluetooth sluchátka s funkcí handsfree volání, v plastovém nabíjecím obalu, s USB 
nabíjecím kabelem. Rozměr: 54×67×28 mm Tisk: P2 (4C, 25×25 mm)

382,10 Kč / 14,84 €
na straně 21.

VIANCOS  AP781874
Bluetooth reproduktor v plastu, s vestavěnou baterií a 1 LED světlem uvnitř pro osvětlení 
gravíru. S funkcí hands‑free volání, rádio a čtečka mikro SD. Vč. USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: ø62×51 mm Tisk: E2 (20×30 mm)

208,80 Kč / 8,11 €
na straně 15.

SHARON  AP721124-10
Bezdrátová bluetooth sluchátka s funkcí handsfree volání, v plastovém nabíjecím obalu, s 
USB nabíjecím kabelem. Rozměr: ø59×78 mm Tisk: P2 (4C, ø45 mm)

1 800,40 Kč / 69,92 €
na straně 21.
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ROXMAN  AP721110-01
Quadrocopter dron s videokamerou, WiFi a vestavěnou dobíjecí baterií. S dálkovým 
ovladačem, včetně držáku mobilního telefonu. Dodáváno bez 3 AAA baterií do ovladače. 
Rozměr: 70×25×75 mm Tisk: P2 (1C, 20×20mm), VS (FC, 30×30 mm)

1 818,00 Kč / 70,60 €
na straně 24.

PEMBOL  AP721098
Plastový chránič webové kamery na chytrý mobil. 3 ks. Rozměr: 35×35×18 mm 
Tisk: P1 (4C, 20×20 mm), UV (FC, 20×20 mm)

29,10 Kč / 1,13 €
na straně 26.

COLOTRACK  AP810424-01
Bluetooth hledač klíčů se spouštěčem kamery v plastovém čtvercovém pouzdře, vč. knoflíkové 
baterie. Pracuje s bezplatnou aplikací pro IOS/Android. Ideální pro UV LED tisk. Rozměr: 40×40 mm 
Tisk: UV (FC, 39×39 mm), P2 (4C, 35×35 mm)

128,80 Kč / 5,00 €
na straně 26.

ROKTUM  AP721104-01
Bluetooth multifunční QWERTY klávesnice s vestavěnou bezdrátovou nabíječkou. Vč. skládacího 
stojánku a USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 240×6×170 mm Tisk: P2 (1C, 80×30 mm)

1 229,30 Kč / 47,74 €
na straně 27.
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SIMMON  AP721116-10
USB power banka s 2500 mAh baterií a 1 LED světlem uvnitř pro osvícení laseru. Vč. Micro USB 
nabíjecího kabelu. Rozměr: 62×123×8 mm Tisk: E2 (40×70 mm)

317,50 Kč / 12,33 €
na straně 28.

BAMBOOST  AP810397
USB power banka z bambusu s 4000 mAh baterií. Vč. USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 65×124×10 mm Tisk: E2 (40×70 mm), P2 (4C, 30×60 mm)

449,90 Kč / 17,47 €
na straně 37.

HARLEIM  AP721117
USB power banka z bambusu s 4000 mAh baterií. Vč. micro USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 63×105×17 mm Tisk: E2 (40×70 mm), P2 (4C, 30×60 mm)

615,70 Kč / 23,91 €
na straně 36.

DELBAN  AP721107-10
USB power banka s 4000 mAh baterií a 2 USB nabíjecími porty. S 1 LED světlem uvnitř pro 
osvícení laseru. Vč. nabíjecího kabelu. Rozměr: 67×140×8 mm Tisk: E2 (40×70 mm)

484,90 Kč / 18,83 €
na straně 37.
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DAREX  AP721108-10
USB power banka s přísavkou, vestavěnou bezdrátovou nabíječkou, 5000 mAh baterií a 
2 USB nabíjecími porty. S 1 LED světlem uvnitř pro osvícení laseru. Vč. nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 67×140×12 mm Tisk: E2 (40×70 mm)

768,40 Kč / 29,84 €
na straně 37.

BRIZEM  AP721105-10
Bezdrátová nabíječka na mobil s plastovým krytem a LED diodami uvnitř pro osvětlení laseru. 
Maximální výstup 1000 mA. Rozměr: ø100×7 mm Tisk: E2 (ø50 mm)

324,70 Kč / 12,61 €
na straně 41.

KAPRIN  AP781878
Plastová USB power banka s 3 nabíjecími porty, 1 LED světlem a 10000 mAh baterií. Bez nabíjecího 
kabelu. Rozměr: 65×143×27 mm Tisk: P2 (4C, 50×30 mm), UV (FC, 100×40 mm)

407,10 Kč / 15,81 €
na straně 39.

NEMBAR  AP721122
Bezdrátová nabíječka na mobil s bambusovým krytem. Maximální výstup 1000 mA. 
Rozměr: ø100×7 mm Tisk: P2 (4C, ø60 mm), E2 (ø60 mm)

302,00 Kč / 11,73 €
na straně 41.
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KEILMIT  AP721112-10
Dvojitá bezdrátová nabíječka na mobil s plastovým krytem a LED diodami uvnitř pro osvětlení laseru. 
Maximální výstup 1000 mA. Rozměr: 155×10×61 mm Tisk: E2 (40×40 mm)

441,10 Kč / 17,13 €
na straně 41.

CEYBAN  AP721101
Gumový náramek s USB Typ‑C nabíjecím kabelem a hliníkovým plíškem. 
Rozměr: 220×12×8 mm Tisk: E1 (30×5 mm)

39,70 Kč / 1,54 €
na straně 43.

LERIAM  AP721100
Gumový náramek s USB nabíjecím kabelem a hliníkovým plíškem. S USB micro a Lightning konektory. 
Rozměr: 220×12×8 mm Tisk: E1 (30×5 mm)

39,70 Kč / 1,54 €
na straně 43.

HEDUL  AP721046
Přívěšek na klíče s USB nabíjecím kabelem s micro USB, Typ‑C a Lightning konektory. 
Rozměr: 12×67×10 mm Tisk: P1 (2C, 17×8 mm)

79,60 Kč / 3,09 €
na straně 44.
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ZAREF  AP721034
Přívěšek na klíče s USB nabíjecím kabelem s micro USB, Typ‑C a Lightning 
konektory. S 1 LED světlem v krytu pro osvětlený laser. Rozměr: 14×130×14 mm 
Tisk: E1 (30×8 mm)

83,90 Kč / 3,26 €
na straně 47.

QUITON  AP721097
Kulatý, plastový stojánek na mobil s protiskluzovou úpravou, mincí do nákupního vozíku a 
funkcí spinneru. Rozměr: ø33×6 mm Tisk: P1 (4C, ø20 mm), UV (FC, ø23 mm)

14,40 Kč / 0,56 €
na straně 52.

SCOLT  AP721102
Hliníkový USB nabíjecí kabel s přívěškem na klíče. S micro USB, USB Typ‑C a Lightning konektory. 
Rozměr: 170 mm Tisk: E1 (15×8 mm)

59,20 Kč / 2,30 €
na straně 47.

YEMIL 32GB  AP721089
Twist 32 GB USB flash disk, kov/plast, v dárkové krabičce. Rozměr: 20×58×10 mm  
Tisk: P2 (2C, 20×10 mm), E1 (20×10 mm)

Individ. Kalkulace
na straně 56.

32GB
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REBIK 16GB  AP781025
Twist 16 GB USB flash disk, kov/plast, v dárkové krabičce. Rozměr: 20×10×58 mm 
Tisk: P2 (2C, 20×10 mm), E1 (20×10 mm)

Individ. Kalkulace
na straně 56.

NAMBUS  AP721119
Plastový chránič webové kamery s posuvným krytem a lepící zadní stranou. 
Rozměr: 31×13×1 mm Tisk: P1 (2C, 20×8 mm)

6,40 Kč / 0,25 €
na straně 61.

SIVART 16GB  AP741731
Kovové kuličkové a dotykové pero s 16 GB USB flash diskem. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø14×140 mm Tisk: P2 (2C, 30×6 mm)

Individ. Kalkulace
na straně 57.

CLEANPAD  AP718190-01
Podložka pod myš z mikrovlákna pro sublimační potisk s protiskluzovou úpravou. Může být použito i 
jako čistič obrazovek. Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 220×180 mm Tisk: FP‑SU (FC, 220×180 mm)

55,40 Kč / 2,15 €
na straně 62.

16GB

16GB
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VENUX  AP721127
Podložka pod myš z přírodního korku se silikonovou a protiskluzovou úpravou. 
Rozměr: 195×215 mm Tisk: S1 (1C, 150×100 mm)

58,70 Kč / 2,28 €
na straně 62.

DEYMON  AP721047
Vícejazyčné bluetooth chytré hodinky s 1,54" LCD displejem, silikonovým páskem a vestavěnou 
kamerou. Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 250×42×12 mm Tisk: P2 (1C, 20×5 mm), 
VS (FC, 40×40 mm)

728,00 Kč / 28,27 €
na straně 68.

FRANCY  AP721103-01
Multifunkční podložka pod myš s vestavěnou bezdrátovou nabíječkou, 4000 mAh power 
bankou a bluetooth reproduktorem. Vč. USB micro nabíjecího kabelu. Rozměr: 292×211 mm 
Tisk: P2 (2C, 70×30 mm)

1 955,70 Kč / 75,95 €
na straně 64.

RADILAN  AP721115-10
Vícejazyčné, bluetooth chytré hodinky s 1,44" LCD displejem a TPU páskem.  Vč. USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 260×24×12 mm Tisk: P2 (1C, 20×5 mm), VS (FC, 40×40 mm)

615,90 Kč / 23,92 €
na straně 69.

11TECHNOLOGY & MOBILE



CREACLIP  AP809518
Plastové kuličkové pero s klipem na zakázku a modrou náplní. Klip je vyrobený ve vašem vlastním 
tvaru ‑ max. rozměr 25 x 35 mm. Cena zahrnuje UV LED tisk na klipu, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø10×145 mm Tisk: FP‑UV (FC, 25×35 mm), P1 (2C, 50×5 mm)

16,50 Kč / 0,64 €
na straně 74.

LEOPARD BLACK  AP809608
Plastové kuličkové pero s černou náplní. Rozměr: ø10×138 mm Tisk: P0 (4C, 60×6 mm), 
UV (FC, 60×6 mm)

3,90 Kč / 0,15 €
na straně 81.

INSTA  AP809519
Plastové kuličkové pero s barevným tělem a chromovými částmi, s modrou náplní. 
Rozměr: 140×10 mm Tisk: P1 (4C, 60×6 mm), UV (FC, 60×6 mm)

9,00 Kč / 0,35 €
na straně 77.

ZUFER  AP741124
Plastové kuličkové pero s barevným klipem a úchopem, s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×142 mm Tisk: P0 (4C, 50×6 mm)

4,40 Kč / 0,17 €
na straně 83.
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LUMPY BLACK  AP809609
Kuličkové pero s barevným gumovým gripem, černou náplní. Rozměr: ø13×140 mm 
Tisk: P0 (4C, 60×5 mm), UV (FC, 60×5 mm)

5,70 Kč / 0,22 €
na straně 86.

BONTOL  AP721091
Dřevěné kuličkové pero s modrou náplní. Rozměr: ø12×140 mm 
Tisk: P1 (4C, 50×6 mm), E1 (50×6 mm)

100,20 Kč / 3,89 €
na straně 101.

NIKOX  AP721092
Bambusové kuličkové pero s černou náplní. 
Rozměr: ø11×140 mm Tisk: P1 (4C, 50×6 mm), E1 (50×6 mm)

35,50 Kč / 1,38 €
na straně 101.

UNKOX  AP721095
Bambusové kuličkové pero s barevnou špičkou a modrou náplní. 
Rozměr: ø9×147 mm Tisk: P1 (4C, 60×5 mm), E1 (60×5 mm)

11,80 Kč / 0,46 €
na straně 103.

YOMIL  AP721093
Plastové kuličkové pero s lesklým klipem a špičkou, s modrou náplní. Rozměr: ø10×137 mm 
Tisk: P1 (4C, 60×5 mm), UV (FC, 60×5 mm)

9,30 Kč / 0,36 €
na straně 90.
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CREACLIP ECO  AP718189-10
Recyklovatelné kuličkové pero s dřevěným klipem na zakázku a modrou náplní. Klip může být vyroben 
dle vlastního tvaru – maximální rozměr je 25x35 mm. Cena zahrnuje logo laserem, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø9×137 mm Tisk: FP‑E (25×35 mm), P1 (4C, 70×6 mm)

21,60 Kč / 0,84 €
na straně 105.

BULTY  AP721143
Pouzdro na zip na  z přírodního korku. Rozměr: 230×110×20 mm Tisk: S1 (1C, 120×50 mm)

62,80 Kč / 2,44 €
na straně 116.

YUBESK  AP721141
Papírové pouzdro na zip na pera. Rozměr: 223×88×25 mm Tisk: S1 (2C, 120×70 mm)

60,50 Kč / 2,35 €
na straně 116.

KINSY  AP721142
Pouzdro na zip na pera, 100% bavlna. Rozměr: ø70×220 mm Tisk: T1 (8C, 120×30 mm)

39,10 Kč / 1,52 €
na straně 116.
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CHANNEL BLACK  AP809610
Hliníkové kuličkové pero s černou náplní. Rozměr: ø11×138 mm Tisk: P1 (4C, 50×6 mm), 
E0 (50×6 mm)

14,40 Kč / 0,56 €
na straně 119.

WONER  AP721094
Hliníkové dotykové a kuličkové pero se speciálním povrchem pro barevný laser, s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×142 mm Tisk: E1 (60×5 mm)

24,70 Kč / 0,96 €
na straně 124.

COLOGRAM  AP809524
Hliníkové kuličkové pero s pogumovanou úpravou. Speciální povrch pro zrcadlový laser, s modrou 
náplní. Rozměr: 140×10 mm Tisk: E1 (60×5 mm)

20,90 Kč / 0,81 €
na straně 123.

RUNNEL  AP805989
Hliníkové kuličkové pero s pogumovaným povrchem a modrou náplní. Speciální povrch pro laser 
stříbrného loga. Rozměr: ø10×138 mm Tisk: E1 (70×5 mm)

19,60 Kč / 0,76 €
na straně 125.

15WRITING 



RONUX  AP721132
Trojúhelníkový bloček s deskami z recyklované lepenky se samolepícími lístky ve 2 velikostech.Vč. 20 ks 
trojhranných a 60 ks trojúhelníkových lístků. Rozměr: 109×92×3 mm Tisk: P1 (4C, 40×40 mm)

12,60 Kč / 0,49 €
na straně 139.

BOLTUK  AP721140
Blok s deskami z lepenky se 100 linkovanými listy a barevnou gumičkou. Vč. 16 GB USB flash disku. 
Rozměr: 142×210×15 mm Tisk: P1 (4C, 70×30 mm), S1 (2C, 100×150 mm)

334,00 Kč / 12,97 €
na straně 145.

PRENT  AP741873
Blok s papírovými deskami se 70ti listy a kuličkovým perem z recyklovaného papíru s modrou 
náplní. Obsahuje bloček se samolepícími lístky ve 2 velikostech (25 velkých a 5x25 malých). 
Rozměr: 103×155×11 mm Tisk: P1 (4C, 70×30 mm)

39,90 Kč / 1,55 €
na straně 143.

KEVANT  AP721138-10
Blok A5 s deskami z 300D polyesteru s vestavěnou bezdrátovou nabíječkou a s 80 linkovanými listy. Max. 
výstup 100 mA. Vč. USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 145×215×18 mm Tisk: S2 (1C, 100×30 mm)

338,60 Kč / 13,15 €
na straně 146.
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TELMAK  AP721134
Blok s deskami potaženými bavlnou, čistými 80 listy, barevnou záložkou a gumičkou. 
Rozměr: 140×210×15 mm Tisk: S1 (1C, 120×120 mm)

88,60 Kč / 3,44 €
na straně 147.

KEFRON  AP721130
Blok s deskami z PU kůže se 100 linkovanými listy, barevnou záložkou a gumičkou. Se speciální 
povrchovou úpravou pro laser, který je do barvy záložky a gumičky. Rozměr: 140×210×15 mm 
Tisk: E1 (80×80 mm)

136,00 Kč / 5,28 €
na straně 152.

SIDER  AP721063
Blok  A5 s deskami z PU kůže s 80 listy a stejně barevnou záložkou. Speciální povrchová úprava pro laser, 
kdy je vylaserované logo do barvy vnitřku desek. Rozměr: 155×210×15 mm Tisk: E1 (80×80 mm)

119,20 Kč / 4,63 €
na straně 152.

LEMTUN  AP721128
Spirálový blok s deskami z bambusu a 80ti linkovanými listy. Rozměr: 90×120×15 mm 
Tisk: P1 (4C, 50×50 mm), E2 (60×60 mm)

59,50 Kč / 2,31 €
na straně 156.
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TUMIZ  AP721129
Spirálový blok s deskami z bambusu a 70ti linkovanými listy, s bambusovým kuličkovým perem s 
modrou náplní. Rozměr: 100×150×16 mm Tisk: P2 (4C, 50×50 mm), E2 (60×60 mm)

92,20 Kč / 3,58 €
na straně 156.

DRAYTON  AP721136-10
Sloha na dokumenty A4, 300D polyester s 4000 mAh power bankou, vestavěnou 
bezdrátovou nabíječkou, 20 listým linkovaným blokem a LED světlem pro osvícení 
plíšku s vygravírovaným logem. S USB nabíjecím kabelem. Idelální pro laser. 
Rozměr: 230×310×30 mm Tisk: E1 (40×20 mm)

1 531,90 Kč / 59,49 €
na straně 171.

PALMEX  AP721133
Spirálový blok s deskami z bambusu a s 80 linkovanými listy. Rozměr: 170×215×18 mm 
Tisk: P2 (4C, 50×50 mm), E2 (60×60 mm)

143,70 Kč / 5,58 €
na straně 156.

WESTON  AP721137-10
Sloha na dokumenty A5, 300D polyester s 4000 mAh power bankou, vestavěnou bezdrátovou 
nabíječkou, 64 listým linkovaným blokem a LED světlem pro osvícení plíšku s vygravírovaným 
logem. S USB nabíjecím kabelem. Idelální pro laser. Rozměr: 180×225×25 mm 
Tisk: E1 (40×20 mm)

1 426,30 Kč / 55,39 €
na straně 171.
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CARDON  AP718198
Kovový vizitkář s karbonovým povrchem. Rozměr: 92×60×5 mm Tisk: P2 (1C, 60×10 mm), 
E1 (80×10 mm), RE1 (80×10 mm)

103,80 Kč / 4,03 €
na straně 172.

DIOPTRY XL  AP800362
Extra velký čistící hadřík na brýle (180 g/m²) z mikrovlákna. Vyrobeno ve vlastním designu na 
vyžádání. Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 150×200 mm Tisk: FP‑SU (FC, 200×150 mm)

38,10 Kč / 1,48 €
na straně 177.

CREACLEAN  AP718083
Čistící hadřik na brýle z mikrovlákna (180 g/m²). Vyrobeno ve vlastním tvaru se sublimačním potiskem. 
Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø140 mm 
Tisk: FP‑SU (FC, ø140 mm)

38,90 Kč / 1,51 €
na straně 176.

DIOPTRY MAIL  AP718197
Papírová pohlednice s vlastní grafikou na obou stranách. Vč. čistícího hadříku na brýle (180 
g/m²) z mikrovlákna se sublimačním potiskem. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 133×185 mm 
Tisk: FP‑SU (FC, 180×130 mm), FD‑DG (FC, 266×185 mm)

42,00 Kč / 1,63 €
na straně 177.
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LEMER  AP721135
Polyesterový lanyard s teleskopickým držákem na skipas a s bezpečnostní přezkou. 
Rozměr: 15×550 mm Tisk: P1 (2C, ø15 mm), DO1 (FC, ø19 mm), T1 (8C, 150×10 mm)

32,20 Kč / 1,25 €
na straně 180.

NECK  AP761112
Šňůrka na krk s kovovou karabinou, polyester. Rozměr: 20×500 mm Tisk: T1 (8C, 200×15 mm)

12,10 Kč / 0,47 €
na straně 181.

KAPPIN  AP721131
Polyesterový lanyard s kovovou karabinkou a bezpečnostní přezkou. Rozměr: 20×500 mm 
Tisk: T1 (8C, 200×15 mm)

13,40 Kč / 0,52 €
na straně 180.

MIROK  AP721139
100% bavlněný lanyard s kovovou karabinkou. Rozměr: 20×500 mm Tisk: T1 (8C, 200×15 mm), 
WP (8C, 200×15 mm)

16,50 Kč / 0,64 €
na straně 181.
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SUBYARD DOUBLE  AP718194
Polyesterový lanyard na zakázku se 2 kovovými karabinkami. Sublimační potisk na obou 
stranách. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 20×975 mm Tisk: FP‑SU (FC, 975×20 mm)

Individ. Kalkulace
na straně 182.

MAES  AP791539
Lanyard s plastovou karabinkou a PVC držákem, polyester. Rozměr: 112×485×5 mm 
Tisk: P1 (1C, 90×50 mm), DG1 (FC, 100×75 mm), S1 (3C, 80×50 mm)

10,80 Kč / 0,42 €
na straně 182.

BELIND  AP721041-01
Plastový stojánek na pera s USB hubem se 4 porty, vestavěným stojánkem na mobil a 4 LED světly. USB 
2.0. Rozměr: 70×80×70 mm Tisk: P2 (2C, 30×30 mm)

157,60 Kč / 6,12 €
na straně 185.
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LEDIFY  AP718195
Trofej na zakázku z akrylu s vícebarevným LED světlem. V jedinečném tvaru s gravírovanou grafikou. 
Dodáváno se 3 AA bateriemi. Cena zahrnuje laser, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 25 ks. 
Rozměr: 140×210 mm Tisk: FP‑E (135×185 mm)

386,80 Kč / 15,02 €
na straně 194.

COLORIFY  AP718196-E
Trofej na zakázku z akrylu s jedinečným tvarem a plnobarevnou grafikou. Cena zahrnuje UV LED tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Dodáváno rozložené. Rozměr: 190×140×50 mm 
Tisk: FP‑UV (FC, 150×200 mm)

115,40 Kč / 4,48 €
na straně 194.

COLORIFY  AP718196
Trofej na zakázku z akrylu s jedinečným tvarem a plnobarevnou grafikou. Cena zahrnuje UV LED tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Dodáváno rozložené. Rozměr: 190×140×50 mm 
Tisk: FP‑UV (FC, 135×185 mm)

115,40 Kč / 4,48 €
na straně 194.

LEDIFY  AP718195-E
Trofej na zakázku z akrylu s vícebarevným LED světlem. V jedinečném tvaru s gravírovanou grafikou. 
Dodáváno se 3 AA bateriemi. Cena zahrnuje laser, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 25 ks. 
Rozměr: 140×210 mm Tisk: FP‑E (150×200 mm)

386,80 Kč / 15,02 €
na straně 194.
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DAYFAN  AP721147
Barevná, skládací nákupní taška, 190T polyester. Rozměr: 400×380 mm Tisk: T1 (8C, 250×150 mm), 
S1 (3C, 250×200 mm), *: WP (8C, 120×100 mm)

39,10 Kč / 1,52 €
na straně 199.

LERKAL  AP721144
Nákupní taška z juty a bavlny s dlouhými uchy, 120g/m². Rozměr: 370×410 mm 
Tisk: S1 (4C, 200×200 mm), T1 (8C, 150×100 mm), WP (8C, 150×80 mm)

93,20 Kč / 3,62 €
na straně 204.

HELAKEL  AP721146
Nákupní skládací taška ze 100% bavlny, 105g/m². Rozměr: 370×410 mm 
Tisk: S1 (4C, 200×200 mm), T1 (8C, 200×200 mm), WP (8C, 150×80 mm)

56,70 Kč / 2,20 €
na straně 201.

TURKAL  AP721145
Nákupní taška ze 100% bavlny a s dlouhými uchy, 140g/m². Rozměr: 360×400 mm 
Tisk: S1 (4C, 200×200 mm), T1 (8C, 200×200 mm), BR (10C, 200×200 mm), 
*:WP (8C, 120×100 mm)

53,30 Kč / 2,07 €
na straně 206.
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BAMTOX  AP721151
Nákupní taška s dlouhými uchy z bambusových vláken, 105 g/m². Rozměr: 370×410 mm 
Tisk: S1 (4C, 200×200 mm), T1 (8C, 200×200 mm), WP (8C, 150×80 mm)

57,40 Kč / 2,23 €
na straně 206.

KELMAR  AP721150
Barevná, recyklovatelná plastová nákupní taška s dlouhými uchy. 
Rozměr: 380×420 mm Tisk: S1 (3C, 250×200 mm)

59,70 Kč / 2,32 €
na straně 207.

JAZZIN  AP741572
Taška z netkané textilie, tepelně svařená, s dlouhými uchy, 75 g/m². Rozměr: 360×400 mm 
Tisk: T1 (8C, 240×240 mm), *:WP (8C, 120×100 mm)

14,70 Kč / 0,57 €
na straně 207.

SUBOSHOP ZERO  AP718213
Nákupní taška s proseklými uchy z netkané textilie na zakázku, 80 g/m². Cena zahrnuje sublimační 
celoplošný potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 360×420 mm 
Tisk: FP‑SU (FC, 360×420 mm)

97,90 Kč / 3,80 €
na straně 208.
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SUBOSHOP A  AP718212
Nákupní taška s dlouhými uchy z netkané textilie na zakázku, 80 g/m². Cena zahrnuje sublimační 
celoplošný potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 360×380 mm 
Tisk: FP‑SU (FC, 360×380 mm)

111,50 Kč / 4,33 €
na straně 209.

HINTOL  AP741868
Plážová taška z juty s dlouhými uchy, 300 g/m². Rozměr: 350×452×142 mm Tisk: Not printable

119,00 Kč / 4,62 €
na straně 213.

POZNAN  AP721021
Polaminovaná nákupní taška z netkané textilie v metalické barvě, se středně dlouhými uchy. 
Rozměr: 450×440×0 mm Tisk: S1 (2C, 180×120 mm)

51,20 Kč / 1,99 €
na straně 212.

SPOOK  AP731653
Vak se stahováním šňůrkou, 210T polyester. Rozměr: 330×417 mm Tisk: T1 (8C, 200×240 mm), 
S1 (4C, 200×250 mm), *:WP (8C, 150×80 mm)

27,30 Kč / 1,06 €
na straně 217.
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BASS  AP731218
Vak se stahováním na šňůrku, 100% bavlna. Rozměr: 340×410 mm Tisk: T1 (8C, 200×240 mm), 
S1 (4C, 200×250 mm), *:WP (8C, 150×80 mm)

53,80 Kč / 2,09 €
na straně 217.

DENSUL  AP721149
Voděodolný batoh s mnoha přihrádkami na zip, vypolstrovaná záda a ramenní popruhy. 
Rozměr: 320×480×280 mm Tisk: T2 (8C, 80×80 mm)

507,50 Kč / 19,71 €
na straně 224.

NAIPER  AP721216
Vak na stažení šňůrkou v designu míče. 210T polyester. Rozměr: 420×420 mm 
Tisk: T1 (8C, 220×120 mm), S1 (4C, 220×120 mm), *:WP (8C, 150×80 mm)

37,10 Kč / 1,44 €
na straně 218.

HALTRIX  AP721215
Batoh na kolečkách s vypolstrovanými přihrádkami na laptop a tablet, vypolstrované ramenní popruhy. 
S vestavěným USB připojením pro power banku. 300D polyester. Rozměr: 330×470×225 mm 
Tisk: T2 (8C, 120×70 mm)

1 765,90 Kč / 68,58 €
na straně 227.
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HALNOK  AP781712-10
Voděodolný batoh s příhrádkami na zip, vypolstrovanou příhrádkou na laptop a tablet, vypolstrované 
ramenní popruhy. Výstup na sluchátka a s vestavěným USB připojením pro power banku. 600D 
polyester. Rozměr: 320×295×150 mm Tisk: T2 (8C, 120×70 mm)

337,80 Kč / 13,12 €
na straně 227.

RANLEY  AP721028-77
Voděodolný batoh, zabezpečený proti krádeži,  s mnoha přihrádkami na zip, vypolstrovanou 
přihrádkou na laptop a tablet, vypolstrované ramenní popruhy. S vestavěným USB připojením pro 
power banku a třímístným bezpečnostním zámkem. 900D polyester. Rozměr: 300×490×165 mm 
Tisk: T2 (8C, 120×70 mm)

1 588,80 Kč / 61,70 €
na straně 229.

RIGAL  AP721153-77
Batoh s RDFID ochranou s mnoha přihrádkami na zip, vypolstrovaným oddílem na laptop (15"), 
vypolstrovanými zády a ramenními popruhy. S vestavěným USB připojením pro power banku. 300D 
polyester. Rozměr: 300×430×130 mm Tisk: T2 (8C, 120×70 mm)

434,90 Kč / 16,89 €
na straně 229.

BRINEM  AP721155-77
Voděodolný batoh s mnoha přihrádkami na zip, vypolstrovanou přihrádkou na laptop, vypolstrovanými 
zády a ramenními popruhy.  S vestavěným USB připojením pro power banku a bezpečnostním zámkem. 
300D polyester. Rozměr: 300×430×170 mm Tisk: T2 (8C, 120×70 mm)

712,20 Kč / 27,66 €
na straně 229.
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LENKET  AP721154-77
Taška na dokumenty s RFID ochranou s vypolstrovaným oddílem na laptop a tablet (15" & 10"), 
vypolstrovanými zády a ramenními popruhy. S vestavěným USB připojením pro power banku. 300D 
polyester. Rozměr: 380×295×85 mm Tisk: T2 (8C, 150×80 mm)

382,10 Kč / 14,84 €
na straně 234.

ZUNDER  AP721156
Ledvinka na zip, 600D polyester. Rozměr: 250×170×80 mm Tisk: T1 (8C, 150×70 mm)

108,40 Kč / 4,21 €
na straně 242.

KULTOR  AP781774-00
Taška na dokumenty s přední kapsou na zip a hlavní přihrádkou. 100% bavlna. 
Rozměr: 370×290×40 mm Tisk: T2 (8C, 150×80 mm), WP (8C, 150×80 mm)

129,00 Kč / 5,01 €
na straně 239.

KLEINTOR  AP721214-21
Pevný plastový kufr na 4 kolečkách, teleskopická rukojeť a TSA zámek. S vypolstrovanými 2 částmi , vč. 
vypolstrované kapsy na laptop. Rozměr: 400×510×215  mm Tisk: Not printable

2 788,70 Kč / 108,30 €
na straně 243.
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FLAUT  AP721205-01
Transparentní PVC kosmetická taštička s 5 nádobkami do letadla. Rozměr: 200×150×40 mm 
Tisk: S1 (3C, 120×80 mm)

75,20 Kč / 2,92 €
na straně 245.

HEATHROW  AP718202
Visačka na zavazadla ve tvaru letadla, vodě a roztrhnutí odolná. Cena zahrnuje plnobarevný 
tisk na přední straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 234×100 mm 
Tisk: FP‑DG (FC, 234×100 mm)

11,60 Kč / 0,45 €
na straně 247.

KANER  AP781996
Plátěná peněženka na zip s kovovým přívěškem na klíče. Rozměr: 110×95×20 mm 
Tisk: T1 (8C, 70×40 mm)

26,50 Kč / 1,03 €
na straně 257.
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MAGNIFIC  AP808415
Extra velký automatický, větruodolný deštník s 8 panely a konstrukcí ze sklolaminátu. Držadlo v 
barvě deštníku z EVA materiálu, 190T pongee. Rozměr: ø1300 mm Tisk: T2 (8C, 200×100 mm), 
S2 (1C, 200×100 mm)

256,20 Kč / 9,95 €
na straně 268.

PANAN XL  AP721148
Velký, automatický větruodolný deštník s 8 panely, kovovou tyčkou a rámem, ABS žebry a 
rukojetí z EVA pěny, 190T polyester. Rozměr: ø1300 mm Tisk: T2 (8C, 200×100 mm), 
S2 (1C, 200×100 mm), *:WP (8C, 120×100 mm), *:SU1 (FC, 200×100 mm)

242,60 Kč / 9,42 €
na straně 269.

KOLPER  AP721152
Asymetrický, větruodolný deštník s 8 panely,  asymetrickým prodloužením potahu. S pogumovaným 
držadlem, sklolaminátovým rámem a kovovými žebry. 190T pongee. Rozměr: ø1050 mm 
Tisk: T2 (8C, 200×100 mm), S2 (1C, 200×100 mm)

581,20 Kč / 22,57 €
na straně 269.
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CREARAIN SQUARE  AP718208
Automatický čtvercový deštník na zakázku s kovovou tyčkou, žebry ze sklolaminátu a držadlem z 
EVA materiálu, 190T pongee. Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 850×850×830 mm Tisk: FP‑SU (FC, 850×850 mm)

503,90 Kč / 19,57 €
na straně 270.

SLUMBER  AP718209
Obal na deštník na zakázku pro deštníky (22‑24"), 190T pongee. Cena zahrnuje 
sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 615×65 mm 
Tisk: FP‑SU (FC, 615×130 mm)

71,80 Kč / 2,79 €
na straně 271.

NINJA  AP718210
Obal na deštník na zakázku s popruhem, 190T pongee. Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 770×85 mm Tisk: FP‑SU (FC, 770×85 mm)

168,40 Kč / 6,54 €
na straně 271.

FLUMBER  AP718211
Obal na skládací deštník na zakázku, 190T pongee. Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 210×75 mm Tisk: FP‑SU (FC, 210×150 mm)

48,90 Kč / 1,90 €
na straně 271.
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PAVLOVA  AP808027
Metla z nerez oceli. Rozměr: ø50×255 mm Tisk: E1 (80×12 mm)

37,30 Kč / 1,45 €
na straně 273.

RISTRETTO  AP718226
Držák na 24 kávových kapslí pro Nespresso® z ořechové překližky a akrylu. Dodáváno rozložené. 
Rozměr: 190×255×87 mm Tisk: P2 (1C, 80×10 mm)

496,20 Kč / 19,27 €
na straně 283.

MERIN  AP721179
Dřevěný květináček s 6‑8 semínky máty. Rozměr: 75×75×75 mm Tisk: P1 (4C, 45×45 mm), 
E1 (45×45 mm)

144,70 Kč / 5,62 €
na straně 276.

GUSTO  AP718227
Držák na 11 kávových kapslí pro Dolce Gusto® z ořechové překližky a akrylu. Dodáváno rozložené. 
Rozměr: 190×255×80 mm Tisk: E2 (50×50 mm), P2 (4C, 50×50 mm)

238,70 Kč / 9,27 €
na straně 283.
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TAXLAM  AP721177
Box na jídlo z bambusových vláken s příborem (nůž a vidlička) a gumičkou, 700 ml. 
Rozměr: 165×50×110 mm Tisk: P2(1C, 100×50 mm)

159,10 Kč / 6,18 €
na straně 287.

MAYLON  AP721175
Zástěra s přední kapsou, 100% bavlna, 150 g/m². Rozměr: 650×900 mm 
Tisk: S1 (4C, 250×120 mm), T1 (8C, 150×100 mm), WP (8C, 120×100 mm)

112,50 Kč / 4,37 €
na straně 289.

ALABAMA  AP808024
BBQ nářadí 5v1 (špachle, vývrtka, kartáč, otvírák na láhve a vidlička) z nerez oceli a s dřevěným 
držadlem. Může být rozděleno na 2 samostatné části posuvným systémem. Rozměr: 265×87×24 mm 
Tisk: E2 (70×20 mm), RE2 (60×18 mm), P2 (4C, 70×20 mm)

359,50 Kč / 13,96 €
na straně 288.

KONNER  AP721162
Barevná zástěra s předními kapsami. Materiál 80% polyester/20% bavlna. Rozměr: 700×950 mm 
Tisk: S1 (4C, 250×120 mm), T1 (8C, 150×100 mm), *:WP (8C, 120×100 mm)

182,10 Kč / 7,07 €
na straně 291.
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ARTEMIS  AP803412-01
Vysoce kvalitní porcelánový hrnek v bílé barvě, 350 ml. V dárkové krabičce. Rozměr: 80×105 mm 
Tisk: C1 (8C, 130×70 mm), CP (2C, 30×40 mm), WPC (8C, 130×70 mm)

67,00 Kč / 2,60 €
na straně 294.

MERIDAL  AP721176
Hrnek z bambusových vláken, 350 ml. Rozměr: ø79×88 mm Tisk: P2 (4C, 40×40 mm)

46,40 Kč / 1,80 €
na straně 300.

THENA  AP803411-01
Vysoce kvalitní porcelánový hrnek v bílé barvě, 350 ml. V dárkové krabičce. Rozměr: 80×90 mm 
Tisk: C1 (8C, 130×70 mm), CP (2C, 30×40 mm), WPC (8C, 130×70 mm)

66,20 Kč / 2,57 €
na straně 294.

RENKUR  AP721054
Keramický hrnek s metalickou úpravou s bílým vnitřkem a speciálním povrchem pro laser. Vylaserované 
logo je v barvě vnitřku, 350 ml. V dárkové krabičce. Rozměr: ø82×96 mm  Tisk: E2 (50×50 mm)

125,70 Kč / 4,88 €
na straně 301.
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BELTAN  AP721166
Barevný pohárek z nerez oceli, 500 ml. V dárkové krabičce. Rozměr: ø88×128 mm 
Tisk: P2 (1C, 30×30 mm), E2 (30×40 mm)

131,10 Kč / 5,09 €
na straně 309.

TOKKEN  AP721167
Jednostěnný termo hrnek z bambusových vláken, se silikonovým víčkem na pití a páskem na 
držení, 380 ml. Rozměr: ø94×112 mm Tisk: P1 (1C, 25×20 mm)

86,30 Kč / 3,35 €
na straně 311.

ARISTON  AP721174
Termo hrnek z nerez oceli, potažený bambusem a víčkem na pití, 450 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø82×170 mm Tisk: E2 (30×70 mm)

331,70 Kč / 12,88 €
na straně 309.

VANDIX  AP781802
Transparentní sportovní láhev s víčkem na pití, bez obsahu BPA, 650 ml. V dárkové krabičce.  
Rozměr: ø70×230 mm Tisk: P2 (2C, 30×50 mm)

169,40 Kč / 6,58 €
na straně 315.
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DALFIX  AP721158
Plastová sportovní láhev s popruhem, bez BPA, 330 ml. Rozměr: 215×49 mm 
Tisk: P2 (2C, 20×50 mm)

126,70 Kč / 4,92 €
na straně 315.

MANCEX  AP721160
Sportovní láhev pro děti, BPA‑free, s barevným držákem na víčku, 480 ml. 
Rozměr: ø68×183 mm Tisk: P2 (2C, 30×50 mm)

128,20 Kč / 4,98 €
na straně 317.

DELDYE  AP781698
Sportovní láhev pro děti s víčkem na pití, bez obsahu BPA v plastu, 440 ml. V dárkové krabici. 
Rozměr: ø70×160 mm Tisk: P2 (2C, 30×30 mm)

121,80 Kč / 4,73 €
na straně 316.

DIRLAM  AP781661
Průhledná plastová sportovní láhev se šroubovacím uzávěrem a popruhem, 500 ml. 
Rozměr: ø68×205 mm Tisk: P2 (2C, 30×50 mm)

63,60 Kč / 2,47 €
na straně 317.
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RALTOX  AP721159
Transparentní sportovní láhev s louhovacím sítkem na ovoce s barevným víčkem, 700 ml. 
Rozměr: 220×73 mm Tisk: P2 (2C, 20×50 mm)

176,90 Kč / 6,87 €
na straně 317.

BURDIS  AP721178
Skleněná sportovní láhev s bambusovým víčkem, 420 ml. V dárkové krabičce. Rozměr: ø80×200 mm 
Tisk: P2 (1C, 20×80 mm), E2 (20×80 mm)

156,60 Kč / 6,08 €
na straně 319.

MOLTEX  AP721173
Sportovní láhev z nerez oceli a bambusu, 500 ml. V dárkové krabičce. Rozměr: ø69×245 mm 
Tisk: E2 (30×70 mm)

376,20 Kč / 14,61 €
na straně 319.

TULMAN  AP721169
Barevná sportovní láhev na pití s bambusovým uzávěrem, 800 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø72×242 mm Tisk: P2 (2C, 30×30 mm), E2 (30×70 mm)

276,30 Kč / 10,73 €
na straně 319.
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REXTAN  AP721170
Sportovní láhev z nerez oceli, 790 ml. V dárkové krabičce. Rozměr: ø74×257 mm 
Tisk: P2 (1C, 30×50 mm), E2 (20×60 mm)

238,70 Kč / 9,27 €
na straně 320.

CLEIKON  AP721172-01
Termoska z nerez oceli pro sublimační potisk, 500 ml. V dárkové krabičce. Rozměr: ø70×246 mm 
Tisk: SU1 (FC, 210×120 mm)

308,00 Kč / 11,96 €
na straně 323.

TUKEL  AP721157
Hliníková sportovní láhev s barevným víčkem a silikonovým popruhem, 650 ml. 
Rozměr: ø66×230 mm Tisk: P2 (1C, 30×70 mm), RS (1C, 210×160 mm), E2 (20×80 mm)

148,10 Kč / 5,75 €
na straně 322.

GEISHA  AP804203
Dvoustěnná termoska s matnou povrchovou úpravou, 500 ml. Rozměr: ø69×247 mm 
Tisk: P2 (1C, 30×30 mm), E2 (30×30 mm), RE2 (ø33 mm)

215,30 Kč / 8,36 €
na straně 323.

38 FOOD & DRINKWARE



NITOL  AP721164
Sada na víno z bambusu s vývrtkou, kroužkem a zátkou v bambusové krabičce. 
Rozměr: 160×100×45 mm Tisk: P2 (4C, 50×40 mm), E2 (120×100 mm)

312,30 Kč / 12,13 €
na straně 327.

LOIRE  AP808026
Klasická vývrtka z nerez oceli s dřevěným držadlem. Rozměr: 104×85×27 mm Tisk: E1 (40×10 mm), 
P1 (2C, 40×10 mm)

30,40 Kč / 1,18 €
na straně 328.

BORIAX  AP721165
Sada na víno z bambusu s vývrtkou, kroužkem, nálevku a zátkou v bambusové krabičce s přihrádkou 
na láhev vína. Dodáváno bez láhve. Rozměr: 360×118×110 mm Tisk: P2 (4C, 50×40 mm), 
E2 (120×70 mm)

684,70 Kč / 26,59 €
na straně 327.

KABALT  AP721163-10
Vakuová zátka na víno s vestavěnou pumpičkou. Rozměr: ø28×82 mm Tisk: P1 (1C, ø15 mm)

52,50 Kč / 2,04 €
na straně 330.
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MOJITO  AP809560-21
Otvírák na láhve z nerez oceli. Rozměr: 180×40×2 mm Tisk: P2 (4C, 50×25 mm), 
C1 (8C, 50×25 mm), E1 (80×25mm), RE2 (80×25mm)

29,10 Kč / 1,13 €
na straně 334.

WEIZEN  AP809561-21
Otvírák na láhve z nerez oceli ve tvaru kreditní karty. Rozměr: 85×54×1,5 mm 
Tisk: P2 (4C, 45×45 mm), C1 (8C, 45×45 mm), E1 (45×45mm), RE2 (45×45mm)

22,70 Kč / 0,88 €
na straně 334.

MAGBADGE BOTTLE  AP718220
Placka se zrcátkem a s plnobarevně potištěným vloženým papírem. Cena zahrnuje 
digitální tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø58 mm 
Tisk: FP‑DG (FC, ø58 mm)

22,90 Kč / 0,89 €
na straně 335.
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FABULAK  AP721180
Plastová láhev na bublifuk. Dodáváno bez náplně. Rozměr: 61×82×26 mm Tisk: P1 (1C, ø10 mm),

30,40 Kč / 1,18 €
na straně 337.

SEBASTOPOL  AP718230
Domino z polaminované březové překližky s 28 dílky a bavlněným váčkem. Cena zahrnuje 
1 barevné logo na zadních stranách dílků, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 117×55×41 mm Tisk: FP‑S (1C, 45×19 mm)

73,10 Kč / 2,84 €
na straně 348.

KOLDY  AP721186
PVC kachnička do vany. Rozměr: 84×77×70 mm Tisk: P1 (1C, 20×20 mm)

39,10 Kč / 1,52 €
na straně 337.

PRAKON  AP721181
Dřevěné domino v dřevěné krabičce, 28 dílků. Rozměr: 147×50×31 mm Tisk: P1 (4C, 25×50 mm), 
E1 (120×15 mm)

40,90 Kč / 1,59 €
na straně 349.
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XIGRAL  AP721182
Dřevěná sada her ‑ šachy, domino, mikádo a dáma. Rozměr: 163×30×163 mm 
Tisk: P1 (4C, 50×50 mm), E1 (80×80 mm)

183,10 Kč / 7,11 €
na straně 349.

REMIX  AP721184
Barevné křídy (4 ks) v papírové krabičce. Rozměr: 95×110×25 mm 
Tisk: P1 (4C, 70×30 mm)

21,90 Kč / 0,85 €
na straně 355.

SKINGA  AP781810-01
Pouzdro na pera na zip s 5 voskovkami na vybarvení, netkaná 
textilie. Rozměr: 220×110 mm Tisk: T1 (8C, 110×20 mm)

20,60 Kč / 0,80 €
na straně 355.

VARNILS  AP721183
Sada 4 ks samolepek se zvířátky na vybarvení, vč. 4 ks fixů. 
Rozměr: 138×230 mm Tisk: P1 (2C, 70×10 mm)

25,00 Kč / 0,97 €
na straně 355.

MIGAL  AP781272
Sada 8ks dřevěných pastelek a ořezávátka, v pouzdru na zip ze 420D polyesteru. 
Rozměr: 100×45×40 mm Tisk: T1 (8C, 50×20 mm), *:WP (8C, 50×20 mm)

33,70 Kč / 1,31 €
na straně 354.
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CABULAR  AP718224
Kovový obdélníkový přívěšek na klíče s povrchem z karbonu. V dárkové černé krabičce. 
Rozměr: 25×43×4 mm Tisk: P1 (1C, 15×25 mm),

36,60 Kč / 1,42 €
na straně 361.

CLEVON  AP721187
Hliníkový otvírák na láhve s přívěškem na klíče. Rozměr: 30×89×2 mm Tisk: E1 (20×20 mm)

14,40 Kč / 0,56 €
na straně 367.

PICOLATTE  AP810745
Kovový přívěšek na klíče ve tvaru hrnku. V dárkové černé krabičce. Rozměr: 22×80 mm 
Tisk: E1 (10×10 mm)

33,20 Kč / 1,29 €
na straně 367.

PETERBY  AP809548
Hliníkový přívěšek na klíče ve tvaru kamionu s funkcí otvíráku na láhve. Rozměr: 68×18×3 mm 
Tisk: E1 (30×6 mm)

13,10 Kč / 0,51 €
na straně 368.
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SEMIBALL  AP810746
Kovový přívěšek na klíče ve tvaru poloviny fotbalového míče. V černé dárkové krabičce. 
Rozměr: 90×30×12 mm Tisk: DO2 (FC, ø28 mm), E1 (ø24 mm)

36,30 Kč / 1,41 €
na straně 372.

VALENTINE  AP873031
Kovový přívěšek na klíče ve tvaru srdce, v černé dárkové krabičce. Rozměr: 42×87×3 mm 
Tisk: DO3 (FC, 41×35 mm), E1 (30×15 mm)

36,30 Kč / 1,41 €
na straně 373.

CARMERO  AP718223
Kovový přívěšek na klíče ve tvaru čísla 1 s povrchem z karbonu. V dárkové černé krabičce. 
Rozměr: 76×30×2 mm Tisk: P1 (1C, 8×30 mm)

45,10 Kč / 1,75 €
na straně 372.

KEYBADGE MINI  AP718216
Přívěšek na klíče s malou plackou s plnobarevně potištěným vloženým papírem. Cena zahrnuje digitální 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø44 mm Tisk: FP‑DG (FC, ø44 mm)

15,70 Kč / 0,61 €
na straně 377.
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KEYBADGE MAXI  AP718218
Přívěšek na klíče s velkou plackou s plnobarevně potištěným vloženým papírem. Cena 
zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø58 mm 
Tisk: FP‑DG (FC, ø58 mm)

16,50 Kč / 0,64 €
na straně 377.

STEELCART  AP809562
Přívěšek na klíče z nerez oceli s koncem pro nákupní vozíky. Rozměr: 73×23×1 mm 
Tisk: E0 (50×15 mm), RE1 (50×15 mm)

16,20 Kč / 0,63 €
na straně 387.

KEYBADGE BOTTLE  AP718219
Přívěšek na klíče s velkou plackou a otvírákem na láhve s plnobarevně potištěným vloženým papírem. 
Cena zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø58 mm 
Tisk: FP‑DG (FC, ø58 mm)

19,10 Kč / 0,74 €
na straně 377.

DERSTAK  AP721189-10
Plastová baterka s 1 LED světlem a přívěškem na klíče. Vygravírované logo na těle je podsvícené. Vč. 
knoflíkových baterií. Rozměr: ø18×66 mm Tisk: E1 (25×10 mm)

77,80 Kč / 3,02 €
na straně 390.
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CASTAWAY  AP809549-21
Nářadí z nerez oceli ve tvaru kreditní karty, s 15 funkcemi, v plastovém pouzdře. 
Rozměr: 53×85×2 mm Tisk: T1 (8C, 60×30 mm), E1 (30×20 mm), RE1 (30×20 mm)

27,00 Kč / 1,05 €
na straně 396.

KARMANN  AP808025
Nářadí z nerez oceli a s dřevěným držadlem, 13 funkcí. Rozměr: 160×90×24 mm 
Tisk: P2 (4C, 50×15 mm), E2 (50×15 mm)

377,20 Kč / 14,65 €
na straně 397.

KOLTOM  AP781692
Plastový odlamovací nůž. Rozměr: 30×155×14 mm Tisk: P1 (4C, 60×8 mm)

11,60 Kč / 0,45 €
na straně 400.
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SKABIX  AP721084-10
Skládací lopata pro případ nouze z uhlíkaté oceli v přenosném obalu. Rozměr: 115×465×50 mm 
Tisk: T2 (8C, 70×70 mm), E2 (50×20 mm)

305,10 Kč / 11,85 €
na straně 406.

REMLUX  AP721188-10
Vícejazyčná kamera do auta s 720p rozlišením, 2,4" LCD displejem, detekcí pohybu a slotem na micro 
SD kartu. Vč. USB nabíjecího kabelu a přísavky. Rozměr: 142×142×70 mm Tisk: P2 (2C, 10×10 mm)

1 200,70 Kč / 46,63 €
na straně 411.

NARDELLY  AP781737
Skládací organizér do kufru auta z netkané textilie s uchy. Rozměr: 340×280×250 mm 
Tisk: T1 (8C, 220×100 mm)

112,00 Kč / 4,35 €
na straně 407.
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VUALAX  AP721190-10
360° otočný, plastový stojánek na mobil s vestavěnou bezdrátovou nabíječkou. Montáž na větrací 
mřížku v autě. Rozměr: 74×105×68 mm Tisk: P2 (1C, 10×10 mm)

250,50 Kč / 9,73 €
na straně 413.

TECNOX  AP721191-10
Plastový stojánek na mobil s vestavěnou bezdrátovou nabíječkou. Montáž na větrací mřížku v autě. 
Rozměr: 92×110×62 mm Tisk: P2 (1C, 10×10 mm)

410,70 Kč / 15,95 €
na straně 413.

THUNDER  AP808414
Plně automatický (otevření/zavření) větruodolný skládací deštník s 8 panely a reflexním olemováním. 
Kovová tyčka, hliníkový rám, žebra ze sklolaminátu a plastové držadlo. Ve stejně barevném obalu 
s reflexními pásky, 1900T pongee. Rozměr: ø1000×630 mm Tisk: T2 (8C, 200×100 mm), 
S2 (1C, 200×100 mm)

312,90 Kč / 12,15 €
na straně 421.
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ZAREM  AP721193
Plastové sluneční brýle s metalickými čočkami a UV 400 ochranou. Tisk: P1 (2C, 50×5 mm)

69,30 Kč / 2,69 €
na straně 425.

DABUR  AP781821
Unisex slámový klobouk (bez stuhy). Tisk: Not Printable, HS

57,40 Kč / 2,23 €
na straně 435.

LICEM  AP721194-00
Unisex syntetický papírový klobouk (bez stuhy). Tisk: Not Printable, HS

59,70 Kč / 2,32 €
na straně 435.

BRAZ  AP791198
Unisex polyesterový klobouk. Dodáváno bez stuhy. Rozměr: 290×255 mm Tisk: Not Printable, HS

45,80 Kč / 1,78 €
na straně 436.
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HENDRY  AP721195
Plastový větráček se sprejem na vodu s oddělitelnou nádobkou na vodu. Dodáváno bez 2 AA baterií. 
Rozměr: 85×160×80 mm Tisk: P1 (2C, 10×60 mm)

83,90 Kč / 3,26 €
na straně 440.

KASSIA  AP781674
Olemovaná plastová plážová matrace s uchy. Rozměr: 600×1800 mm Tisk: T2 (8C, 150×50 mm)

142,10 Kč / 5,52 €
na straně 442.

TELA  AP761252
Látkový vějíř s plastovou rukojetí. Rozměr: 430×230 mm Tisk: P1 (2C, 70×7 mm), 
P2 (1C, 60×60 mm)

28,80 Kč / 1,12 €
na straně 440.

MANDALAY  AP718205
Dřevěné skládací křeslo se sublimačně potištěným potahem. Cena zahrnuje sublimační 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 10 ks. Rozměr: 1250×540×32 mm  
Tisk: FP‑SU (FC, 450×1050 mm)

2 124,40 Kč / 82,50 €
na straně 443.
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TANER  AP791573
Plážový deštník s UV ochranou a taškou. Materiál: nylon. Rozměr: ø1500 mm  
Tisk: T2 (8C, 250×120 mm)

328,10 Kč / 12,74 €
na straně 443.

ZEUSTY  AP781730
Plážový míč se 6 panely, plná bílá barva a transparentní barevné panely, PVC. Vyfouklý rozměr: 370 mm. 
Rozměr: ø280 mm Tisk: T0 (8C, 120×50 mm), S1 (1C, 150×50 mm), WP (8C, 120×50 mm)

26,50 Kč / 1,03 €
na straně 447.

KONGAL  AP721196
Plážový tenis s 2 velkými pálkami a 1 balonkem, vyrobeno ze dřeva a plastu. Rozměr: 235×380×8 mm 
Tisk: S1 (2C, 160×110 mm)

116,40 Kč / 4,52 €
na straně 445.

RUMBIX  AP721185
Papírová chladící taška pro děti s barevnými uchy a hliníkovou vložkou. Rozměr: 200×260×95 mm 
Tisk: S1 (2C, 120×120 mm)

72,10 Kč / 2,80 €
na straně 454.
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CREABLANKET  AP718187-01
Deka z polar fleecu se sublimačním potiskem na 1 straně, 100% polyester, 250 g/m².  Digitálně 
potištěný papírový balící pruh. Cena zahrnuje sublimační a digitální tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 25 ks. Rozměr: 1000×1500 mm Tisk: FP‑SU (FC, 1000×1500 mm)

841,50 Kč / 32,68 €
na straně 456.

JARDIN  AP892010
Zahradní nářadí v nylonové zástěře. Obsahuje nůžky na stříhání, ruční vidlici, lopatku a pár rukavic. 
Rozměr: 560×450 mm Tisk: T2 (8C, 80×80 mm)

346,90 Kč / 13,47 €
na straně 458.

BOTANIC  AP892009
Zahradní nářadí v nylonové tašce s přihrádkami. Obsahuje nůžky na 
stříhání, ruční vidlici, 2 lopatky, vázací drát s řezákem, rozprašovač a 
pár rukavic. Rozměr: 105×105×220 mm Tisk: T2 (8C, 70×70 mm), 
E2 (70×10 mm)

362,30 Kč / 14,07 €
na straně 458.

GALTAX  AP721197
Švihadlo s dřevěnými držadly. Rozměr: ø7×2600 mm 
Tisk: P1 (2C, 60×10 mm), E1 (60×10 mm)

41,70 Kč / 1,62 €
na straně 462.

TORRES  AP761201
Nafukovací fandící tyče, pro jednorázové použití. Dodáváno s náústkem. 
Rozměr: 100×600 mm Tisk: S1 (1C, 250×80 mm)

8,50 Kč / 0,33 €
na straně 466.
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ZACKY  AP721192
Ruka na fandění z EVA pěny. Rozměr: 250×500 mm Tisk: S1 (1C, 150×150 mm)

53,30 Kč / 2,07 €
na straně 467.

SUBOWRIST MAX  AP718204
Polyesterový náramek na festivaly na zakázku, s plastovým bezpečnostním zapínáním a plnobarevně 
potištěným plastovým štítkem. Cena zahrnuje sublimační potisk na obou stranách, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 390×25 mm Tisk: FP‑SU (FC, 390×15 mm), 
FP‑UV (FC, 40×25 mm)

14,90 Kč / 0,58 €
na straně 468.

SUBYARD DRINK  AP718193
Polyesterový lanyard na zakázku s kovovou karabinkou a otvírákem na láhve. Sublimační potisk na obou 
stranách. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 31×610 mm Tisk: FP‑SU (FC, 1100×20 mm), E1 (25×10 mm)

Individ. Kalkulace
na straně 468.

SUBOWRIST  AP718203
Polyesterový náramek na festivaly na zakázku, s plastovým bezpečnostním zapínáním. Cena 
zahrnuje sublimační potisk na obou stranách, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 390×15 mm Tisk: FP‑SU (FC, 390×15 mm)

12,40 Kč / 0,48 €
na straně 468.
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BEPPU  AP718225
Plastový plnobarevně potištěný držák na PET láhve na zakázku s kovovou karabinkou. Cena 
zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 133×58 mm 
Tisk: FP‑UV (FC, 58×133 mm)

22,90 Kč / 0,89 €
na straně 468.

FESTAK  AP721199
Barevný, polyesterový náramek na festivaly, s plastovým štítkem a bezpečnostním zapínáním. 
Rozměr: 345×15 mm Tisk: P0 (2C, 15×15 mm) 

8,00 Kč / 0,31 €
na straně 469.

SUBYARD FRESH  AP718192
Polyesterový lanyard na zakázku s držákem na láhve, sublimační potisk na obou stranách. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 63×440 mm Tisk: FP‑SU (FC, 870×20 mm)

Individ. Kalkulace
na straně 469.

FRONUK  AP721198
Polyesterové vodítko s kovovou karabinkou. Rozměr: 1270×25mm Tisk: T1 (8C, 200×20 mm)

120,50 Kč / 4,68 €
na straně 471.
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TRAMUX  AP721066
Kartáč na vlasy proti zamotávání vlasů v metalické barvě. Rozměr: 67×90×45 mm 
Tisk: P1 (1C, ø30 mm)

64,10 Kč / 2,49 €
na straně 473.

SIONY  AP721203-00
Polyesterová kosmetická taštička na zip s poutkem. Rozměr: 250×160 mm Tisk: T1 (8C, 120×60 mm)

98,40 Kč / 3,82 €
na straně 479.

BEAUTYBADGE  AP718221
Placka se zrcátkem a s plnobarevně potištěným vloženým papírem. Cena zahrnuje digitální tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø58 mm Tisk: FP‑DG (FC, ø58 mm)

22,90 Kč / 0,89 €
na straně 475.

FILEN  AP721204
Polyesterová kosmetická taštička na zip s poutkem. Rozměr: 170×150×55 mm 
Tisk: T1 (8C, 120×60 mm)

89,40 Kč / 3,47 €
na straně 479.
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BAYALAX  AP721206
Velký ručník z mikrovlákna, 310g/m². Rozměr: 1700×900 mm Tisk: T1 (8C, 150×100 mm), 
BR (10C, 200×200 mm), *:WP (8C, 150×80 mm)

329,90 Kč / 12,81 €
na straně 481.

CREATOWEL S  AP718186
Oboustranný ručník se sublimačním potiskem na jedné straně. 
100% bavlna + 100% mikrovlákno, 400 g/m². Cena zahrnuje 
sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn. 50 ks. 
Rozměr: 300×500 mm Tisk: FP‑SU (FC, 300×500 mm)

129,30 Kč / 5,02 €
na straně 483.

CREATOWEL L  AP718207
Oboustranný ručník se sublimačním potiskem na jedné straně. 
100% bavlna + 100% mikrovlákno, 400 g/m². Zabaleno do přebalu 
s digitálně tištěným papírem dokola. Cena zahrnuje sublimační 
a digitální potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn. 25 ks. 
Rozměr: 700×1400 mm Tisk: FP‑SU (FC, 700×1400 mm)

712,80 Kč / 27,68 €
na straně 483.

CREATOWEL M  AP718206
Oboustranný ručník se sublimačním potiskem na jedné 
straně. 100% bavlna + 100% mikrovlákno, 400 g/m². 
Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn. 50 ks. Rozměr: 500×1000 mm 
Tisk: FP‑SU (FC, 600×1000 mm)

352,80 Kč / 13,70 €
na straně 483.

KEFAN  AP721207
Ručník z mikrovlákna s gumičkou, 160 g/m². Rozměr: 400×900 mm Tisk: T2 (8C, 150×100 mm), 
BR (10C, 200×200 mm), *:WP (8C, 150×80 mm)

66,20 Kč / 2,57 €
na straně 481.
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BOOHOO  AP809567
Kartáček na zuby z přírodního bambusu s černými štětinami, v papírové krabičce. 
Rozměr: 175×13×5mm Tisk: P2 (2C, 50×10 mm), E1 (50×10 mm)

29,60 Kč / 1,15 €
na straně 484.

EPSON  AP721202
Kulatý balzám na rty v metalickém obalu. Rozměr: ø38 mm 
Tisk: P1 (1C, 10×10mm)

31,70 Kč / 1,23 €
na straně 486.

HYGIENE  AP809566
10 ks vlhkých ubrousků v uzavíratelném obalu s bílým 
uzávěrem. Rozložená velikost ubrousku: 20 × 15 cm. Ideální 
pro tamponový tisk nebo plnobarevnou vinylovou samolepku. 
Rozměr: 150×70×15 mm Tisk: P1 (1C, 60×20 mm), 
VS (FC, 75×51 mm)

14,40 Kč / 0,56 €
na straně 493.

TRUDY  AP721208-01
Plastový stolní zvlhčovač vzduchu s vícebarevným LED 
světlem. Vč. USB kabelu, 200 ml. Rozměr: ø60×149 mm 
Tisk: P2 (1C, 20×50 mm)

326,80 Kč / 12,69 €
na straně 491.

BOOHOO MINI  AP809568
Dětský zubní kartáček z přírodního bambusu s černými štětinami. V papírové krabičce. 
Rozměr: 145×13×5mm Tisk: P2 (2C, 50×10 mm), E1 (50×10 mm)

27,60 Kč / 1,07 €
na straně 484.
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BERTY  AP721200-01
Plastový skládací pohárek s boxem na pilulky. Pouzdro s karabinkou, 220 ml. Rozměr: ø68×106 mm 
Tisk: P1 (4C, ø55 mm), UV (FC, ø60 mm)

46,90 Kč / 1,82 €
na straně 497.

GAZUK  AP721161-01
Transparentní plastová sportovní láhev s oddělitelným boxem na pilulky (7 oddílů), 730 ml. 
Rozměr: ø75×233 mm Tisk: P2 (2C, 30×50 mm)

186,20 Kč / 7,23 €
na straně 497.

EDMOR  AP721201-01
Plastový, transparentní box na pilulky s 4 přihrádkami. Rozměr: 60×60×18 mm 
Tisk: P1 (4C, 15×15 mm)

7,20 Kč / 0,28 €
na straně 497.

NEPTUNE  AP810748
Lékárnička ve voděodolném obalu s lanyardem. Obsahuje nůžky, 1 bavlněný obvaz, 2 tamponky 
s alkoholovou dezinfekcí, 1 sterilní podložka z netkané textilie, 5 lepicích obvazů, lepicí pásku. 
Rozměr: 144×95×36 mm Tisk: P1 (4C, 50×30 mm)

71,30 Kč / 2,77 €
na straně 498.
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DOC2GO  AP809564
Kompaktní lékárnička v nylonovém pouzdře na zip. Obsahuje nůžky, 1 elastický obvaz, 4 tamponky s 
alkoholovu dezinfekcí, 1 sterilní podložka z netkané textilie, 5 lepicích obvazů, 5 zavíracích špendlíků a 
lepící pásku. Rozměr: 100×150 mm Tisk: T2 (8C, 70×40 mm)

57,70 Kč / 2,24 €
na straně 498.

MEDIC  AP809565
Komplexní lékárnička v taštičce z nylonu na zip. Obsahuje nůžky, plastovou pinzetu, 1 elastický obvaz, 
1 trojúhelníkovou bandáž, 4 tamponky s alkoholovou dezinfekcí, 2 čisticí ubrousky, 2 antiseptické 
tampóny, 2 sterilní podložky z netkané textilie, 10 lepicích obvazů, 5 zavíracích špendlíků, lepicí pásku a 
pár rukavic bez latexu. Rozměr: 160×100×35 mm Tisk: T2 (8C, 100×50 mm)

107,60 Kč / 4,18 €
na straně 499.

BAYWATCH  AP810747
Lékárnička ve voděodolném obalu. Obsahuje nůžky, plastovou pinzetu, 1 elastický obvaz, 1 
trojúhelníkovou bandáž, 6 tamponků s alkoholovou dezinfekcí, 2 sterilní podložky z netkané 
textilie, 10 lepicích obvazů, lepicí pásku a pár rukavic bez latexu. Rozměr: 228×290×110 mm 
Tisk: S2 (1C, 150×80 mm)

171,80 Kč / 6,67 €
na straně 499.

GRUP  AP731980
Transparentní hřejivý polštářek s barevný gelem, opakovaně použitelný. Rozměr: 100×80×10 mm  
Tisk: P1 (1C, 10×10 mm), VS (FC, 40×40 mm)

23,20 Kč / 0,90 €
na straně 501.
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DOMEBADGE  AP718199
Odznak s magnetem vyrobený na zakázku s epoxy potiskem. Cena zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø45 mm Tisk: FP‑DO (FC, ø45 mm)

32,20 Kč / 1,25 €
na straně 507.

PINBADGE MINI  AP718215
Malá placka se špendlíkem s plnobarevně potištěným vloženým papírem. Cena zahrnuje digitální tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø44 mm Tisk: FP‑DG (FC, ø44 mm)

11,80 Kč / 0,46 €
na straně 507.

PINBADGE MAXI  AP718217
Velká placka se špendlíkem s plnobarevně potištěným vloženým papírem. Cena zahrnuje digitální tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø58 mm Tisk: FP‑DG (FC, ø58 mm)

12,60 Kč / 0,49 €
na straně 507.

COLOBADGE  AP718200
Plastový odznak s magnetem vyrobený na zakázku s plnobarevným potiskem. Vyráběno ve 
vlastním tvaru ‑ max. rozměr 50x50mm.  Cena zahrnuje UV LED potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 50×50 mm Tisk: FP‑UV (FC, 50×50 mm)

29,40 Kč / 1,14 €
na straně 508.
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ZIPPY  AP809563
Koncovka na zip s epoxy potiskem a karabinkou. Přidejte na zipy na oděvy nebo tašky pro 
snažší otvírání. Cena zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: Ø22×1,8 mm Tisk: FP‑DO (FC, ø19 mm)

24,70 Kč / 0,96 €
na straně 511.

SUBOSCARF DOUBLE  AP718231
Šála z polar fleecu se sublimačně potištěnou grafikou na obou stranách. 100% polyester, 
250 g/m². Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu.  Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 300×1600 mm Tisk: FP‑SU (FC, 2 × 300×1600 mm)

383,20 Kč / 14,88 €
na straně 520.

PLUS  AP761999
Nylonový šátek proti dešti ve tvaru trojúhelníku. Rozměr: 1000×700 mm Tisk: T0 (8C, 170×170 mm), 
*:SU1 (FC, 170×170 mm)

17,80 Kč / 0,69 €
na straně 516.

SUBOSCARF  AP718188
Šála z polar fleecu se sublimačně potištěnou grafikou na jedné straně. 100% polyester, 250 g/m². Cena 
zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 300×1600 mm 
Tisk: FP‑SU (FC, 300×1600 mm)

286,60 Kč / 11,13 €
na straně 520.
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FOLTEN  AP721013
Sportovní zimní čepice s fleecovou podšívkou, polyester/spandex. Tisk: T1 8C 100×30 mm

66,20 Kč / 2,57 €
na straně 521.

HIMOL  AP781639
6ti panelová baseballová čepice se síťkou vzadu a nastavitelným plastovým páskem. Polyester/
mikrovlákno. Tisk: T0 (8C, 100×45 mm), BR (10C, 110×55 mm), *:WP (8C, 100×45 mm)

57,20 Kč / 2,22 €
na straně 523.

VANZOX  AP721211
Dotykové sportovní rukavice se speciálním povrchem na 2 prstech, polyester/lycra. 
Tisk: T1 (8C, 40×40 mm)

127,70 Kč / 4,96 €
na straně 522.

TECNIC DINAMIC T  AP721212
Sportovní prodyšné tričko, 100% polyester, 125 g/m². Rozměr: S‑XXL Tisk: T1 (8C, 200×300 mm), 
S1 (6C, 250×350 mm), BR (10C, 200×120 mm), *:SU1 (FC, 170×170 mm)

124,90 Kč / 4,85 €
na straně 530.
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TECNIC DINAMIC COMBY  AP721209
Sportovní, prodyšné tričko, 100% polyester, 135g/m². Rozměr: S‑XXL Tisk: T1 (8C, 200×300 mm), 
S1 (6C, 250×350 mm), BR (10C, 200×120 mm), SU1 (FC, 170×170 mm)

137,80 Kč / 5,35 €
na straně 530.

BELSAN  AP721210
Unisex, prodyšná a voděodolná zateplená vesta s 2 kapsami na zip, polyester. Rozměr: S‑XXL 
Tisk: T2 (8C, 80×15 mm)

702,20 Kč / 27,27 €
na straně 532.

TECNIC DINAMIC K  AP721213
Sportovní prodyšné tričko pro děti, 100% polyester, 125 g/
m². Rozměr: 4‑5,6‑8,10‑12 Tisk: T1 (8C, 200×300 mm), 
S1 (6C, 250×350 mm), BR (10C, 200×120 mm), 
*:SU1 (FC, 170×170 mm)

109,40 Kč / 4,25 €
na straně 531.

LUZAT  AP741909
Vodě a větru odolná bunda z lesklého polyesteru. S kapucí, na zip a s předními kapsami na zip. 
100% polyester. Rozměr: S‑XXL Tisk: T2 (8C, 120×25 mm)

791,00 Kč / 30,72 €
na straně 532.
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BAIDOK  AP741681
Voděodolná, prodyšná softshellová bunda na zip se 2 předními kapsami. 94% polyester/6% elastan, 
300 g/m². Rozměr: S‑XXL Tisk: T2 (8C, 250×200 mm), BR (10C, 250×150 mm)

767,10 Kč / 29,79 €
na straně 533.

HINBOW  AP741687
Pláštěnka s kapucí z odolného PVC s žáruvzdornou povrchovou úpravou. Se zapínáním na knoflíky a 
dvěma předními kapsami. Rozměr: M‑L, XL‑XXL Tisk: S2 (1C, 100×60 mm)

229,90 Kč / 8,93 €
na straně 534.

PEYTEN  AP741907
Bunda z mikro polar fleecu s krátkým zipem a s protižmolkující úpravou. 100% polyester, 155 g/m². 
Rozměr: S‑XXL Tisk: T2 (8C, 250×200 mm), S2 (6C, 250×200 mm), BR (10C, 200×150 mm)

280,70 Kč / 10,90 €
na straně 533.

GARU  AP791499
Pláštěnka na zip se skládací kapucí v límci a 2 předními kapsami. Nastavitelné šňůrky v límci a v pase. 
190T polyester. Rozměr: M‑XXL Tisk: T2 (8C, 250×200 mm), S1 (2C, 250×200 mm)

417,40 Kč / 16,21 €
na straně 534.
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