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KELÍMKY

PODNOSY 

termín dodání: od 20 dnů
minimální počet: 1 500 ks
materiál: papír
potisk: plnobarevný celoplošný potisk CMYK

Vhodné jak pro studené, tak pro teplé nápoje. 

velikosti kelímků:
100 ml/4 oz (max 120 ml) min. 3000 ks termín dodání 20 dnů
200 ml/9 oz (max 280 ml) min. 1500 ks termín dodání 20 dnů
300 ml/12 oz (max 280 ml) min. 1500 ks termín dodání 30 dnů
400 ml/16 oz (max 480 ml) min. 1500 ks termín dodání 20 dnů
Příslušenství: víčka ve třech barvách a míchátko 

Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ

termín dodání: 
minimální počet: 50 ks
materiál: březový dýha
potisk: sítotisk
rozměry: obdélníkové: 27x13 cm, 27x20 cm, 32x15 cm, 33x21 cm, 36x28 cm, 
40x30 cm, 43x22 cm, 43x33 cm, 46x34 cm, 48x37 cm, 53x32 cm, 60x45 cm
čvercové: 32x32 cm
kulaté: 31 cm, 38 cm, 45  cm, 46  cm, 65 cm 
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ANTISTRESS

ANTISTRESS

AUTODOPLŇKY

AROMASTROMEČKY
termín dodání: 4–6 týdnů
minimální počet: 1000 ks vlastní tvar / 10 ks katalogový tvar;
materiál: PU
potisk: tampon tisk

popis: skládací stínítka do auta pro boční okna /
přední okno; dodáváno s přísavkami 
termín dodání: 3 týdny
minimální počet: 10 párů
materiál: polyester
potisk: sublimace

termín dodání: 3–4 týdny
minimální počet: 500 ks
materiál: papír / 7 vůní
potisk:
volba vlastního tvaru

IV 203

IV 202

IV 201

IV 210

popis: auto vlajka
termín dodání: 3–4 týdny
minimální počet: 50 párů
materiál: PE
potisk: sublimace

popis: autonabíječka
termín dodání: 1 týden
minimální počet: 10 ks

materiál: ABS
potisk: tampontisk

440×360 mm 1000×500 mm
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popis: podložky na bar
termín dodání: 4–5 týdnů
minimální počet: 10 ks 
materiál: PVC
potisk: plastické logo / možnost podsvícení / rozměr dle požadavku

Velikost: 37–41 / 42–46
Termín dodání: 3–8 týdnů
minimální počet: 200 párů
materiál: PVC
potisk: 1) tampon 2) tampon, digital 3) tampon 4) tampon, digital

Velikost: 37–41 / 42–46
Termín dodání: 8–13 týdnů
minimální počet: 1000 párů
materiál: PVC
potisk: 1) tampon 2)+ 4) tampon, digital, plastické logo 3) tampon  

Velikost: 37–41 / 42–46
Termín dodání: 8–13 týdnů
minimální počet: 10 000 párů
materiál: PVC
potisk: 1) tampon, transfer 2) tampon, digital, plastické logo 3) tampon, transfer, plastické logo
                     4) tampon, digital, plastické logo, textilní pásek 5) transfer

IV 155

IV 156

PANTONE basic

PANTONE custom

PANTONE custom

popis: obal na obuv
termín dodání: 5 týdnů
minimální počet:  ks 
materiál: PE
potisk: sítotisk

BAROVÉPODLOŽKY
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Vyrábíme profesionální dresy na zakázku podle vašich požadavků v cenově zvýhodněných setech dres a kraťasy. Potřebujete obléknout Váš tým do profesionálních dresů a nebo hledáte dárek 
pro obchodní partnery a zaměstnance? Cyklodresy se stávají velmi praktickým reklamním dárkem. Potisky jsou provededny sublimací přímo do látky a tím pádem je potisk přímo ve struktuře 
vlákna a velmi trvanlivý. Pomůžeme vám vytvořit váš vlastní originální design, zašlete nám vaše logo a požadavky.

CYKLISTIKA

DRESY/SETY

IV-820

IV-821

IV-822

Triko dlouhý rukáv + dlouhé kalhoty

Triko krátký rukáv + kalhoty krátké
Triko krátký rukáv + kalhoty s kšandou UNISEX / dámský střih
Triko dlouhý rukáv + kalhoty dlouhé

Termín dodání: 4 týdny
minimální počet: 5 ks / mix velikostí
materiál: PES
potisk: sublimace
velikost: S–XXL

Termín dodání: 4 týdny
minimální počet: 5 ks / mix velikostí
materiál: PES
potisk: sublimace
velikost: S–XXL

Termín dodání: 4 týdny
minimální počet: 5 ks / mix velikostí
materiál: PES
potisk: sublimace
velikost: S–XXL

Triko krátký rukáv + kalhoty krátké

Triko krátký rukáv + kalhoty s kšandou
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termín dodání: 4 týdny
minimální počet: 5 ks / mix velikostí
materiál: PES
potisk: sublimace

velikosti: S–XXL
druhy: unisex / dámský střih
krátký / dlouhý rukáv / bez rukávů

termín dodání: 3 týdny
minimální počet: 5 ks
materiál: PES
potisk: sítotisk

termín dodání: 3 týdny
minimální počet:  5 ks
materiál: PES
potisk: sítotisk

velikosti: S–XXL, unisex
barvy: bílá, žlutá, zelená, oranžová, černá

velikosti: S–XXL, unisex
barvy: bílá, žlutá, zelená, oranžová, černá
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IV 825

IV 828
IV 829

IV 826

CYKLISTICKÁTRIKA

CYKLOBUNDY CYKLOVESTY
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SVĚTLA
DOPLŇKY

RUKAVICE RUKÁVY

popis: cyklistické rukavice
velikost: S, L, XL
termín dodání: 5 týdnů
minimální počet: 100 párů
materiál: PES
potisk: sublimace

popis: lepící sada
termín dodání: 2 týdny
minimální počet: 10 ks
materiál: ABS
potisk: samolepka / digitální tisk

popis: cyklistické rukávy
velikost: S, L, XL
termín dodání: 3–4 týdny
minimální počet: 50 párů / mix velikostí
materiál: PES
potisk: sublimace

IV 845 IV 846

IV 847

IV 848 IV 84901
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popis: držák mobilu na kolo
termín dodání:  1 týden
minimální počet: 10 ks
materiál: ABS
potisk: tampontisk

popis: světla / různé druhy
termín dodání:  1 týden
minimální počet: 10 ks
materiál: ABS
potisk: tampontisk

03IV 840 IV 841
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popis: čistící hadříky z mikrovlákna, různé velikosti 
okraje: rovné / ozubené
termín dodání: 3–4 týdny
minimální počet: 500 ks 
materiál: mikrovlákno
potisk: sublimace
rozměr: libovolný

popis: draci létající
termín dodání: 4–5 týdnů
minimální počet: 50 ks 
materiál: PE
potisk: sublimace

popis: handsfree sady
termín dodání: 4–5 týdnů
minimální počet: 100 ks / v PANTONE barvě 5000 ks
materiál: ABS
potisk: tampontisk

IV 215

popis: čistící utěrka z mikrovlákna 
v měkkém plastovém pouzdře s klíčenkou
termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet: 50 ks 
materiál: mikrovlákno
potisk: sublimace

ČISTÍCÍUBROUSKY

LÉTAJÍCÍDRACI

IV 875

IV 876

HANDSFREESADY
IV 824
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HODINY

Ideální k hašení požárů vozidel, v kancelářích nebo domácnosti. Je testován na hasící 
schopnosti 3A, 21B, 5F. Umožňuje hašení elektrických zařízení do 380 V.

popis: hasící přístroje, objem 600 ml
termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet: 10 ks
materiál: AL
potisk: digitální potisk

popis: bluetooth reproduktory
dosah 10 m
barvy: černá, modrá, stříbrná, černá
termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet: 50 ks
potisk: tampontisk

popis: zakázkové hodiny
termín dodání: 2 týdny
minimální počet: 10 ks
potisk: sublimace

popis: zakázkové hodiny
termín dodání: 2 týdny
minimální počet: 10 ks
potisk: sublimace

termín dodání: 10–12 týdnů
minimální počet: 1000 párů
potisk: transfer

velikosti: 36–46

IV 226

IV 225

HASÍCÍPŘÍSTROJE BLUETOOTHREPRODUKTRORY

HOLÍNKY

IV 877

IV 118
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popis: plyšové hračky - vlastní tvar
termín dodání: 9–10 týdnů
minimální počet: 1000 ks 
materiál: mikroplyš

HRAČKY

KOUPACÍČEPICE
termín dodání: 3–4 týdny
minimální počet: 100 ks
materiál: silikon
potisk: sítotisk

IV 232

MENTOLKY
termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet:  50 ks
potisk:  tampontisk / digitální potisk

IV 891

IV 892

IV 893

IV 894

IV 895
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LUPY
termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet: 50 ks

materiál: PVC
potisk: sítotisk / digitální potisk

LP–001
85x53

LP–005
85x55

LP–006
85x55

LP–002
140x70

LP–003
189x65

LP–004LED
85x55

LP–009
160x65

LP–010
140x38

LP–013
180x120

LP–014
260x180

LP–011
160x38

LP–012
189x38

LP–007
85x55

LP–008
189x65
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SILIKONOVÉNÁRAMKY

NÁRAMKY

popis: míče
termín dodání: 8 týdnů
minimální počet: 100 ks
materiál: PV
potisk: sítotisk / digitální potisk

popis: silikonové náramky 
termín dodání: 2 týdny
minimální počet: 100 ks
materiál: 100% silikon
potisk: ražba / ražba vyplněná barvou / 
vystouplé logo / potisk
délka: 160 / 180 / 202 mm
šířka: 6 / 12 / 24 mm

RAŽBA VYPLNĚNÁ BARVOU

VYSTOUPLÉ LOGO POTISKRAŽBA

IV 353

IV 895

IV 352

IV 354IV 355 IV 356

MÍČE
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IV 350

IV 357

termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet: 500 ks
materiál: vinyl
potisk: sítotisk
rozměr: 250x25 mm

termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet: 500 ks
materiál: tyvek
potisk: sítotisk
rozměr: 250x25 mm

Termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet: 100 ks
materiál: silikon
potisk: ražba /ražba vyplněná barvou 
vystouplé logo / potisk

termín dodání: 3–4 týdny
minimální počet: 100 ks
materiál: textil
potisk: tkané logo / max 8 barev
sublimace / plnobarevně
rozměr: 350x15 mm

IV 359

IDENTIFIKAČNÍNÁRAMKY

SILIKONOVÉPRSTÝNKY TEXTILNÍ
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termín dodání: 3 týdny
minimální počet: 50 ks

materiál: adáková šňůra
potisk: logoprint

rozměr: 15, 20, 25 mm
délka: M, L, XL

Typ 01

VZORKOVNÍK

Typ 04

Typ 02

Typ 03

SURVIVALNÁRAMKY

PŘÍSLUŠENSTVÍKLÍČENKY

13

Náramky na přežití, nebo-li jinak, paracordové náramky. Jsou vyrobeny z pevných padákových 
šňůr o nosnosti až 250 kg. Po rozmotání získáte šňůru o délce až 4 m například pro stavbu 
přístřešku, u některých typů zapínací sponu s křesadlem pro rozdělání ohně, drátovou pilu nebo 
rybářskou sadu. Náramky  jsou stylový doplněk, lze doplnit kovovým znakem s logoprintem apod.
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popis: 
termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet:  100 ks
materiál: mosaz, pokryté lesklým niklem
potisk:  logoprint

Termín dodání: 3–4 týdny
minimální počet: 500 ks 
materiál: papír
potisk:

ODZNAKY

TISKOVINY

16
 m

m

20
 m

m

15 mm 10 mm

15
 m

m

OMALOVÁNKY

14

www.golemgroup.cz

20,8 cm

14,4 cm



termín dodání: 4–5 týdnů
minimální počet: 500 párů
materiál: polyakryl
potisk: výšivka

KATEGORIE 1

KATEGORIE 2 KATEGORIE 3

2015/2016

PEČETĚ

POWERBANKY

PODTÁCKYPOTÍTKA

popis: osobní alarmy 
termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet: 50 ks

termín dodání: 4–5 týdnů
minimální počet: 1000 ks

termín dodání: 4–5 týdnů
minimální počet: 500 ks
materiál: silikon
potisk: sítotisk

popis: pásky na běžky / sjezdové lyže
termín dodání: 3–4 týdny
minimální počet: 100 párů

IV 200IV 176 IV 177

IV 189

pásky na běžky  IV 600 pásky na sjezdové lyže   IV  601

P 007

P 005 P 006 P 008 P 009

P 002 P 001 P 004 - s reproduktorem

OSOBNÍALARMY PÁSKYNALYŽE

 P 003

materiál: vosk
potisk: ražba

popis: powerbanky/záložní akumulátory
kapacita:  kategorie 1: 2000-3000 mAh
kategorie 2: 3000 – 6000 mAh
kategorie 3: 4500 – 9000 mAh

materiál: ABS
potisk: tampontisk
barvy: černá, žlutá, modrá

materiál: PE
potisk: sítotisk

minimální počet: 10 ks
materiál: ABS / slitina hliníku
potisk: sítotisk / digitální potisk

15
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RUČNÍKY Z MIKROVLÁKNA

RUČNÍKY S RAŽBOU

ŽUPANY Z MIKROVLÁKNA

termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet: 100 ks
materiál: pryž
potisk: digitální potisk / sítotisk

popis: dotykové rukavice se speciální 
povrchovou úpravou
termín dodání: 4–5 týdnů
minimální počet: 100 párů
materiál: polyakryl
potisk: výšivka / nášivka / potisk

PUKY RUKAVICE

IV 051 IV 098

IV 092

IV 075

popis: ručníky z mikrovlákna
200–400 gsm
velikost: libovolná
termín dodání: 4–5 týdnů
minimální počet: 300 ks
materiál: mikroplyš
potisk: potisk na poutka / na ručník /
ražba na ručník

popis: župany z mikrovlákna s pouzdrem
termín dodání: 4–5 týdnů
velikost: M, L, XL
minimální počet: 100 ks
materiál: mikroplyš
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SLUCHÁTKA

termín dodání: 3–6 týdnů
minimální počet: 100 ks / v PANTONE barvě 1000 ks
materiál: ABS
potisk: tampontisk

termín dodání: 4–5 týdnů
minimální počet: 100 ks / v PANTONE barvě 5000 ks
materiál: ABS
potisk: tampontisk

IV 820

IV 902

IV 823
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ŠŇŮRKY

DUTINKY

POLYESTER

SATÉN

TKANÉ

IV 135 IV–88

IV 136
termín dodání: 3–4 týdny
minimální počet: 100 ks
materiál: polyester
potisk: sublimace
rozměr: 500x250 mm

termín dodání: 4–5 týdnů
minimální počet: 100 ks

termín dodání: 3–4 týdny
minimální počet: 50 ks
materiál: polyester
potisk: sítotisk

šířka: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 mm
příslušenství: trojzubec, karabina, poutko
na mobil, bezpečnostní spojka, navíječ,
pouzdro na kartu

termín dodání: 3–4 týdny
minimální počet: 50 ks
materiál: polyester
potisk: sítotisk

termín dodání: 3–4 týdny
minimální počet: 50 ks
materiál: satén
potisk: sublimace

termín dodání: 3–4 týdny
minimální počet: 50 ks
materiál: polyester
potisk: tkané logo

ŠÁTKYŠÁLY

materiál: polyakryl
potisk: tkaný / sítotisk / sublimace

BANDANA

ŠÁLY tištěné ŠÁLY pletené

materiály pro sublimaci 

18
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DRŽÁKYNALÁHEV

KULATÉŠŇŮRKY

NÁVINYREFLEXNÍŠŇŮRKY

TKANIČKYDOBOT

termín dodání: 3 týdny
minimální počet:  100 ks
materiál: polyester
potisk: sítotisk

termín dodání: 3 týdny; minimální počet: 100 ks
materiál: polyester; potisk: polyester / tkané logo

termín dodání: 3 týdny; minimální počet:  10 m
materiál: polyester; potisk: sítotisk

termín dodání: 3 týdny; minimální počet:  100 párů
materiál: polyester; potisk: sítotisk

termín dodání: 3 týdny; minimální počet:  50 ks
materiál: polyester;  potisk: sítotisk

19
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TOPINKOVAČE

popis: termosky, 500ml
termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet: 50 ks
materiál: nerez
potisk: digitální potisk

termín dodání: 8–10 týdnů
minimální počet: 100 ks
materiál: ABS
potisk: sítotisk

TERMOSKY TOUSTOVAČE

TP 212

TP 213

termín dodání: 8–10 týdnů
minimální počet: 100 ks

materiál: ABS
potisk: sítotisk

20
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FD 106

FD 101 FD 122 FD 136

FD 157 FD 154 FD 315 FD 107

FD 605 FB 144

FD 105 FD 140 FD 148 FD 156 FD 145

popis: UNISEX trička /celoplošný potisk
velikosti: S–XXL
termín dodání: 3–4 týdny
minimální počet: 10 ks
materiál: polyester
potisk: sublimace

termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet:  10 ks
materiál: dle modelu
potisk: tampontisk / laser

kapacita: 1–64 GB
CHIP: Samsung, Toshiba, Hynix, Micron

TRIČKA

USBPAMĚTI
PLASTOVÉUSBPAMĚTI

21
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KOVOVÉUSBPAMĚTI

FD 258

FD 124 FD 413

FD 419 FD 440

FD 418

FD 411

FD 401 FD 212 FD 204 FD 306 FD 200 FD 231

FD 118

FD 217

FD 178

FD 361

FD 351

FD 205 FD 201 FD 202

FD 226 FD 103 FD 414

FD 302

FD 415

FD 354 FD 121 FD 120

FD 110 FD 114

FD 259 FD 333

FD 208

FD 412

termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet:  10 ks
materiál: dle modelu
potisk: tampontisk / laser

kapacita: 1–64 GB
CHIP: Samsung, Toshiba, Hynix, Micron

FD 633 FD 203 FD 229 FD 103

FD 227 FD 230 FD 100 FD 339

český atest

FD 132 FD 206

FD 228

FD 410

FD 261
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KOŽENÉUSBPAMĚTI

SPECIÁLNÍUSBPAMĚTI

FD 125

FD 127

FD 390FD 131FD 128 FD 381 FD 382

FD 388FD 389

FD 383 FD 126 FD 385

termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet:  10 ks
materiál: kůže / koženka
potisk: tampontisk / laser 
              ražba

kapacita: 1–64 GB
CHIP: Samsung, Toshiba, Hynix, Micron

FD 429FD 425

FD 408FD 649

FD 606FD 423 FD 437 FD 403 FD 603 FD 650

FD 427  FD 424 FD 409 FD 417

FD 317 FD 416 FD 404 FD 405

termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet:  10 ks

materiál: dle modelu
potisk: tampontisk / laser

USBPERA
FD 164 FD 119 FD 111 FD 160 FD 161
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KREDITNÍKARTY

MINIUSBPAMĚTI

USB PAMĚTI

SILIKONOVÉUSBPAMĚTI
FB 05

FD 442

FD 499

FD 453

FD 465

FD 147

FD 329

FD 462

FD 052

FD 454

FD 134

FD 488

FD 588 FD 407

FD 601

FD 334

FD 335

FD 461

FD 330

FD 406

FD 216 mini

FD 215FD 444FD 149FD 443

termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet:  10 ks
materiál: ABS / kov
potisk: digitální tisk / HD print
kapacita: 1–64 GB
CHIP: Samsung, Toshiba, Hynix, Micron

termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet:  10 ks
materiál: ABS / kov

potisk: tampontisk / laser
kapacita: 1–64 GB
CHIP: Samsung, Toshiba, Hynix, Micron

termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet:  10 ks
materiál: silikon

potisk: tampontisk 
kapacita: 1–64 GB
CHIP: Samsung, Toshiba, Hynix, Micron

FB 04FB 02FB 01
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FD 189 FD 190 FD 349 FD 399 FD 193 FD 191

FD 197 FD 350

FD 648 FD 195 FD 194 FD 199 FD 192 FD 198

PŘÍRODNÍUSBPAMĚTI

ZAKÁZKOVÉMODELYPVC

termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet:  10 ks
materiál: dřevo / bambus /
recyklovaný materiál
potisk: tampontisk / laser
kapacita: 1–64 GB
CHIP: Samsung, Toshiba, Hynix, Micron

termín dodání: 2–4 týdny
minimální počet:  100 ks
materiál: PVC / silikon / ABS
potisk: plastické logo
tvar: 2D / 3D
kapacita: 1–64 GB
CHIP: Samsung, Toshiba, Hynix, Micron
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VODĚODOLNÁPOUZDRA

termín dodání: 2–3 týdny
minimální počet: 50 ks
materiál: papír / dřevo
potisk:

termín dodání: 3–4 týdny
minimální počet: 100 ks
materiál: PVC
potisk: sítotisk
rozměr: 195x100 mm
               155x80 mm

termín dodání: 4 týdny
minimální počet: 1000 ks
materiál: papír
potisk: digitální potisk

VLAJEČKY VLHČENÉUBROUSKY
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ZAKÁZKOVÉ PŘEDMĚTY       
     

    
    

W
W

W
.IM

A
G

E
-R

E
K

LA
M

A
.C

Z

GOLEM GROUP s.r.o.
Mírová 891

561 51 Letohrad
tel.: 465 466 467

info@golemgroup.cz
www.golemgroup.cz

           • reklamní dárky, tužky a textil s potiskem
       • zakázkové USB disky, POWERBANKY
    • sportovní poháry, medaile a diplomy
  • letáky, brožury, katalogy, kalendáře, vizitky, knihy, 
  novoročenky, pohlednice
• poutače, billboardy, plachty, polepy automobilů a výloh
• grafické a tiskové služby
• velkoformátový tisk
• 3D samolepky
 • tvorba www stránek, e-shopů včetně jejich provozu
   • mediální kampaně: internet, deníky, TV, rozhlas,  ...
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