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KAPRIN AP781878
• 65×143×27 mm
[ P2 (4C, 50×30 mm), UV (FC, 100×40 mm)

Plastová USB power banka s 3 
nabíjecími porty, 1 LED světlem a 
10000 mAh baterií. Bez nabíjecího 
kabelu.

VILLEX AP781875
• 65×94×8 mm
[ P2 (4C, 50×30 mm), E1 (60×20 mm)

Hliníková USB power banka s 
2200 mAh baterií. Power banka 
může být nabíjena přes USB 
Typ-C a USB mikro porty. Bez USB 
nabíjecího kabelu.

BRADFOR AP781883
• 96×200×15 mm
[ P2 (4C, 50×30 mm), UV (FC, 160×80 mm)

Plastová USB power banka s 20000 mAh 
baterií, s 3 USB a 1 USB Typ-C porty. 
Power banka může být nabíjena přes 
USB Typ-C,  USB mikro a světelným 
portem. Bez USB nabíjecího kabelu.
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DONSON AP781863-01
• 90×90×7 mm
[ P2 (4C, 50×50 mm), UV (FC, 90×90 mm)

Plastová bezdrátová nabíječka na 
mobil s 2 USB porty. Max. výstup 
2100 mA.

BACKERS AP781590-21
• 75×141×13 mm
[ P2 (4C, 50×30 mm), E1 (80×50 mm)

Hliníková USB power banka 
s 10000 mAh baterií s 2 USB 
a 2 USB Typ-C výstupem. Bez 
nabíjecího kabelu.

NEBLIN AP781862
• ø98×11 mm
[ P2 (4C, ø40 mm), UV (FC, ø50 mm)

Bezdrátová nabíječka na mobil v 
plastu.

QUIZET AP781882-01
• 72×145×19 mm
[ P2 (4C, 50×30 mm), UV (FC, 50×30 mm)

Plastová USB power banka s 
6000 mAh baterií a vestavěnou 
bezdrátovou nabíječkou. S 
USB a USB Typ-C nabíjecími 
porty. Power banka může být 
nabíjena přes USB Typ-C port. 
Bez nabíjecího kabelu.

LACOUST AP781604
• ø21×97 mm
[ P2 (2C, 30×10 mm)

Hliníková USB nabíječka do auta 
se 2 porty, max. výstup: 2100 mA. 
Vestavěná sluchátková bluetooth 
sada.

VOLUTION AP781867
• 220×72×150 mm
[ P2 (4C, 50×50 mm)

Plastová nabíjecí stanice 
se stojánkem na mobil, 
bezdrátovou nabíječkou, 3 
USB a 1 USP Typ-C porty. Max. 
výstup 10000 mA.
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KELAN AP781619
• 110×170 mm
[ P2 (2C, 50×20 mm)

Obal na mobil na paži z PU 
kůže s dotykovým okénkem a 
reflexními částmi. Vhodný pro 
mobily do rozměru 6 palců.

DOFFER AP781884
• 15×500×11 mm
[ P2 (1C, 15×7 mm)

Lanyard s USB typ-C nabíjecím 
kabelem a kovovou karabinkou.

KROSLY AP781133
• 31×52×10 mm
[ P2 (1C, 15×5 mm), DO1 (FC, ø16 mm)

Hledač klíčů s bluetooth, 
se vzdálenou samospouští 
fotoaparátu, plast. Vč. knoflíkové 
baterie, operuje s IOS/Android.

ARNOLD AP781602
• 35×40×6 mm
[ P1 (2C, 20×10 mm)

Plastový stojánek na mobil ve 
tvaru čtverce se samolepícím 
povrchem.

BAGLY AP781745
• 105×145×30 mm
[ P2 (1C, 20×20 mm)

Univerzální čočky na chytrý 
telefon se 3 otočnými čočkami. 
4 funkce: rybí oko, makro, 
širokoúhlý objektiv a kruhový 
polarizační filtr.

TENTH AP844037
• 73×142 mm
[ P2 (4C, 40×70 mm), UV (FC, 70×140 mm)

Plastový obal na iPhone®, 
kompatibilní s iPhone® X.
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VOLTAR AP781886
• 75×136×30 mm
[ VS (FC, 60×60 mm)

Hliníková bluetooth sluchátka 
do uší s funkcí handsfree a 
vestavěnou dobíjecí baterií. Vč. 
USB nabíjecího kabelu. 

KELTY AP781686
• ø27×110 mm
[ P1 (2C, 60×12 mm)

Sluchátka do uší s 3,5 mm audio 
Jackem, v plastové krabičce s 
karabinkou a stejně barevným 
vrškem.

TRESOR AP781600
• 190×175×70 mm
[ P2 (1C, ø22 mm)

Skládací, plastová bluetooth 
sluchátka s vestavěnou dobíjecí 
baterií a funkcí hansfree volání. 
Vč. 3,5 mm audio Jacku a USB 
nabíjecím kabely.

VIANCOS AP781874
• ø62×51 mm
[ E2 (20×30 mm)

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.

KERPANS AP781960
• 180×183×86 mm
[ P2 (2C, ø30 mm)

Plastová bluetooth sluchátka s 
3,5mm audio Jackem spojením 
a vestavěnou dobíjecí baterií. 
S FM rádiem a funkcí hands-
free volání. Vč. USB nabíjecího 
kabelu. Značkový produkt 
Antonio Miro.

KOMIR AP781118
• 60×42×30 mm
[ P2 (1C, 20×10 mm)

Plastová sportovní kamera 
s 720p HD rozlišením, 2" 
LCD obrazovka a dobíjecí 
baterie. Vč. 10 doplňků a USB 
nabíjecího kabelu.
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ALTIX AP741431
• 20×58×10 mm
[ P2 (2C, 20×10 mm), E1 (20×10 mm)

Kov/plast USB flash disk 8GB, v 
dárkové krabičce.

VISERON AP781597
• ø35×152 mm
[ VS (FC, 50×15 mm)

Bluetooth reproduktor v plastu, 
vestavěná 2200 mAh power 
banka a 1 LED světlem. S 
funkcí handsfree volání a USB 
nabíjecím kabelem.

LURSEN AP781507
• 18×40×6 mm
[ E1 (30×10 mm)

Hliníkový USB flash disk 8GB.

BOLFING AP781865-10
• 111×83×41 mm
[ P2 (1C, 20×20 mm)

Bluetooth reproduktor s funkcí 
volání hands-free, čtečkou 
micro SD karet a FM rádiem. 
V plastovém obalu a s dobíjecí 
baterií. Vč. USB nabíjecího 
kabelu.

TELAM AP781791-01
• 83×15×30 mm
[ P2 (4C, 50×20 mm), UV (FC, 50×25 mm)

Plastový USB hub se 4 porty a 
s funkcí stojánku na mobil, USB 
2.0.

SLEUT AP781965
• ø29×62 mm
[ E1 (10×5 mm)

Plastový USB flash disk ve tvaru 
žárovky, 8 GB, kovový přívěšek 
a klíče. Rozsvítí se při připojení 
k laptopu.  V dárkové krabičce.
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LELOGRAM AP809523
• ø12×145 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm), UV (FC, 60×6 mm)

Plastové kuličkové pero s 
chromovou špičkou a vrškem, s 
modrou náplní.

SERFAT AP781880
• 220×180 mm
[ T1 (8C, 100×40 mm), 
*:SU2 (FC, 220×180 mm)

Podložka pod myš z 
mikrovlákna, která může být 
také použita jako čistítko na 
obrazovky, s protiskluzovým 
spodkem.

STEADY AP809604
• ø11×139 mm
[ P0 (4C, 40×7 mm)

Plastové kuličkové pero 
s barevným gumovým 
překrytím a chromovou 
špičkou, modrá náplň.

LACOL AP781900
• 41×16×2 mm
[ P1 (2C, 20×8 mm)

Plastový blokátor web kamery s 
posuvným krytem a samolepící 
zadní stranou.

LACHEM AP781932
• ø11×144 mm
[ P1 (4C, 30×6 mm)

Plastové kuličkové pero s 
modrou náplní.

BOGARD AP781887
• 260×46×14 mm
[ E2 (ø30 mm)

Vícejazyčné, bluetooth chytré 
hodinky s 1,22" LCD displejem 
a silikonovým páskem.
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BESK
 AP781971
• ø14×135 mm
[ E0 (40×7 mm)

Plastové kuličkové a dotykové 
pero v metalické barvě s 1 LED 
světlem pro osvětlení gravíru. 
Vč. knoflíkové baterie a modré 
náplně.

ZALEM AP781716
• ø11×147 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm), UV (FC, 80×5 mm)

Plastové kuličkové a dotykové 
pero s barevnými doplňky a 
modrou náplní.

HEBAN AP781906
• ø10×135 mm
[ E0 (40×6 mm)

Plastové kuličkové a dotykové 
pero s gumovým úchopem a 1 
LED světlem pro osvětlení laseru. 
S knoflíkovou baterií a modrou 
náplní.

WINDY AP809607
• ø10×137 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm), UV (FC, 60×6 mm)

Plastové kuličkové pero s 
černými částmi, metalickým 
povrchem a modrou náplní.

TRIPPEL AP809603
• ø8×145 mm
[ P1 (4C, 50×6 mm)

Plastové kuličkové a dotykové 
pero s gumovým úchopem, 
chromovou špičkou a 
metalickým povrchem. Se 3 
barevnými náplněmi: černá, 
modrá a červená.

CROPIX AP781705
• ø13×139 mm
[ P0 (4C, 50×7 mm), UV (FC, 60×7 mm)

Plastové twist kuličkové pero 
s funkcí stojánku na mobil a 
modrou náplní.
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CLERICUS AP809606
• ø9×161 mm
[ P0 (4C, 70×5 mm)

Kuličkové pero z recyklovaného 
papíru ve tvaru pastelky s 
barevnými částmi a modrou 
náplní.

GLINDERY AP781718
• ø13×140 mm
[ P1 (4C, 50×6 mm), E1 (50×6 mm)

Bambusové kuličkové pero 
s kovovým klipem a modrou 
náplní.

SUBBER AP809605
• ø9×138 mm
[ P0 (2C, 35×5 mm)

Kuličkové pero z recyklovaného 
papíru s korkovým povrchem a 
plastovými částmi, modrá náplň.

HELDON AP781719
• ø11×141 mm
[ P1 (4C, 70×6 mm), E1 (70×6 mm)

Bambusové kuličkové pero s 
barevným gumovým úchopem 
a stejně barevným plastovým 
klipem a modrou náplní.

BISLAK AP781721
• ø10×140 mm
[ P1 (4C, 60×6 mm)

Kuličkové pero a mechanická 
tužka z recyklovaného papíru 
v papírovém obalu. S modrou 
náplní a 0,7 mm tuhami.

TORI AP791082
• ø9×137 mm
[ P0 (4C, 70×6 mm)

Recyklovatelné papírové 
kuličkové pero s modrou 
náplní.
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BUNNY AP781724
• ø11×137 mm
[ P1 (4C, 50×8 mm)

Plastový zvýrazňovač ve tvaru 
injekční stříkačky.

GABON AP781759
• 45×177×15 mm
[ P1 (2C, 60×15 mm)

Školní sada, 5 dílů v 
kartonové krabičce. 
Obsahuje: kuličkové 
pero z recyklovaného 
papíru s modrou náplní, 
mechanickou tužku, 
pravítko, ořezávátko a gumu.

CRUBE AP845169
• 150×20 mm
[ P1 (2C, 60×10 mm), DO1 (FC, ø18 mm)

Průhledná plastová tuba na 
pera s barevnými uzávěry.

MELART AP781755
• ø7×186 mm
[ P0 (4C, 70×5 mm), UV (FC, 150×5 mm)

Dřevěná tužka se stejně 
barevnou gumou, ořezaná.

PEARLY AP845170
• ø8×142 mm
[ E1 (60×5 mm)

Hliníkové kuličkové a dotykové 
pero s pogumovanou úpravou 
a speciálním povrchem pro 
zrcadlový laser v barvě stylusu, 
modrá náplň.

DILIO AP781756
• ø7×190 mm
[ P0 (4C, 70×5 mm), UV (FC, 150×5 mm)

Dřevěná tužka s dotykovým 
stylusem na vršku, ořezaná.
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TRIPPY AP805993
• 58×168 mm
[ P2 (4C, 70×20 mm), E1 (40×5 mm), 
UV (FC, 100×30 mm),

Hliníková sada kuličkového pera 
a mechanické tužky v plastové 
krabičce, s modrou náplní a 
0,7mm tuhami.

CONNEL AP809514
• ø8×140 mm
[ E1 (50×5 mm)

Hliníkové dotykové a kuličkové 
pero se speciální úpravou pro 
barevný laser, modrá náplň.

HELMOR AP781943
• ø10×140 mm
[ P2 (4C, 35×15 mm), E1 (40×5 mm)

Hliníkové kuličkové pero s 
modrou náplní, v černé plastové 
krabičce. Značkový produkt 
Antonio Miro.

IDRIS AP781891
• ø10×141 mm
[ P1 (2C, 50×5 mm), E0 (50×5 mm)

Hliníkové kuličkové a dotykové 
pero s funkcí stojánku na mobil 
v klipu a čistítkem displejů. 
Modrá náplň.

RASERT AP781860
• ø13×140 mm
[ P0 (4C, 60×6 mm)

Plastové kuličkové pero s 
metalickou úpravou a kovovým 
klipem. Modrá náplň. Značkový 
produkt Alexluca.

INDIANA AP805983
• 38×155 mm
[ P2 (4C, 40×5 mm), E1 (40×5 mm)

Hliníkové kuličkové a dotykové 
pero s modrou náplní. V 
černém papírovém obalu.
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SULLY AP781938
• 145×210×15 mm
[ S1 (2C, 70×70 mm), P1 (2C, 40×40 mm)

Blok s 80 listy s deskami v 
metalické barvě z PU kůže.

GABBRO A5 AP844039
• 210×140×15 mm
[ S1 (2C, 120×60 mm)

Blok A5 s deskami ze 
strukturované PU kůže, 
s gumičkou a 80 listým 
linkovaným blokem.

MOSKU AP781772
• 155×210×9 mm
[ S1 (2C, 100×60 mm)

Blok z recyklovaného papíru se 
spirálovou vazbou , 70 listy a 
pouzdrem na tužky z netkané 
textilie. Včetně pravítka, 2 
dřevěných tužek, ořezávátka, 
gumy a kuličkového pera s 
modrou náplní.

GABBRO A6 AP844038
• 140×90×15 mm
[ S1 (2C, 100×50 mm)

Blok A6 s deskami ze 
strukturované PU kůže, 
s gumičkou a 80 listým 
linkovaným blokem.

HIRDOX AP781779
• 45×82 mm
[ P1 (4C, 45×20 mm)

Záložka do knihy z 
recyklovaného papíru a s 15 ks 
samolepících lístků.

KAFFOL AP781782
• 147×210×15 mm
[ P1 (4C, 70×30 mm), 
S1 (2C, 100×150 mm), 
UV (FC, 100×150 mm)

Blok se 100 listy v papírových 
deskách a barevnou gumičkou, 
A5.
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DAMANY AP781743
• 326×245×20 mm
[ S1 (3C, 250×100 mm), P1 (1C, 40×40 mm)

Sloha z recyklovaného papíru se 
zapínáním na druk.

LAZZA AP781778
• 108×85×25 mm
[ P1 (4C, 60×40 mm)

Blok s různě barevnými 
samolepícími lístky (100 ks 
5,1 x 7,5 cm a 100 ks 1,5 x 
5,1 cm), ve spirálové vazbě 
s deskami ve tvaru bubliny z 
recyklovaného papíru.

HABORG AP781742
• 235×310 mm
[ S1 (3C, 180×100 mm), P1 (2C, 60×40 mm)

Sloha z recyklovaného papíru.

DOSAN AP781777
• 80×109×18 mm
[ P1 (4C, 40×40 mm)

Samolepící lístky v obalu 
z recyklovaného papíru. 
Obsahuje 3 rozměry lístků: 
100 ks 7 x 9 cm, 25 ks 5 x 
7,6 cm, 125 ks 1,2 x 4,9 cm.

BLOGUER AP781741
• 230×320×15 mm
[ S1 (3C, 180×100 mm), P1 (2C, 60×40 mm)

Sloha z recyklovaného papíru s 
20 listým blokem a kuličkovým 
perem s modrou náplní.

CEMBRA AP864005
• 25×110×25 mm
[ P1 (2C, 15×15 mm), E1 (20×20 mm)

Kovový klip na poznámky 
s dřevěným stojánkem z 
borovice.
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UPSIN AP781678-21
• 68×34×4 mm
[ E1 (60×11 mm)

Hliníková jmenovka se 
špendlíkem s vyměnitelným 
papírkem.

BASION AP781848-01
• 235×325×17 mm
[ T2 (8C, 180×80 mm), 
SU2 (FC, 200×350 mm)

Sloha na dokumenty s 20 listým 
linkovaným blokem, 600D 
polyester. Desky jsou ideální 
pro sublimační potisk.

OKY AP781727
• 93×21×46 mm
[ P1 (4C, 60×20 mm)

Kovové sponky na papír 
(20 ks) ve tvaru zdviženého 
palce v plastové krabičce.

HELMUX AP781959-10
• 210×265×30 mm
[ S1 (2C, 100×40 mm)

Sloha na dokumenty s 
univerzálním stojánkem na 
tablet, 5000 mAh power 
bankou a 20 listým blokem. 
600D polyester. S USB 
nabíjecím kabelem. Značkový 
produkt Antonio Miro.

BOMTEL AP781726
• 93×21×46 mm
[ P1 (4C, 60×20 mm)

Kovové sponky na papír 
(20 ks) ve tvaru žárovky v 
plastové krabičce.

BISIGHT AP812420
• 130×180 mm
[ FP-SU (FC, 130×180 mm)

Extra silný čistící hadřík na brýle 
z mikrovlákna (400 g/m²) s vlastní 
grafikou na přední straně.  Cena 
zahrnuje sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks.
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DHAR AP731468
• 380×420 mm
[ Not Printable

Nákupní taška s dlouhými uchy, 
vyrobeno z juty.

ALURY 30 AP800411
• 311×30×3 mm
[ E1 (100×20 mm)

Hiníkové pravítko, 30 cm.

KALKUT AP781907
• 380×410 mm
[ Not Printable

Nákupní taška z juty s 
barevnými uchy.

ALURY 20 AP800410
• 210×31×3 mm
[ E1 (100×20 mm)

Hiníkové pravítko, 20 cm.

TARLAM AP781930
• 350×400 mm
[ S1 (3C, 220×150 mm), T1 (8C, 180×80 mm)

Nákupní taška s dlouhými uchy, 
korek/plátno.

HONEY AP781798
• 66×118×19 mm
[ E2 (35×100 mm), UV (FC, 65×115 mm)

Skleněná trofej ve tvaru 1 v 
černé dárkové krabičce.
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TELNER AP781734
• 320×420 mm
[ T1 (8C, 200×100 mm), 
S1 (4C, 200×250 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)

Vak nastažení šňůrkou s 
plastovým klipem na šňůrky na 
stažení na hrudi, 190T polyester.

FARUS AP781833-00
• 480×350×150 mm
[ S1 (3C, 120×100 mm), 
T1 (8C, 180×80 mm)

Plážová taška z juty se stejně 
barevnými uchy a přední 
kapsou.

SELCAM AP781830
• 370×410 mm
[ S1 (3C, 220×100 mm), T1 (8C, 150×80 mm), 
WP (8C, 120×100 mm)

100% bavlněný vak na stažení 
šňůrkou s přední kapsou na zip, 
100 g/m².

DARYAN AP781709
• 440×360×110 mm
[ T1 (8C, 100×60 mm)

Plážová taška s šedým 
lemováním a uchy, síťovanou 
kapsou a kapsou na zip 
s výstupem na sluchátka, 
600D polyeter.

CHENS AP781711
• 280×380×120 mm
[ T2 (8C, 100×60 mm)

Batoh s vypolstrovanými 
zády a ramenními popruhy, 
vypolstrovaná vnitřní kapsa na 
laptop (15"), přední kapsa na 
zip s výstupem na sluchátka 
a kapsou ze síťoviny, 600D 
polyester.

BICALZ AP781710
• 310×430 mm
[ T1 (8C, 200×100 mm), 
S1 (4C, 220×120 mm), 
*: WP (8C, 120×100 mm)

Vak na stažení šňůrkou 
s přední kapsou na zip a 
výstupem na sluchátka, 
210D polyester.
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BOLMAN AP781956-10
• 300×400×140 mm
[ T2 (8C, 100×60 mm)

Batoh s 3 kapsami, s 
vypolstrovanými přihrádkami 
pro laptop (15") a tablet (10"), 
s vypolstrovanými ramenními 
poruhy a zády, 1680D polyester. 
Značkový produkt Antonio Miro.

VERBEL AP781204
• 320×400×150 mm
[ T2 (8C, 150×70 mm)

Batoh s přihrádkami na 
zip, vypolstrovanými zády, 
ramenními poruhy a přihrádkou 
na laptop, 600D polyester.

BROOKLYN AP819022
• 315×95×400 mm
[ T2 (8C, 120×50 mm)

Batoh s přihrádkami na zip, 
vypolstrovanou kapsou na laptop, 
ucha z PU kůže a nastavitelný 
ramenní popruh. 300D polyester.

SIGNAL AP781701
• 220×400×160 mm
[ T1 (8C, 100×100 mm)

Skládací batoh s nastavitelnými 
popruhy přes ramena a 
výstupem pro sluchátka, 210D 
polyester, 70 g/m².

SCUBA D AP819021
• 370×50×280 mm
[ T2 (8C, 150×60 mm)

Taška na dokumenty s 
vypolstrovanou přihrádkou 
na laptop, kapsou na zip a 
nastavitelným popruhem 
přes rameno. Vyrobeno z 
dvouvrstvého 600D polyesteru.

MANTHIUM AP781591-
10
• 320×530×170 mm
[ T2 (8C, 100×50 mm)

Batoh s kapsami na zip, 
vypolstrovanou přihrádkou 
na laptop (15") a ramenním 
popruhem. S vestavěným USB 
spojením pro power banku. 
900D polyester.
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HERKAL AP781775-00
• 400×300 mm
[ T1 (8C, 200×150 mm)

Taška na dokumenty s kapsou na 
zip a hlavními přihrádkami, 50%  
bavlna/50% polyester.

SCUBA B AP819020
• 310×160×410 mm
[ T2 (8C. 120×60 mm)

Batoh s mnoha přihrádkami na 
zip, vypolstrovanými ramenními 
popruhy a síťovanými kapsami. 
Vyrobeno z dvouvrstvého 600D 
polyesteru.

KARMUL AP781776-00
• 400×300 mm
[ T1 (8C, 200×150 mm)

Taška na dokumenty s hlavními 
přihrádkami na zip, 50%  
bavlna/50% polyester.

SCUBA S AP819019
• 540×270×320 mm
[ T2 (8C, 150×60 mm)

Sportovní taška 600D 
polyester s přihrádkou na zip a 
nastavitelným popruhem přes 
rameno.

RADSON AP781706
• 350×300×20 mm
[ T1 (8C, 140×100 mm)

Taška na dokumenty s 
barevnou kapsou na mobil, 
stejně barevnými zipy a 
výstupem pro sluchátka, 
600D polyester, 310 g/m².

MONDEL AP781957-10
• 360×295×75 mm
[ T2 (8C, 100×60 mm)

Taška na dokumenty s 
vypolstrovanou přihrádkou na 
laptop (14") a nastavitelnými 
ramenními popruhy, 1680D 
polyester. Značkový produkt 
Antonio Miro.
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BECAM AP781749
• 60×90 mm
[ P1 (1C, 50×30 mm)

Hliníkové pouzdro na kreditní 
karty s 1 přihrádkou a RFID 
ochranou.

BERNICE AP791351
• 362×300×90 mm
[ S1 (1C, 150×80 mm)

Taška přes rameno z netkané 
textilie s přihrádkou na tužky.

SERBIN AP781917
• 72×100×2 mm
[ T1 (8C, 60×60 mm)

Obal na kreditní karty z PU kůže s 
5 přihrádkami a RFID ochranou.

SIMARO AP781831
• ø250×500 mm
[ S1 (3C, 220×100 mm), 
T1 (8C, 150×80 mm)

Bavlněná sportovní taška 
s barevným zipem a uchy, 
100 g/m².

RULTEX AP781829
• 120×95×10 mm
[ T1 (8C, 70×25 mm)

Peněženka s barevnými zipy, 
50% bavlna/50% polyester.

ASLEEP AP731573
• 185×90 mm
[ T0 (8C, 120×50 mm)

Oční maska na spaní 
s gumovou páskou. 
Materiál: mikrovlákno.
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ARCUS AP808411
• ø1040×865 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Automatický, 8 panelový deštník 
s duhově barevným lemováním, 
kovová konstrukce a tyčka, žebra 
ze sklolaminátu, 190T pongee.

RUPUK AP781921
• 110×86×13 mm
[ T0 (8C, 70×40 mm)

Peněženka se 4 otvory na karty 
a RFID ochranou, polyester.

DRUNAX AP781839
• ø73×132 mm
[ C1 (8C, 80×50 mm), CP (2C, 40×40 mm)

Sklenice na pití, 310 ml. V dárkové 
krabičce.

BROSMON AP781814
• ø1000 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm), 
*: WP (8C, 150×80 mm), 
*: SU1 (FC, 200×100 mm)

Automatický, větruodolný 
skládací deštník se 6 panely, 
žebra ze skelných vláken. 
Kovová tyčka a konstrukce.  S 
páskem na ruku, lze připevnit k 
tašce. 190T pongee.

MELTIK AP781838
• 105×134×73 mm
[ C1 (8C, 80×50 mm), CP (2C, 40×40 mm)

Sklenice na pití s uchem, 450 ml. 
V dárkové krabičce.

NUBILA AP808412
• ø955×580 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Plně automatický skládací 
deštník (otevřít/zavřít), 
větruodolný s 8 panely. 
Kovová tyčka, kov/
sklolaminátová konstrukce, 
plastové držadlo a obal do 
barvy deštníku. 190T pongee.
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SIGNOCCI AP718147
• 90×126 mm
[ P1 (4C, ø40 mm), S0 (1C, ø70 mm), 
UV (FC, ø70 mm)

Plastové šablony na cappuccino 
se 3 motivy.

BITROK AP781889
• ø81×97 mm
[ C1 (8C, 180×60 mm), CP (2C, 40×40 mm)

Průhledný skleněný hrnek s 
barevným dnem, 320 ml. V bílé 
papírové krabičce.

FLINT AP781892
• 100×62×23 mm
[ P1 (2C, 60×12 mm)

Průsvitný plastový klip na 
uzavření obalu.

WILEM AP781703
• ø88×79 mm
[ E1 (25×50 mm)

Smaltový kovový hrnek, 350 ml. 
V bílé dárkové krabičce.

BARIA AP791809
• 140×240×4 mm
[ Not Printable

Plastové prkénko.

MABERY AP781794
• ø100×95 mm
[ C1 (8C, 150×40 mm)

Barevný keramický hrnek s 
bílým vnitřkem, 400 ml. V bílé 
papírové krabičce.

Made
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MARNIK AP781653
• 310×210×12 mm
[ E2 (280×10 mm), S2 (1C, 280×10 mm)

Tabulka na vzkazy se 2 stranami: 
černá na psaní křídou a bílá suchá 
mazací. Vč. 3 kříd, 1 fixy a gumy.

VIVID AP812421
• 300×200×5 mm
[ FP-UV (FC, 300×200 mm)

Tvrzené skleněné prkénko 
na krájení s vlastní grafikou. 
Cena  zahrnuje UV LED potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 50 ks.

SENTRY AP819024
• 595×395 mm
[ FP-SU (FC, 595×395 mm)

Dveřní rohožka se sublimačním 
potiskem na zakázku, polyester/
guma. Cena zahrnuje sublimační 
potisk, nezahrnuje tiskovu 
přípravu. Min. mn.: 50 ks.

BUBULA AP800407
• 298×200×10 mm
[ E2 (120×80 mm)

Bambusové prkénko na krájení 
ve tvaru krávy.

NETTAX AP781927
• ø56×67 mm
[ P2 (1C, 30×30 mm)

Vonná svíčka ve skle, v bílé 
papírové krabičce.

ROLDIC AP781699
• 130×150×56 mm
[ E2 (60×30 mm), P2 (1C, 50×30 mm)

Sada 5 nožů na sýr z nerez 
oceli v dřevěném stojánku.
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CUSTER AP812422
• 100×100×5 mm
[ FP-UV (FC, 100×100)

Sada 4 ks podtácků z tvrzeného 
skla s vlastní grafikou. Cena  
zahrnuje UV LED potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 25 ks.

TOBASSY AP781796
• ø87×215 mm
[ E1 (30×30 mm)

Šejkr na koktejl z nerez oceli, 
550 ml. V dárkové krabičce.

SESCENT AP718148
• 105×105×70 mm
[ P1 (4C, 60×15 mm), E1 (80×80 mm)

Sada 6 ks dřevěných podtácků a 
stojánkem. Vyrobeno z březové 
překližky. Dodáváno rozložené.

SAMMIN AP811114
• ø24×63 mm
[ E1 (ø15)

Zátka na láhve, silikon/nerez 
ocel.

BRADIMOR AP781963-10
• 185×63×170 mm
[ S1 (1C, 70×70 mm), E2 (70×70 mm)

Sada na víno, 4 díly v dřevěné 
krabičce. Obsahuje vývrtku, vakuovou 
pumpičku a 2 vakuové zátky. 
Značkový produkt Antonio Miro.

NOAH AP718149
• 195×100×80 mm
[ P1 (4C, 60×40 mm), E1 (50×50 mm)

Sada 4 ks dřevěných podtácků 
ve stojánku ve tvaru zvířátka. 
Vyrobeno z březové překližky. 
Dodáváno rozložené.
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KRALIEM AP781648
• 115×170 mm
[ S1 (1C, 80×30 mm)

Bubliny z lepenky na vzkazy pro 
selfie foto na dřevěné tyčce.

LLOREL AP781812
• 260×300 mm
[ T1 (8C, 100×70 mm)

Vak na stažení šňůrkou 
pro děti v designu 
zvířátek, 190 T polyester.

CARREY AP781647
• 200×250 mm
[ S1 (1C, 80×30 mm)

Selfie set s 5 foto rekvizitami, 
lepenka/dřevo.

RAYXEL AP781650
• 385×590×5 mm
[ S1 (2C, 320×120 mm), 
UV (FC, 320×120 mm)

Selfie fotorámeček, 
lepenka/pěna.

BOLTY AP781915
• 79×79×12 mm
[ P1 (2C, ø15 mm)

Plastový 3 bodový spinner.

RONDUX AP781827
• ø26×93 mm
[ P1 (2C, 40×10 mm)

Dřevěná kolébající se hračka.
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MIKADO AP781825
• 195×30×45 mm
[ P1 (4C, 25×50 mm), E1 (180×15 mm)

Dřevěná hra Mikádo v dřevěné 
krabičce, 41 tyček.

SLACK AP781913
• 36×85×12 mm
[ P1 (2C, ø15 mm)

Plastový dvoubodový spinner s 
otvírákem na láhve.

IMMERMOR AP718152
• 40×40 mm
[ FP S (1C, 35×35 mm)

Paměťová hra z polaminového 
dřeva břízy se zvířecími 
postavičkami. 24 motivů (40x40 
mm). Cena zahrnuje 1 barevné 
logo tištěné na zadní straně 
každého motivu. Min. mn.: 50 ks.

COLOSPIN AP718150-01
• 75×12×75 mm
[ FP-UV (FC, 75×75 mm)

Tříbodový spinner, plast/kov, s 
ocelovými kuličkovými ložisky. 
Plnobarevný potisk na jedné 
straně. Cena zahrnuje UV 
LED tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks.

WODALUS AP718155
• 120×120×3 mm
[ FP-UV (FC, 100×100 mm)

Plastové puzzle, 9 dílů, s vlastní 
grafikou, na polaminované 
dřevěné desce z břízy. Cena 
zahrnuje UV LED potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks.

KELPET AP781823
• 150×32×50 mm
[ P1 (4C, 25×50 mm), E1 (120×15 mm)

Dřevěné domino se zvířecími 
postavičkami, v dřevěné 
krabičce, 28 kostek.

Made

in EU

Made

in EU



KIDS AND TOYS
4948

KIDS AND TOYS

BOLTEX AP781757
• 90×90×10 mm
[ P1 (2C, 60×30 mm)

Mandala set na vybarvení s 
barevnými pastelkami a 12 listy 
mandala designu.

SUTROX AP781826
• 150×150×5 mm
[ S1 (1C, 110×110 mm)

Dřevěné puzzle, 9 dílů, ve 
stojánku.

ROZIM AP781809-01
• 400×300 mm
[ T1 (8C, 100×50 mm)

Prostírání na vybarvení z netkané 
textilie a s 5 voskovkami.

SPINALIS AP718157
• 90×105 mm
[ FP-DG (FC, 90×105 mm)

Papírové puzzle na zakázku s 3 
otočným vrstvami, které otočíte 
podle obrázků. Cena zahrnuje 
digitální tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks.

BORIEM AP781767
• 25×80×10 mm
[ P2 (1C, 40×10 mm)

Přívěšek na klíče z PU kůže/kov, 
v černé dárkové krabičce.

SLIDY AP864004-01
• 155×64×7 mm
[ P1 (4C, 70×35 mm), UV (FC, 80×40 mm)

Plastové pravítko s puzzle, 15 cm.

Made
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LLADEL AP781896
• 28×42×10 mm
[ E1 (15×12 mm)

Kovový přívěšek na klíče ve tvaru 
klíče s barevným poutkem.

MILTER AP781666
• 9×79×15 mm
[ P2 (2C, 35×6 mm), E1 (35×6 mm)

Hliníkový otvírák na lahve s 
přívěškem na klíče.

I LOVE AP873030
• 60×31×5 mm
[ E1 (15×10 mm), DO1 (FC, 15×10 mm)

Kovový přívěšek na klíče se 3 
přívěšky: "Já", srdce a obdélník. 
V černé dárkové krabičce.

TERUK AP781739
• 23×61×23 mm
[ P2 (2C, 35×6 mm), E1 (35×6 mm)

Hliníkový otvírák na láhve ve 
tvaru klíče s přívěškem na klíče.

LUCKY AP873029
• 95×35×3 mm
[ E1 (20×15 mm)

Přívěšek na klíče ve tvaru 
čtyřlístku. V černé dárkové 
krabičce.

ATECA AP873028
• 85×35×5 mm
[ E1 (ø20 mm)

Kovový přívěšek na klíče s 
otvírákem na láhve a mincí 
do nákupního košíku. V černé 
dárkové krabičce.
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WOODY D AP718162
• 35×80 mm
[ FP-UV (FC, 52×35 mm)

Obdélníková, dřevěný přívěšek 
na klíče z břízy s plnobarevným 
potiskem. Cena zahrnuje UV 
LED potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 200 ks.

WOODY A AP718153
• 45×71 mm
[ FP-UV (FC, ø45 mm)

Kulatý, dřevěný přívěšek na 
klíče z břízy s plnobarevným 
potiskem. Cena zahrnuje UV 
LED potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 200 ks.

LOGGY AP864006
• ø50×5 mm
[ P1 (2C, ø35 mm), E1 (ø35 mm)

Přívěšek na klíče z přírodního 
dřeva s kůrou a kovovým 
kroužkem.  Rozměry produktů se 
mohou mezi sebou lišit.

WOODY B AP718160
• 35×80 mm
[ FP-UV (FC, 52×35 mm)

Oválný, dřevěný přívěšek na 
klíče z břízy s plnobarevným 
potiskem. Cena zahrnuje UV 
LED potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 200 ks.

SLOGGY AP864007
• ø60×9 mm
[ P1 (2C, ø35 mm), E1 (ø35 mm)

Dřevěný přívěšek na klíče z 
borovice.  Rozměry produktů se 
mohou mezi sebou lišit.

WOODY C AP718161
• 45×72 mm
[ FP-UV (FC, 45×45 mm)

Čtvercový, dřevěný přívěšek na 
klíče z břízy s plnobarevným 
potiskem. Cena zahrnuje UV 
LED potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 200 ks.
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FOAMY B AP718163
• 35×80 mm
[ FP-UV (FC, 52×35 mm)

Oválný přívěšek  na klíče z PVC 
pěny s plnobarevným potiskem. 
Cena zahrnuje UV LED potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn. : 200 pcs.

VITOLOK AP781895-A
• ø40×5 mm
[ P1 (4C, ø25 mm), E1 (ø25 mm)

Přívěšek na klíče, dřevo/kov.

FOAMY C AP718164
• 45×70 mm
[ FP-UV (FC, 45×45 mm)

Čtvercový přívěšek  na klíče z PVC 
pěny s plnobarevným potiskem. 
Cena zahrnuje UV LED potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn. : 200 pcs.

VITOLOK AP781895-B
• 24×48×6 mm
[ P1 (4C, 20×25 mm), E1 (20×25 mm)

Přívěšek na klíče, dřevo/kov.

FOAMY D AP718165
• 35×80 mm
[ FP-UV (FC, 52×35 mm)

Obdélníkový přívěšek  na klíče 
z PVC pěny s plnobarevným 
potiskem. Cena zahrnuje UV 
LED potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn. : 200 pcs.

FOAMY A AP718154
• 45×70 mm
[ FP-UV (FC, ø45 mm)

Kulatý přívěšek  na klíče z PVC 
pěny s plnobarevným potiskem. 
Cena zahrnuje UV LED potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn. : 200 pcs.
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FAINEL AP781694-21
• 12×127×11 mm
[ E1 (70×7 mm)

Odlamovací nůž z nerez oceli.

SUBINER AP718151
• 160×30 mm
[ FP-SU (FC, 100×20 mm)

Přívěšek na  klíče na zakázku 
se sublimačním potiskem na 
obou stranách. S kovovou 
karabinkou a kroužkem. Min. 
mn.: 100 ks.

YUNAZ AP781946-21
• 148×45×99 mm
[ P2 (2C, 50×10 mm), E2 (50×10 mm)

Sada kapesního nože s 11 
funkcemi a baterky z nerez oceli.  
Dodává se bez 3 AAA baterií. V 
černé dárkové krabičce. Značkový 
produkt Orizons.

BIMOX AP781933
• ø14×85 mm
[ E1 (40×6 mm)

Plastová baterka s 1 LED 
světlem a kovovým kroužkem 
na klíče. Vygravírovaná loga 
na těle baterky svítí. Vč. 
knoflíkových baterií.

KORGON AP781947-21
• 110×30×15 mm
[ P2 (2C, 50×5 mm), E1 (50×5 mm)

Kapesní nůž z nerez oceli a s 
8 funkcemi. Značkový produkt 
Orizons.

NADIAK AP781787
• 33×70×21 mm
[ P1 (1C, 30×6 mm)

Magnetická baterka s 6 COB 
světly, v plastu a s karabinkou. 
Včetně knoflíkových baterií.
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HARROL 1M AP781691
• 43×41×15 mm
[ P1 (2C, ø18 mm), DO1 (FC, ø23 mm)

Svinovací metr v plastovém obalu 
s přívěškem na klíče, 1m.

COUNDY AP781754
• ø60×18 mm
[ P0 (4C, ø40 mm), UV (FC, ø48 mm), 
DO4 (FC, ø48 mm)

Houbička na boty v plastové 
krabičce.

WANTOL AP781855-10
• 150×150×100 mm
[ VS (FC, 100×50 mm)

Držák do auta na mobil 
se zrcátkem na displej a 
samolepícím povrchem.

WHEELS AP781784
• ø128×48 mm
[ T2 (8C, 90×30 mm)

Sada nářadí, 20 dílů, v 
plastovém obalu ve tvaru kola 
od auta.

BIKUL AP781687
• 430×430 mm
[ VS (FC, 100×40 mm)

Skládací výstražný trojúhelník 
v plastovém obalu. Splňuje 
Evropskou normu ECE-R27.

CONGUS AP781783
• 150×100×20 mm
[ P2 (2C, ø35 mm)

Sada nářadí, 19 dílů, v 
polyesterovém obalu s 
karabinkou.
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RANDID AP874009
• ø70 mm
[ P1 (4C, ø50 mm)

Kulatá reflexní samolepka.

POLDER AP864008-10
• 45×60×45 mm
[ DG1 (FC, 58×44 mm)

Osvěžovaž vzduch a stojánek 
na mobil do auta s uchycením 
na větrací mřížku. Vlastní 
grafika může být umístěna 
uvnitř obalu. S citronovou vůní.

SQERDID AP874011
• 70×70 mm
[ P1 (4C, 40×40 mm)

Reflexní samolepka ve tvaru 
čtverce.

SKALOP AP781799
• 98×260×35 mm
[ P1 (2C, 70×25 mm)

Plastová škrabka na led se 3 
LED světly, bezpečnostním 
kladívkem a řezačem pásů. 
Včetně knoflíkových baterií.

KOREFLEC AP781770
• 61×53×1 mm
[ P1 (1C, 30×20 mm)

Trojúhelníkový reflexní přívěšek 
na klíče s karabinkou, PVC.

TRECY AP781908
• 660×360 mm
[ T1 (8C, 100×200 mm)

Voděodolný obal na batoh 
s elastickým držením, 190T 
polyester.



LEISURE AND SPORT
6362

LEISURE AND SPORT

SUNSAFE AP810396
• 70×160 mm
[ FP-SU (FC, 140×160 mm)

Obal na brýle, polyester/EVA s 
vlastní grafikou. Cena zahrnuje 
sublimační potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks.

CANDID AP874010
• ø70×105 mm
[ P1 (2C,  ø50 mm)

Kulatý reflexní přívěšek na klíče 
s kovovým řetízkem.

BALIAN AP781736
• 520×5 mm
[ Not Printable

Polyesterová šňůrka na brýle.

SUNBUS AP810395
[ E1 (50×7 mm), P1 (2C, 60×6 mm)

Plastové sluneční brýle s 
nožičkami z bambusu a 
metalickými čočkami. S 
ochranou UV 400.

DOLOX AP810394
[ FP-DO, (FC, 2 × 140×13 mm), 
VF (FC, 2 × 53×42 mm)

Plastové sluneční brýle se 
speciálními nožičkami pro 
epoxy potisk. S ochranou 
UV 400. Cena zahrnuje 
epoxy potisk na nožičkách, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks.

SUBOSLIP AP800360
• S(36-38), M(39-41), L (42-44)
[ FP-SU (FC, 250×300 mm)

Flip-flop žabky s podrážkou a 
páskem z přírodního kaučuku. 
Možno tisknout celý horní díl 
pomocí sublimace. Tloušťka 10 
mm. Cena zahrnuje sublimační 
tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
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DAIRA AP781651
• 115×90×35 mm
[ P1 (2C, 40×10 mm)

Plastová vodní pistolka.

YOMMY AP781929
• 264×112 mm
[ S0 (1C, 50×50 mm)

Unisex, skládací plážové žabky, 
materiál EVA. Jedna velikost.

DONUTK AP781494-01
• ø1070×300 mm
[ T2 (8C, 150×70 mm)

Nafukovací plážová matrace ve 
tvau koblihy, PVC.

ALTEX AP781817
[ Not Printable, HS

Unisex slámový klobouk 
(dodáváno bez stuhy).

ZEUSTY AP781730
• ø280 mm
[ T0 (8C, 120×50 mm), S1 (1C, 150×50 mm), 
WP (8C, 120×50 mm)

Plážový míč se 6 panely, plná bílá 
barva a transparentní barevné 
panely, PVC. Vyfouklý rozměr: 
370 mm.

DIMSA AP781818
[ Not Printable, HS

Unisex slámový klobouk 
(dodáváno bez stuhy).
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LIVION AP781873-01
• 128×220 mm
[ P2 (1C, 60×20 mm)

Voděodolný obal na mobil 
s dotykovým okénkem a 
s vestavěným bluetooth 
reproduktorem a šňůrkou na krk.

BERTON AP781728
• ø170×50 mm
[ T1 (8C, 40×15 mm)

Nafukovací držák na pití 
ve tvaru koblihy na jednu 
plechovku nebo sklenici, PVC. 
Vyfouklý rozměr je Ø180 mm.

COLOBREEZE AP718158
• 139×230 mm
[ FP-DG (1C, 139×139 mm)

Papírový vějíř na zakázku ve tvaru 
čtverce s plastovou rukojetí a 
6 barevnými pastelkami. Cena 
zahrnuje tištěné logo v kontuře 
na obou stranách, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks.

BLISIT AP781732
• 330×180 mm
[ T0 (8C, 100×45 mm)

Nafukovací plážový polštářek s 
jednou transparentní stranou, 
PVC.

MINERVA AP781828
• 900×1800 mm
[ T2 (8C, 180×120 mm)

Plážový ručník s třásněmi 
a barevnými lemy, 50 % 
bavlna/50% polyester.

FLEXTAR AP781684
• 132×240×12 mm
[ S1 (2C, 80×50 mm)

Voděodolný, nafukovací obal na 
mobil se šňůrkou na krk, PVC.
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ZORLAX AP781747
• 1050×1450 mm
[ T2 (8C, 150×120 mm)

Voděodolná, skládací piknik/
plážová matrace v obalu na 
stažení šňůrkou.

BUREN AP781811
• 700×1800 mm
[ T2 (8C, 150×50 mm)

Polaminovaná plážová, skládací 
matrace z netkané textilie s 
uchem.

FLENTUL AP781657
• 790×830×450 mm
[ T2 (8C, 250×100 mm)

Skládací plážové křeslo s kovovou 
konstrukcí a stejně barevným 
obalem, 600D polyester.

CLEANSAND AP731922
• ø60×87 mm
[ P1 (4C, ø45 mm)

Plastový popelník na pláž.

LISTAK AP781714
• 200×270×130 mm
[ T2 (8C, 100×65 mm)

Chladící taška na zip se 2 
přihrádkami, 210D polyester.

ELOWIN AP781850
• 850×1150 mm
[ BR (10C, 200×150 mm)

Deka z polar fleece s 
protižmolkující úpravou a 
kapsou na mobil, 180 g/m².
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ZANIP AP741559
• ø72×225 mm
[ P2 (1C, 30×70 mm)

Plastová sportovní láhev s 
karabinkou, 600 ml.

COOLCAN AP731486
• 210×150×150 mm
[ T2 (8C, 120×80 mm)

Chladící taška na zip z PVC s 
hliníkovým vnitřkem. Pro 6ks 
0,33 l plechovek.

SELMY AP781696
• ø73×250 mm
[ P2 (2C, 30×30 mm)

Sportovní láhev s odšťavňovačem 
citrusů a poutkem na víčku, plast 
bez  BPA. V dárkové krabičce, 
750 ml.

BLESK AP781748
• ø75×105 mm
[ T0 (8C, 60×60 mm)

Softshellový obal na 0,33 l 
plechovku s karabinkou.

SCOUT AP781664
• ø70×195 mm
[ P2 (2C, 20×45 mm)

Plastová sportovní láhev 
s držadlem na víčku a 
vysunovacím stojánkem na 
mobil ve dně. V dárkové 
krabičce, 390 ml.

DRITOX AP781905
• ø72×167 mm
[ E1 (20×70 mm)

Termo hrnek z nerez oceli, 
jednostěnný s plastovým 
víčkem na pití, 310 ml. V 
dárkové krabičce.
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KROKEN AP781660
• ø72×250 mm
[ P2 (2C, 30×50 mm)

Transparentní plastová sportovní 
láhev s barevným víčkem, 750 ml. 
V dárkové krabičce.

PADOW AP781918-77
• ø67×255 mm
[ P2 (2C, 30×50 mm)

Multifunkční sportovní láhev s 
vestavěným reproduktorem, 
s funkcí hands free a čtečkou 
micro SD karet, plast bez BPA. 
V dárkové krabičce, vč. USB 
nabíjecího kabelu. 600 ml.

KABORT AP781663
• ø65×195 mm
[ P2 (2C, 20×50 mm)

Transparetní plastová 
sportovní láhev, 550 ml.

DOLTIN AP781744
• ø70×272 mm
[ P2 (2C, 30×50 mm)

Plastová multifunkční 
sportovní láhev s chladícím 
ručníkem (390 g/m²) ve spodní 
části a vysunovacím stojánkem 
na mobil. V dárkové krabičce, 
650 ml.

VILERT AP781702-02F
[ S1 (2C, 60×60 mm), T1 (8C, 60×60 mm)

Polyesterový potah na helmu s 
reflexními částmi.

LOBROK AP781697
• ø70×247 mm
[ P2 (2C, 30×50 mm)

Transparetní sportovní láhev, 
plast bez BPA. V dárkové 
krabičce, 780 ml.
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MANSAT AP781919
• 12×710×5 mm
[ P1 (2C, 20×20 mm)

Elastický pás na cvičení pro 
silový trénink s nastavitelnými 
smyčkami.

HESPAR AP781788
• 31×62×18 mm
[ P1 (2C, 30×8 mm)

Plastová baterka s 2 LED světly 
(červené a bílé) a odrazkou, 
klip pro připevnění na batoh, 
ledvinku nebo bundu.

RUCIN AP781753
• 82×54×41 mm
[ P2 (1C, 25×10 mm)

Plastový zásobník ve tvaru kosti 
s 15 pytlíky na psí exkrementy s 
karabinkou.

SUBDAL AP718156
• ø70×500 mm
[ FP-SU (FC, 20×900 mm), FP-
DO (FC, ø60 mm)

Akrylová medaile na zakázku 
s epoxy potiskem, na 
polyesterovém lanyardu se 
sublimačním potiskem. Cena 
zahrnuje sublimační a epoxy 
potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks.

BIPOLS AP781925-02
• 230×155 mm
[ T0 (8C, 100×50 mm)

Polyesterový, psí obojek s 
reflexním šátkem a plastovou 
přezkou.

TILDAK AP781667
• 270×180 mm
[ T1 (8C, 50×50 mm)

Reflexní ledvinka s 
vypolstrovanou zadní částí a 
kapsou pro sportovní láhev, 
210D polyester.

Made

in EU
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DEBBLY AP781751
• 110×200×13 mm
[ P1 (1C, 40×15 mm)

Opakovaně použitelný tepelný-
chladící polštářek, plněný 
barevnými gelovými kuličkami.

CONAKAR AP781836
• 220×140×65 mm
[ Not Printable

Polyesterová kosmetická taška 
s barevným zipem.

BOCAD AP781807
• 85×44×65 mm
[ P1 (1C, 30×20 mm)

Antistres ve tvaru bubliny, 
PU pěna.

BENTRY AP819023
• 600×395 mm
[ FP-SU (FC, 600×395 mm)

Rohožka s flanelovým povrchem 
do koupelny se sublimačním 
potiskem na zakázku. Cena 
zahrnuje sublimační tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 50 ks.

VENTRY AP781806
• 71×70×50 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)

Antistres ve tvaru srdíčka, 
PU pěna.

WINTON AP781671
• 130×60×90 mm
[ VS (FC, 100×35 mm)

100 ks 3 vrstvých papírových 
kapesníčků v barevné plastové 
krabičce.
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SLURRY AP718159-01
• 250×500 mm
[ FP-SU (FC, 250×500 mm)

Polyesterový víceúčelový šátek s 
vlastní grafikou na jedné straně. 
Cena zahrnuje sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 50 ks.

MANDERY AP781769
• 69×110×17 mm
[ P2 (1C, 20×10 mm)

Antistresový přívěšek na klíče 
s kovovým kroužkem na klíče, 
PU pěna.

HOLSEN AP781916
[ T1 (8C, 40×15 mm), BR (10C, 50×50 mm)

Polyesterová zimní čepice se 
štítkem.

FALCO AP4775
• S-XXL
[ T2 (8C, 250×200 mm), 
S2 (6C, 250×200 mm), 
BR (10C, 200×150 mm)

Fleecová bunda ze 100% 
polyesteru s protižmolkující 
úpravou, s kapsami na zip, 
300 g/m².

FANDOL AP781695
[ T0 (8C, 100×45 mm), BR (10C, 110×55 mm)

Baseballová čepice z chladícího 
materiálu se zapínáním na suchý 
zip a UV50 ochranou. 55% 
nylon/45% polyester.

DOMIN AP781909
[ T1 (8C, 50×50 mm)

Transparentní pončo v 
jedné velikosti pro dospělé v 
polyesterovém obalu.
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LAIMBUR AP781700
[ T0 (8C, 100×45 mm), 
BR (10C, 110×55 mm)

Baseballová čepice z 
mikrovlákna s šedou síťkou 
a nastavitelným gumovým 
páskem.

BAYET AP781898
[ T0 (8C, 100×45 mm), 
BR (10C, 110×55 mm)

Baseballová čepice se 6 panely 
a zapínáním na suchý zip. 
100% polyester.

QUILEX AP781654
• ø80×12 mm
[ Not Printable

Unisex, náramek s nastavitelou 
velikostí, polyester/PU kůže.
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