A1+

seznam novinek
writing

seznam novinek
writing

Tofino AP845167

Clexton AP741012

Motul AP741880

9,90 Kč / 0,36 €

7,40 Kč / 0,27 €

13,50 Kč / 0,49 €

• ø12×135 mm
[ P0 (2C, 50×6 mm), UV (FC, 50×6 mm)

• ø13×140 mm
[ P0 (2C, 50×6 mm), UV (FC, 40×6 mm)

• ø9×140 mm
[ P1 (2C, 60×5 mm)

Plastové kuličkové a dotykové pero s
pogumovaným úchopem a s modrou náplní.

Plastové kuličkové pero s barevným gumovým
úchopem a modrou náplní.

Plastové kuličkové a dotykové pero s
pogumovaným úchopem a modrou náplní.

na straně 23.

na straně 23.

na straně 33.

seznam novinek
writing

seznam novinek
writing

Rincon AP845166

Mobix AP741894

Onyx AP809439

8,80 Kč / 0,32 €

24,20 Kč / 0,88 €

11,30 Kč / 0,41 €

• ø10×138 mm
[ P1 (2C, 60×5 mm), UV (FC, 60×5 mm)

• ø9×139 mm
[ P1 (2C, 50×5 mm), UV (FC, 50×5 mm)

• ø10×140 mm
[ P1 (2C, 60×5 mm)

Plastové kuličkové a dotykové pero s
modrou náplní.

Plastové kuličkové a dotykové pero s držátkem na
mobil a modrou náplní.

Plastové kuličkové a dotykové pero s matným
tělem, s modrou náplní.

na straně 33.

na straně 34.

na straně 35.

seznam novinek
writing

seznam novinek
writing

Archie AP809493

Dexir AP741884

Henk AP741893

10,20 Kč / 0,37 €

6,30 Kč / 0,23 €

62,40 Kč / 2,27 €

• ø10×140 mm
[ P1 (2C, 35×5 mm), UV (FC, 35×5 mm)
Plastové kuličkové a dotykové pero se stříbrným
tělem, barevným klipem a dotykovým koncem,
s modrou náplní.

na straně 35.

• ø6×133 mm
[ P0 (2C, 30×5 mm), UV (FC, 30×5 mm)
Plastové kuličkové pero s modrou náplní.

na straně 42.

• 56×170×56 mm
[ P1 (4C, 35×35 mm)

Plastové kuličkové pero s transparentním tělem a
samolepícím stojánkem, s modrou náplní.

na straně 44.

seznam novinek
writing

seznam novinek
writing

Than AP741889

Pulsy AP741797

Zoldak AP741891

10,20 Kč / 0,37 €

9,90 Kč / 0,36 €

10,20 Kč / 0,37 €

• ø10×138 mm
[ P0 (2C, 70×6 mm)

• 55×26×12 mm
[ P1 (2C, 20×20 mm)

• ø7×173 mm
[ P0 (2C, 70×5 mm)

Recyklovatelné kuličkové a dotykové pero s barevným
plastovým klipem a vrškem, s modrou náplní.

Barevná mazací guma v plastovém obalu
s transparentním vrškem.

Dřevěná zvýrazňovací tužka s barevným
tělem, ořezaná.

na straně 49.

na straně 56.

na straně 58.

seznam novinek
writing

seznam novinek
writing

Conku AP791834

Rankap AP741885

17,10 Kč / 0,62 €

7,40 Kč / 0,27 €

• ø10×138 mm
[ P1 (2C, 50×6 mm)

• 23×60×14 mm
[ P1 (2C, 15×15 mm)

Plastové kuličkové pero s modrou náplní
se zvýrazňovačem na vršku.

Zvýrazňovač ve tvaru kapsle v průsvitném
plastovém obalu.

na straně 58.

na straně 60.

Nayxo AP741901-10

• 205×125 mm
[ SU1 (FC, 200×95 mm), T1 (8C, 100×60mm),
WP (8C, 100×60 mm)

40,70 Kč / 1,48 €
Penál na zip, 600D polyester. Ideální pro
sublimační potisk.

na straně 61.

seznam novinek
writing

seznam novinek
writing

Minox AP791581

• ø9×125 mm
[ P1 (2C, 60×5 mm), E0 (60×5 mm),
UV (FC, 60×5 mm)

25,30 Kč / 0,92 €
Hliníkové kuličkové pero s dotykovým
perem na displej. Dodává se s modrou
náplní.

na straně 64.

Walik AP741867

Tunnel AP809551

Channel AP809488

53,90 Kč / 1,96 €

22,30 Kč / 0,81 €

18,40 Kč / 0,67 €

• ø10×140 mm
[ P1 (2C, 30×6 mm), E0 (30×6 mm)
Kovové kuličkové a dotykové pero
s pogumovanou úpravou,
s modrou náplní.

na straně 65.

• ø10×140 mm
[ P1 (2C, 50×6 mm), E0 (50×6 mm)

• ø11×138 mm
[ P1 (2C, 50×6 mm), E0 (50×6 mm)

Hliníkové kuličkové pero s dotykovým
koncem a modrou náplní.

Hliníkové kuličkové pero s modrou
náplní.

na straně 65.

na straně 67.

seznam novinek
writing

seznam novinek
writing

Ledger AP809487

Sufit AP741532

Pentic AP741755

Nuhax AP741890

25,30 Kč / 0,92 €

24,20 Kč / 0,88 €

58,90 Kč / 2,14 €

30,30 Kč / 1,10 €

• ø10×144 mm
[ P1 (2C, 50×6 mm), E0 (50×6 mm)

• ø9×134 mm
[ P1 (2C, 60×5 mm), E0 (60×5 mm)

• ø9×125 mm
[ P2 (2C, 50×5 mm), E0 (50×5 mm)

• ø10×140 mm
[ P2 (2C, 50×5 mm), E0 (50×5 mm)

Hliníkové kuličkové a dotykové pero s
broušeným tělem a modrou náplní.

Hliníkové kuličkové pero s barevným
tělem a modrou náplní.

Kovové kuličkové a dotykové pero
s modrou náplní.

Kovové kuličkové pero s modrou
náplní.

na straně 69.

na straně 69.

na straně 70.

na straně 71.

seznam novinek

Rodum AP741851

Botik AP741853

89,40 Kč / 3,25 €

419,40 Kč / 15,25 €

113,60 Kč / 4,13 €

Blok s deskami z PU kůže s 96ti listy,
záložkou a barevnou gumičkou.

na straně 87.

• 182×165×34 mm
[ P2 (1C, 40×6 mm), S1 (2C, 40×120 mm)
Elegantní byznys set s blokem se 100 listy,
potaženým PU kůží a kovovým kuličkovým
perem. V černé dárkové krabičce. Značkový
produkt Antonio Miro.

na straně 88.

• 168×112×29 mm
[ S1 (2C, 40×120 mm), P1 (2C, 30×5 mm)
Sada s mini blokem s papírovými deskami a
80ti listy a hliníkovým kuličkovým a dotykovým
perem. V dárkové krabičce.

na straně 89.

office and business

seznam novinek
office and business

Clapp AP844035

• 130×180×17 mm
[ P2 (2C, 50×50 mm), S1 (2C, 110×150 mm)

seznam novinek

Bucef AP741825

Seeky AP844033

120,50 Kč / 4,38 €

58,00 Kč / 2,11 €

49,20 Kč / 1,79 €

• 127×145×21 mm
[ S1 (2C, 30×70 mm)

Blok s deskami z PU kůže s 80ti listy a kapsou
na propisku.

Spirálový blok s plastovými deskami s 115 listy a
barevnými rozdělovači stránek.

na straně 89.

na straně 93.

• 135×177×8 mm
[ P1 (2C, 50×50 mm), S1 (2C, 50×100 mm)
Blok z recyklovaného papíru se spirálou na
hřbetu, se 60ti listy a se samolepícími lístky
(5x25 ks).

na straně 97.

office and business

seznam novinek
office and business

Merton AP741849

• 200×140×13 mm
[ S1 (2C, 80×120 mm)

seznam novinek

Cravis AP741872

Laska AP741844 Karlen AP741874-01

46,20 Kč / 1,68 €

53,60 Kč / 1,95 €

36,30 Kč / 1,32 €

• 103×155×11 mm
[ P1 (2C, 70×30 mm)

• 102×143×14 mm
[ P1 (2C, 70×30 mm)

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 5x 25 malých).

Blok z recyklovaného papíru se 70ti listy a
kuličkovým perem z recyklovaného papíru
s modrou náplní. Obsahuje bloček se
samolepícími lístky ve 3 velikostech
(25 velkých, 25 středních a 4x 25 malých).

na straně 99.

na straně 99.

• 83×76×22 mm
[ P1 (2C, 40×40 mm)

• 113×50 mm
[ P1 (2C, 30×70 mm)

Spirálový blok z recyklovaného
papíru s různými velikostmi
samolepících lístků
(5x25 malé, 5x35 velké).

Blok s papírovými deskami se
samolepícími lístky ve 2 velikostech
(2x10 střední a 5x20 malých).

na straně 100.

11,60 Kč / 0,42 €

na straně 100.

office and business

seznam novinek
office and business

Prent AP741873

seznam novinek

Cassis A5 AP809492

694,70 Kč / 25,26 €

209,60 Kč / 7,62 €

• 240×320×25 mm
[ S1 (2C, 80×120 mm)

Cassis A4 AP809489

• 180×235×12 mm
[ S1 (2C, 120× 80 mm)

• 235×311×19 mm
[ S1 (2C, 160× 100 mm)

A4 sloha na dokumenty z PU kůže s oddělitelným
univerzálním stojánkem na tablet a 20ti listým blokem.
Zapínání na magnetický pásek.

A5 sloha na dokumenty, len/polyester,
s 20ti listým blokem. Značkový produkt
André Philippe.

A4 sloha na dokumenty, len/polyester,
s 20ti listým blokem. Značkový produkt
André Philippe.

na straně 116.

na straně 119.

na straně 119.

293,70 Kč / 10,68 €

office and business

seznam novinek
office and business

Ginsy AP741854-10

seznam novinek

Bizzot AP741818

Solip AP741816

36,00 Kč / 1,31 €

5,00 Kč / 0,18 €

9,60 Kč / 0,35 €

• 50×35×1 mm
[ P1 (2C, ø15 mm), DO1 (FC, ø20 mm)

• 84×119 mm
[ P1 (1C, 30×60 mm), S1 (3C, 30×70 mm)

Teleskopický držák na skipas s karabinkou,
kov/plast.

Transparentní plastová tvrdá identifikační
visačka.

na straně 128.

na straně 130.

• 84×120 mm
[ P1 (1C, 30×60 mm), S1 (3C, 30×70 mm)
Transparentní plastová identifikační visačka s klipem.

na straně 130.

office and business

seznam novinek
office and business

Hooky AP844034-10

seznam novinek

Rhydor AP741800

73,20 Kč / 2,66 €

48,40 Kč / 1,76 €

Plastový stojánek na nabídky.

Sada cca 100ks kancelářských
sponek na papír v transparentní
krabičce.

na straně 131.

• 51×75×69 mm
[ P1 (2C, ø40 mm),
DO4 (FC, ø45 mm)

na straně 133.

Xilon AP741799

Cirlam AP741977

24,20 Kč / 0,88 €

175,70 Kč / 6,39 €

• 80×70×17 mm
[ P1 (2C, ø15 mm)

3 ks lepících pásek v
transparentních minizásobnících.

na straně 133.

• ø80×40 mm
[ UV (FC, ø80 mm)
Skleněné těžítko.

na straně 137.

office and business

seznam novinek
office and business

Myles AP741817

• 197×111×58 mm
[ P1 (2C, 60×20 mm),
DG2 (FC, 100×150 mm)

MADE IN

Drafter AP718121
• 170×50×2 mm
[ FP-S (1C, 170×50 mm)

17,90 Kč / 0,65 €

Plastové pravítko na zakázku, 11 cm, ve vlastním
tvaru na konci pravítka (max. rozměr: 50x50 mm).
Cena zahrnuje 1 barevný potisk, nezahrnuje
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks.

seznam novinek

seznam novinek

EU

office and business

office and business

na straně 140.

seznam novinek
technology

seznam novinek
technology

Sirouk AP741924

Keox AP741925

Youter AP741923

179,60 Kč / 6,53 €

176,30 Kč / 6,41 €

104,00 Kč / 3,78 €

• 24×92×24 mm
[ P2 (4C, 60×12 mm)

Plastová USB power banka s 2000mAh baterií.
Dodáváno s mikro USB nabíjecím kabelem.

na straně 147.

• 26×97×23 mm
[ P2 (4C, 60×12 mm)

Plastová USB power banka s 2000mAh baterií.
Dodáváno s poutkem a mikro USB nabíjecím
kabelem.

na straně 148.

• 26×97×23 mm
[ P2 (4C, 60×12 mm)

Plastová USB power banka s 1200 mAh baterií, vč.
mikro USB nabíjecího kabelu.

na straně 148.

seznam novinek
technology

seznam novinek
technology

Rebex AP741904

Nibbler AP741934

Ventur AP741927-01

392,20 Kč / 14,26 €

290,70 Kč / 10,57 €

149,10 Kč / 5,42 €

• 105×74×34 mm
[ P2 (2C, 60×12 mm)

• 45×97×23 mm
[ P2 (4C, 60×20 mm)

• 100×35×25 mm
[ P2 (2C, 60×12 mm)

Sada s USB nabíječkou do zástrčky zapalovače v autě a
power bankou s 2200 mAh baterií v obalu na zip. Vč. mikro
USB nabíjecího kabelu.

Plastová USB power banka s 4000mAh
baterií. Dodáváno s poutkem a mikro
USB nabíjecím kabelem.

Plastová USB power banka s přísavkou a
2200mAh baterií. Dodáváno s mikro USB
nabíjecím kabelem.

na straně 149.

na straně 149.

na straně 149.

seznam novinek
technology

seznam novinek
technology

Makeup AP897083-01

Nefrey AP741929-01

Thazer AP741469

243,90 Kč / 8,87 €

267,60 Kč / 9,73 €

221,10 Kč / 8,04 €

• ø82 mm
[ P2 (2C, ø60 mm), UV (FC, ø78 mm)

Plastová kulatá USB power banka s 1500 mAh
baterií a zrcátkem. V černém pouzdře s USB
nabíjecím kabelem.

na straně 150.

• 43×95×23 mm
[ P2 (2C, 60×12 mm)

• 22×94×22 mm
[ P2 (2C, 50×10 mm), E1 (50×10 mm)

Plastová USB power banka s 2400 mAh baterií.
Dodáváno vč. USB mikro nabíjecího kabelu.

Hliníková USB power banka s 2200 mAh baterií,
vč. mikro USB nabíjecího kabelu.

na straně 151.

na straně 153.

seznam novinek
technology

seznam novinek
technology

Nacorap AP741931-01

Tradak AP741928

Drospen AP741850

451,00 Kč / 16,40 €

239,80 Kč / 8,72 €

729,00 Kč / 26,51 €

• 115×40×75 mm
[ P2 (2C, 60×12 mm)

• 100×35×25 mm
[ P2 (2C, 60×12 mm)

Sada USB nabíječky (max. výkon 2100 mA) a
power banky s 2200 mAh baterií v pouzdru na
zip. Dodáváno vč. USB mikro nabíjecího kabelu.

Plast USB power banka s 2200mAh baterií.
Dodáváno v pouzdru na zip s mikro USB
nabíjecím kabelem.

na straně 152.

na straně 152.

• 185×117×33 mm
[ P2 (2C, 50×10 mm), E2 (40×5 mm)
Elegantní byznys set s kovovým kuličkovým perem,
potaženým PU kůží a hliníkovou USB power bankou 2200
mAh. Dodávaný s mikro USB nabíjecím kabelem v černé
dárkové krabičce. Značkový produkt Antonio Miro.

na straně 152.

seznam novinek
technology

seznam novinek
technology

Roblex AP741926-09

Cufton AP741935

324,00 Kč / 11,78 €

448,80 Kč / 16,32 €

• 24×102×24 mm
[ P2 (2C, 60×12 mm), E1 (80×18 mm)
Dřevěná USB power banka s 2200 mAh baterií,
vč. mikro USB nabíjecího kabelu.

na straně 153.

Rockal AP741930

• 41×95×23 mm
[ E1 (50×15 mm)

• 34×70×21 mm
[ E1 (50×15 mm)

Hliníková power banka s 4000 mAh baterií
a 1 LED diodou. Dodáváno vč. USB mikro
kabelu.

Plastová USB power banka s pokoveným povrchem a s
2600 mAh baterií, kovovou karabinkou a 6 LED diodami.
Vč. mikro USB nabíjecího kabelu.

na straně 154.

na straně 154.

473,00 Kč / 17,20 €

seznam novinek
technology

seznam novinek
technology

Lenard AP741932

Harubax AP741933-01

Colians AP741936-01

660,30 Kč / 24,01 €

407,30 Kč / 14,81 €

517,80 Kč / 18,83 €

• 75×145×15 mm
[ P2 (2C, 30×30 mm)

Plast/silikonová power banka s 4000 mAh
baterií, solárním nabíjením a 1 LED diodou.
Dodáváno vč. USB mikro kabelu.

na straně 155.

• 97×44×23 mm
[ P2 (2C, 40×20 mm)

Plastová power banka s 4000 mAh baterií a 1
LED diodou. Dodáváno vč. USB mikro kabelu.

na straně 155.

• 58×140×23 mm
[ P2 (2C, 60×20 mm)

Plastová power banka s 4000 mAh baterií a 1 LED
diodou, se stojánkem s přísavkou. Dodáváno vč.
USB mikro kabelu.

na straně 155.

seznam novinek
technology

seznam novinek
technology

Quench AP741940

Flatter AP741938-01

Wilkes AP741937

725,50 Kč / 26,38 €

653,40 Kč / 23,76 €

667,20 Kč / 24,26 €

• 70×130×13 mm
[ E1 (50×80 mm)

Hliníková power banka s 6000 mAh baterií a
2 nabíjecími porty. Dodáváno vč. USB mikro
kabelu.

na straně 156.

• 85×85×27 mm
[ P2 (2C, 60×60 mm)

• 65×120×11 mm
[ E1 (70×30 mm)

Plastová power banka s 6000 mAh baterií a 2
nabíjecími porty. Dodáváno vč. USB mikro kabelu.

Plast/hliníková USB power banka s 5000mAh baterií.
Dodáváno s mikro USB nabíjecím kabelem.

na straně 156.

na straně 156.

seznam novinek
technology

seznam novinek
technology

Kenfac AP741939-01

Marlet AP741941

Atazzi AP741942-01

614,90 Kč / 22,36 €

811,80 Kč / 29,52 €

955,40 Kč / 34,74 €

• 63×97×25 mm
[ P2 (2C, 50×30 mm)

• 74×154×16 mm
[ P2 (4C, 60×60 mm)

Plastová power banka s 6000 mAh baterií a
2 nabíjecími porty. Dodáváno vč. USB mikro
kabelu.

Plastová power banka s 10000 mAh baterií a
2 nabíjecími porty. Dodáváno vč. USB mikro
kabelu.

na straně 156.

na straně 157.

• 170×50×85 mm
[ P2 (2C, 60×60 mm)

Sada USB power banky se 2 porty a 8000mAh baterií, USB
nabíječkou do auta (max. výstup 2100 mA), AC USB nabíječkou
(max. výstup 1000 mAh) v pouzdru na zip. Dodáváno vč. USB
mikro kabelu.

na straně 157.

seznam novinek
technology

seznam novinek
technology

Dass AP741946

Bozix AP741945

Canox AP741174

217,00 Kč / 7,89 €

54,20 Kč / 1,97 €

150,20 Kč / 5,46 €

• ø26×65 mm
[ E1 (20×10 mm)

• ø23×51 mm
[ E1 (40×10 mm)

Kovová USB nabíječka do zapalovače v
autě se 2 porty. Max. výstup 2100mAh.

Hliníková USB nabíječka do zapalovače
v autě. Max. výstup 1000mAh.

na straně 158.

na straně 158.

• 60×35×75 mm
[ P2 (2C, 30×20 mm)

USB nabíječka v pouzdru se zipem do zásuvky
zapalovače automobilu a do zásuvky 230V. Max.
výkon 1000 mA. Není vhodná pro zásuvky v ČR!

na straně 158.

seznam novinek
technology

seznam novinek
technology

Slipok AP741949-01

Yancop AP741947

Levant AP741962

72,60 Kč / 2,64 €

31,40 Kč / 1,14 €

149,60 Kč / 5,44 €

• 110×32×16 mm
[ P1 (2C, 60×20mm), UV (FC, 80×25 mm)
USB nabíjecí kabel v plastovém obalu s mini
a mikro USB konektory.

na straně 160.

• 500×15×8 mm
[ P1 (1C, 10×10 mm)

• 89×130×21 mm
[ P1 (1C, 20×8 mm)

Mikro USB nabíjecí kabel, 50 cm.

Plastový větráček na mobil s mikro USB spojením.

na straně 160.

na straně 160.

seznam novinek
technology

seznam novinek
technology

Hotix AP741955-01

Volks AP741957

115,20 Kč / 4,19 €

724,10 Kč / 26,33 €

• 115×22×67 mm
[ P1 (2C, 60×60 mm)

• 200×6×125 mm
[ P2 (1C, 60×10 mm)

Sada příslušenství k mobilu v plastovém obalu. Obsahuje: sluchátka do uší s
3,5mm audio Jackem, čistící hadřík a a sprej na obrazovky (bez náplně).

Multi bluetooth klávesnice s mezinárodní QWERTY
klávesnicí, s dobíjecí baterií.

na straně 161.

na straně 161.

seznam novinek
technology

seznam novinek
technology

Satari AP741491

Sicrom AP741998

22,30 Kč / 0,81 €

67,70 Kč / 2,46 €

• 20×48×13 mm
[ P1 (4C, 32×18mm), UV (FC, 38×20 mm)

Rontil AP741838

• 25×80×12 mm
[ E1 (40×15 mm)

• 83×17×14 mm
[ P1 (2C, 40×8 mm)

Plastová klíčenka se stojánkem na mobil s klíčenkou
a čistítkem na displej.

Hliníkový detektor peněz s 1 LED diodou a dotykovou
funkcí. Dodáváno s knoflíkovou baterií.

Plastové dotykové pero se stojánkem na
mobil a přívěskem na klíče.

na straně 164.

na straně 165.

na straně 165.

29,20 Kč / 1,06 €

seznam novinek
technology

seznam novinek
technology

Dufren AP741965

Smaner AP741967

Perch AP741968

15,10 Kč / 0,55 €

28,90 Kč / 1,05 €

33,60 Kč / 1,22 €

• 90×12×25 mm
[ Netisknutelný

Silikonový, univerzální stojánek na mobil
s přísavkou.

na straně 166.

• 50×101×5 mm
[ Netisknutelný

• 70×48×27 mm
[ P1 (1C, 30×10 mm)

Silikonový, samolepící stojánek na mobil.

Plastový, univerzální stojánek na mobil.

na straně 166.

na straně 167.

seznam novinek
technology

seznam novinek
technology

Paicom AP741958

Drian AP741960

Altum AP741959-10

Lumians AP741961

116,10 Kč / 4,22 €

129,30 Kč / 4,70 €

269,20 Kč / 9,79 €

377,30 Kč / 13,72 €

• ø24×600 mm
[ E1 (30×8 mm)

Selfie tyčka z nerez oceli a tlačítkem
spouště fotoaparátu (3,5mm Jack
konektor), držadlo z EVA materiálu a s
univerzálním držákem na mobil.

na straně 172.

• 95×160×25 mm
[ T2 (8C, 50×50 mm)

Sada 2ks čoček na smartphone
(makro a širokoúhlé), s univerzálním
klipem, v pouzdru.

na straně 173.

• 82×150×34 mm
[ E1 (30×8 mm)

Selfie set s tyčkou z nerez oceli a se
spouští fotoaparátu (3,5mm Jack
konektorem), 2 čočky (makro a
širokoúhlé).

na straně 173.

• 95×130×25 mm
[ T2 (8C, 50×50 mm), P2 (2C, 20×20 mm)
Blesk na mobil se 4 LED diodami, nabíjecí baterií
a 3,5mm Jack konektorem. Dodáváno s USB
nabíjecím kabelem v sametovém obalu.

na straně 173.

seznam novinek
technology

seznam novinek
technology

Rariax AP741915

Audric AP741950

Tidian AP741952

407,60 Kč / 14,82 €

452,90 Kč / 16,47 €

445,20 Kč / 16,19 €

• ø85×55 mm
[ P2 (2C, 20×10 mm)

• ø81×46 mm
[ P2 (2C, 20×10 mm)

Voděodolný (IPX4 ochrana) bluetooth reproduktor
s pogumovaným povrchem a velkou přísavkou.
Funkce handsfree se zabudovanou dobíjecí baterií.
Vč. USB nabíjecího kabelu.

Plastový bluetooth reproduktor s hliníkovou
karabinkou. S funkcí volání handsfree a
vestavěnou dobíjecí baterií. Dodáváno vč.
nabíjecího a aux-in kabelu.

na straně 174.

na straně 174.

• ø43×54 mm
[ P2 (2C, 20×40 mm)

Plastový bluetooth reproduktor s funkcí
handsfree a vestavěnou dobíjecí baterií.
Dodáváno vč. USB nabíjecího kabelu.

na straně 174.

seznam novinek
technology

seznam novinek
technology

Martins AP741951

Braiss AP741488

Rhythm AP806978

363,30 Kč / 13,21 €

478,00 Kč / 17,38 €

342,70 Kč / 12,46 €

• ø59×50 mm
[ E2 (20×20 mm)

• ø60×75 mm
[ P2 (2C, 15×15 mm)

• 40×40×40 mm
[ P2 (4C, 25×25 mm)

Kovový bluetooth reproduktor s funkcí volání
handsfree a vestavěnou dobíjecí baterií.
Dodáváno vč. nabíjecího a aux-in kabelu.

Plastový bluetooth reproduktor s funkcí
handsfree a vestavěnou dobíjecí baterií, vč.
USB nabíjecího kabelu.

Bluetooth reproduktor s funkcí spouště fotoaparátu
na dálkové ovládání. S plastovým pouzdrem a nabíjecí
baterií, vč. USB nabíjecího kabelu.

na straně 175.

na straně 175.

na straně 175.

seznam novinek
technology

seznam novinek
technology

Kibal AP741733-01

Narep 8 GB

Desan 8 GB

• 10×50×30 mm
[ DO2 (FC, 25×25 mm)

• 11×52×35 mm
[ DO2 (FC, ø28 mm)

Plastový USB flask disk 8GB, v
dárkové krabičce. Ideální pro
epoxy potisk.

Plastový USB flask disk 8GB, v
dárkové krabičce. Ideální pro
epoxy potisk.

Plastový USB flask disk 8GB, v
dárkové krabičce. Ideální pro
epoxy potisk.

na straně 180.

na straně 180.

na straně 180.

• 90×90×20 mm
[ P1 (2C, 20×10 mm)

AP741435-01

Plastová krabička s průhledným víčkem na klíčenku
nebo USB.

Individuální kalkulace

77,60 Kč / 2,82 €
na straně 179.

Hedel 8 GB

AP741436-01

AP741437-01

Individuální kalkulace

Individuální kalkulace

• 11×51×16 mm
[ DO1 (FC, 28×13 mm)

seznam novinek
technology

seznam novinek
technology

Stylus 4GB AP741015

• 19×70×8 mm

Survet 8GB AP741726

Marsil 8GB AP741725
Individuální kalkulace

Individuální kalkulace

• 20×58×10 mm
[ P2 (2C, 20×10 mm), E1 (20×10 mm)

Plastový USB Flash disk 4GB s dotykovým
koncem v dárkové krabičce.

Individuální kalkulace

Plastový USB flask disk 8GB, v dárkové krabičce.

na straně 181.

na straně 181.

• 90×90×20 mm
[ P2 (2C, 20×10 mm), E1 (20×10 mm)

Plastový USB flask disk 8GB, v dárkové krabičce.
Ideální pro epoxy potisk.

na straně 181.

seznam novinek
technology

seznam novinek
technology

Privacy AP809417

Ticaro AP741843

11,00 Kč / 0,40 €

175,70 Kč / 6,39 €

• 32×20×25 mm
[ DO1 (FC, 27×15 mm)

Plastový ochranný obal na web kameru s čistítkem obrazovky.
Ideální pro epoxy potisk.

na straně 186.

• 45×144×16 mm
[ P1 (2C, ø25 mm)

USB HUB se 4 porty s LED lampičkou, ohebný. USB 2.0.

na straně 187.

seznam novinek
119,60 Kč / 4,35 €
Plážová taška z juty s dlouhými uchy, 300 g/m².

na straně 197.

Conel AP741779

• 415×380 mm
[ T1 (8C, 250×150 mm), S1 (4C, 240×200 mm),
*: WP (8C, 120×100 mm)

41,50 Kč / 1,51 €

Geiser AP731735

• 357×402 mm
[ S1 (4C, 200×200 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)

47,90 Kč / 1,74 €

Skládací nákupní taška s gumičkou, 190D polyester.

Bavlněná nákupní taška s dlouhými uchy, ze
100% bavlny.

na straně 200.

na straně 203.

bags and travel

seznam novinek
bags and travel

Hintol AP741868

• 350×452×142 mm
[ Netisknutelný

seznam novinek

Mirtal AP741426-01

17,30 Kč / 0,63 €

32,50 Kč / 1,18 €

• 360×400 mm
[ T1 (8C, 240×240 mm), *: WP (8C, 120×100 mm)

• 400×360 mm
[ SU2 (FC, 300×300 mm)

Taška z netkané textilie, tepelně svařená, s dlouhými
uchy, 75 g/m².

Nákupní taška z netkané textilie s dlouhými uchy. Ideální pro
sublimační potisk.

na straně 205.

na straně 205.

bags and travel

seznam novinek
bags and travel

Jazzin AP741572

seznam novinek

Decal AP741903

Kuzor AP741774

42,90 Kč / 1,56 €

40,40 Kč / 1,47 €

51,20 Kč / 1,86 €

• 380×380×120 mm
[ S1 (3C, 220×120 mm)

• 380×380×125 mm
[ S1 (3C, 220×120 mm)

Nákupní polaminovaná taška z netkané textilie,
110 g/m².

Bílá polaminovaná taška z netkané textilie
s barevnými boky.

Nákupní polaminovaná taška z netkané textilie s
metalickým povrchem, barevné boky a ucha, 110 g/m².

na straně 207.

na straně 207.

na straně 207.

bags and travel

seznam novinek
bags and travel

Natia AP741773

• 380×380×125 mm
[ S1 (3C, 220×120 mm)

seznam novinek

Thais AP741321

Blades AP741778

Spook AP731653

30,50 Kč / 1,11 €

52,00 Kč / 1,89 €
Skládací vak se stahováním
šňůrkou v obalu, 210T polyester.

Vak nastažení šňůrkou s kapsou na zip a
otvorem na sluchátka, 210D polyester.

34,10 Kč / 1,24 €

Vak na stažení šňůrkou,
polyester 190T.

na straně 212.

na straně 213.

• 350×410 mm
[ T1 (8C, 200×100 mm),
S1 (4C, 200×250 mm),
*: WP (8C, 150×80 mm)

• 420×340 mm
[ T1 (8C, 200×100 mm),
S1 (4C, 200×250 mm),
*: WP (8C, 150×80 mm)

• 345×450×0 mm
• 330×417 mm
[ T1 (8C, 220×120 mm),
[ T1 (8C, 200×100 mm),
S1 (4C, 220×120 mm), *: WP (8C, 150×80 mm) S1 (4C, 200×250 mm),
*: WP (8C, 150×80 mm)
60,50 Kč / 2,20 €

na straně 213.

Vak se stahováním šňůrkou, 210T
polyester.

na straně 213.

bags and travel

seznam novinek
bags and travel

Jock AP806607

192,80 Kč / 7,01 €
Voděodolný lodní pytel s nastavitelným
popruhem přes rameno, plastovou přezkou
a karabinkou.

na straně 214.

Kinser AP741835

• ø115×245 mm
[ S1 (1C, 120×120mm)

108,90 Kč / 3,96 €
Voděodolný lodní pytel s plastovou přezkou
a karabinkou.

na straně 214.

seznam novinek

• ø185×360 mm
[ S1 (1C, 200×150mm)

bags and travel

seznam novinek
bags and travel

Tinsul AP741836

seznam novinek

Ledor AP741871

Ribuk AP741777

319,80 Kč / 11,63 €

202,10 Kč / 7,35 €

171,30 Kč / 6,23 €

• 440×315×110 mm
[ S1 (2C, 100×80 mm)

• 510×270×255 mm
[ S1 (2C, 150×100 mm)

Batoh s polstrovanými popruhy, kapsami na
zip a ze síťoviny, 600D polyester.

Skládací batoh s kapsou na zip, nastavitelným
ramenním popruhem a obalem s karabinkou.

Skládací nylonová sportovní taška/batoh s nastavitelnými
popruhy v barevném obalu.

na straně 216.

na straně 219.

na straně 219.

bags and travel

seznam novinek
bags and travel

Toynix AP741902

• 390×280×180 mm
[ T2 (8C, 120×70 mm)

seznam novinek

Maycos AP741900-10

Layrul AP741899-10

278,00 Kč / 10,11 €

179,90 Kč / 6,54 €

337,70 Kč / 12,28 €

Taška přes rameno s kapsami na zip a nastavitelným
popruhem přes rameno, 600D polyester. Ideální pro
sublimační potisk.

Taška přes rameno s kapsou na zip a nastavitelným
popruhem přes rameno, 600D polyester. Ideální pro
sublimační potisk.

Batoh s polstrovanými zády, popruhy a
přihrádkou na laptop, 600D polyester. Ideální pro
sublimační potisk.

na straně 220.

na straně 220.

na straně 220.

• 175×220×60 mm
[ SU1 (FC, 170×170 mm), T2 (8C, 100×100 mm),
WP (8C, 100×100 mm)

• 300×390×115 mm
[ SU2 (FC, 295×270 mm), T2 (8C, 150×100 mm),
WP (8C, 150×80 mm)

bags and travel

seznam novinek
bags and travel

Maytol AP741898-10

• 350×300×120 mm
[ SU2 (FC, 345×250 mm), T2 (8C, 180×100 mm),
WP (8C, 150×80 mm)

seznam novinek

Dusky AP741862

Avignon AP808406

41,80 Kč / 1,52 €

12,90 Kč / 0,47 €

305,50 Kč / 11,11 €

• 230×180×65 mm
[ S1 (2C, 120×80 mm)

Cestovní nafukovací polštář na krk.
Materiál: mikrovlákno.

Víceúčelová taška na zip s transparetní přední
a barevnou zadní stranou.

na straně 238.

na straně 239.

• ø990 mm
[ T2 (8C, 200×100 mm)

Plně automatický (otevřít/zavřít), větru odolný skládací
deštník s 8mi panely, pogumovanou rukojetí, kovovou
konstrukcí a tyčkou. Materiál 190T pongee. V obalu s
logem André Philippe.

na straně 255.

bags and travel

seznam novinek
bags and travel

Traveller AP761828

• 430×265 mm
[ T0 (8C, 120×40 mm)

seznam novinek

Kunlap AP741883

Sartil AP741882

Rast AP741603

42,40 Kč / 1,54 €

266,50 Kč / 9,69 €

399,90 Kč / 14,54 €

36,30 Kč / 1,32 €

• 85×110×13 mm
[ O1 (30×30 mm)

Obal z PU kůže na 10 karet,
zapínání na druk.

Kožený obal pro 20 karet. Značkový
produkt Antonio Miro.

na straně 243.

na straně 244.

• 113×90 mm
[ O1 (30×30 mm)

Pánská peněženka z PU kůže s 6ti
přihrádkami na karty. Značkový produkt
Antonio Miro.

na straně 244.

• 90×100 mm
[ T1 (8C, 60×25 mm)

Peněženka na zip s hliníkovou
karabinkou. Materiál: polyester/nylon.

na straně 247.

bags and travel

seznam novinek
bags and travel

Midel AP741497

• 80×107×10 mm
[ O1 (30×30 mm)

seznam novinek

Tarte AP718112

Crusty AP718113

111,70 Kč / 4,06 €

63,30 Kč / 2,30 €

89,40 Kč / 3,25 €

• 220×100×10 mm
[ Netisknutelný

Keramický servírovací talíř se vzorem břidlice.

na straně 257.

• ø28×200 mm
[ DO1 (FC, ø24 mm)

Dřevěný váleček. Ideální pro epoxy
potisk.

na straně 267.

• ø48×115 mm
[ FP-E (ø48 mm)

Dřevěné razítko na zakázku s plastickým
logem. Cena zahrnuje výrobu loga,
nezahrnuje přípravu výroby. Min. mn.: 50 ks.

na straně 267.

home and kitchen

seznam novinek
home and kitchen

Pizax AP741847-10

seznam novinek

Milty AP741857-10

163,40 Kč / 5,94 €

88,30 Kč / 3,21 €

• 900×890 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)

Dlouhá zástěra s předním rozparkem,
100% polyester.

na straně 270.

• 530×305 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)

Krátká zástěra se 3 kapsami, 100% polyester.

na straně 270.

home and kitchen

seznam novinek
home and kitchen

Bremor AP741858-10

seznam novinek

Sylox AP741759

25,30 Kč / 0,92 €

14,00 Kč / 0,51 €

• 99×139 mm
[ P1 (2C, 60×30 mm)

Barevná magnetka na ledničku
se 40ti listým blokem a mini
dřevěnou tužkou.

na straně 273.

• 60×148 mm
[ P1 (2C, 50×30 mm)

Barevná magnetka na lednici
se 40ti listým blokem.

na straně 273.

MADE IN

EU

Fourpack

AP718111

• 210×205×115 mm
[ S1 (1C, 150×100 mm)

MADE IN

EU

Sixpack

AP718110

• 320×210×115 mm
[ S1 (1C, 250×100 mm)

19,50 Kč / 0,71 €

27,00 Kč / 0,98 €

Bílá kartonová krabice na 4 hrnky.
Dodáváno rozložené.

Bílá kartonová krabice na 6 hrnků.
Dodáváno rozložené.

na straně 275.

na straně 275.

home and kitchen

seznam novinek
home and kitchen

Yakari AP741511

seznam novinek
• ø85×130 mm
[ P1 (2C, 25×40 mm),
RS (2C, 270×80 mm)

107,30 Kč / 3,90 €
Transparetní plastový kelímek ve tvaru
zavařovačky s barevným víčkem a
brčkem, 600 ml.

na straně 277.

Trinox AP741814 Woony AP862007

Dariel AP781019

128,70 Kč / 4,68 €

102,00 Kč / 3,71 €

• ø100×175 mm
[ P1 (2C, 30×60 mm)

• ø80×100 mm
[ C2 (8C, 130×70 mm),
CP (2C, 40×40 mm), WPC (8C, 130×70 mm)

Barevný, plastový kelímek na pití s
brčkem, 750 ml.

68,50 Kč / 2,49 €

na straně 277.

Bílý keramický hrnek s barevnou
keramickou lžičkou, 300 ml.

na straně 278.

• ø81×98 mm
[ C1 (8C, 120×60 mm), CP (2C, 40×40 mm)
Keramický hrnek na vybarvení bílou křídou
(1 ks), 350 ml.

na straně 279.

home and kitchen

seznam novinek
home and kitchen

Sirex AP741813

seznam novinek

Nailex AP741830-01

Varien AP741772

32,20 Kč / 1,17 €

113,30 Kč / 4,12 €

10,70 Kč / 0,39 €

Svíčka s vůní vanilky v kovové krabičce.

na straně 285.

• 157×89×41 mm
[ P1 (1C, 70×10 mm)

Aroma sada s jasmínovým olejem, mini
keramickou vázou, 5 dřevěnými tyčinkami a
2 dřevěnými kuličkami. V dárkové krabičce.

na straně 286.

• 160×400×65 mm
[ T0 (8C, 100×200 mm)

Dárková taška na víno z netkané textilie, 80 g/m².

na straně 289.

home and kitchen

seznam novinek
home and kitchen

Klire AP741866

• ø44×19 mm
[ E1 (ø38 mm)

seznam novinek

Rivers AP781017

Kolsi AP741841

149,60 Kč / 5,44 €

648,70 Kč / 23,59 €

24,80 Kč / 0,90 €

• ø58×145 mm
[ P1 (1C, 30×12 mm)

Transparentní plastová nálevka na víno
s provzdušňovačem.

Transparentní plastový dekantér na
víno se stojánkem.

na straně 290.

na straně 290.

• 50×70×32 mm
[ P1 (2C, ø15 mm)

Plastová zátka na láhev vína se stojánkem.

na straně 291.

home and kitchen

seznam novinek
home and kitchen

Crianz AP781018

• ø22×162 mm
[ P1 (1C, 30×10 mm)

seznam novinek

Roley AP741832

36,90 Kč / 1,34 €

52,80 Kč / 1,92 €

Plastový otvírák na láhve s klipem na poznámky
a magnetem.

na straně 297.

Morris AP741783

• 72×40×40 mm
[ E1 (10×10 mm)

• 122×25×30 mm
[ P1 (2C, 50×8 mm)

Pohárek z nerez oceli, 1 nebo 1/2 unce.

Manuální plastová plnička cigaret.

na straně 298.

na straně 299.

63,30 Kč / 2,30 €

home and kitchen

seznam novinek
home and kitchen

Lambra AP741879

• 80×35×40 mm
[ P1 (1C, 60× 25 mm)

seznam novinek
• 25×64×12 mm
[ P1 (4C, 40×15 mm)

13,20 Kč / 0,48 €
Plnitelný, plastový piezo
zapalovač s dětskou
pojistkou.

na straně 300.

AP741833

• 23×80×9 mm
[ P1 (4C, 50×15 mm)

12,40 Kč / 0,45 €
Plnitelný, plastový piezo
zapalovač s dětskou pojistkou.

na straně 300.

Plain AP731379 Ferroc AP741916 Chisper AP741917
• 23×80×9 mm
[ P1 (4C, 50×15 mm),
UV (FC, 50×15 mm)

• 23×81×11 mm
[ P1 (4C, 50×15 mm)

• 24×82×9 mm
[ P1 (4C, 50×15 mm)

15,70 Kč / 0,57 €

Plnitelný, plastový zapalovač s
dětskou pojistkou. Prodáváno
v mixu barev v setech po 50 ks.
Uvedená cena je pro 1 ks.

Plnitelný, plastový piezzo
zapalovač s dětskou pojistkou.
Prodáváno v mixu barev v setech
po 50 ks. Uvedená cena je pro 1 ks.

na straně 301.

na straně 301.

Plastový plnitelný zapalovač.

na straně 301.

8,50 Kč / 0,31 €

12,70 Kč / 0,46 €

home and kitchen

seznam novinek
home and kitchen

Lanus AP741834 Vaygox

seznam novinek
KIDS AND toys

seznam novinek
KIDS AND toys

Zoony AP899005

Arohax AP741811

Mavast AP741708

76,20 Kč / 2,77 €

118,50 Kč / 4,31 €

75,10 Kč / 2,73 €

• 144×40 mm
[ P1 (2C, ø20 mm)

Plyšové zvířátko s přívěškem na klíče a
papírovou etiketkou na potisk.

na straně 303.

• 145×150×105 mm
[ Netisknutelný

Plyšový medvídek s barevnou stuhou.

na straně 304.

• ø175×250 mm
[ P2 (1C, 60×60 mm)

Plastová plážová sada na hraní s kyblíčkem,
lopatkou a hráběmi.

na straně 305.

seznam novinek
KIDS AND toys

seznam novinek
KIDS AND toys

Backys AP741878

Kissa AP741785

Tizy AP741877

39,60 Kč / 1,44 €

52,50 Kč / 1,91 €

49,80 Kč / 1,81 €

• 250×300 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)

Vak na stažení šňůrkou pro děti z netkané
textilie na vybarvení, s 5 fixami.

na straně 306.

• 325×263 mm
[ T1 (8C, 150×100 mm)

Vak na stažení šňůrkou pro děti v
pouzdře ve tvaru zvířátka, s plastovou
karabinkou, 190T polyester.

na straně 306.

• 430×430 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)

Zástěra pro děti z netkané
textilie na vybarvení, s 5 fixami.

na straně 306.

Legox AP741622

[ T1 (8C, 150×80 mm)

76,20 Kč / 2,77 €
Kuchařský set čepice a zástěra
pro děti z netkané textilie, jedna
velikost.

na straně 306.

seznam novinek
KIDS AND toys

seznam novinek
KIDS AND toys

Gardim AP741789

• 182×80×43 mm
[ P1 (1C, 70×8 mm)

81,10 Kč / 2,95 €
Dřevěný stojánek na fotografie s 5ti
klipy, ozdobené ptáčky a květinami.

na straně 310.

MADE IN

EU

Nursy AP718122

Felix AP791118

134,20 Kč / 4,88 €

76,50 Kč / 2,78 €

• 220×220 mm
[ UV (FC, 100×40 mm)

Nástěnné hodiny z HDF dřevovláknité
desky v tvaru medvěda. Dodáváno bez
1 AA baterie.

na straně 312.

• 126×100×100 mm
[ P1 (2C ,30×30 mm)

Plastové prasátko na mince.

na straně 314.

seznam novinek
KIDS AND toys

seznam novinek
KIDS AND toys

Wantic AP741819

Ximor AP741787

Crisant AP741786

40,40 Kč / 1,47 €

22,80 Kč / 0,83 €

22,80 Kč / 0,83 €

• 95×148×11 mm
[ P1 (2C, 70×40 mm)

• ø5×210 mm
[ P1 (2C, 70×5 mm)

• ø5×250 mm
[ P1 (2C, 70×5 mm)

Spirálový blok s 12ti listy a dřevěnou tužkou.
Psaní se objeví v duhových barvách na papíru.

Plastové kuličkové pero s ovocem na vršku,
s modrou náplní.

Plastové kuličkové pero s květinou na
vršku, s modrou náplní.

na straně 317.

na straně 322.

na straně 322.

seznam novinek
KEYS AND TOOLS

seznam novinek
KEYS AND TOOLS

Squix AP809416

Circus AP810733

Primero AP810734

Vertigo AP810735

19,50 Kč / 0,71 €

31,90 Kč / 1,16 €

41,30 Kč / 1,50 €

40,20 Kč / 1,46 €

• 43×38×2 mm
[ DO3 (FC, 34×34 mm), E1 (25×25)

• 64×17×3 mm
[ DO2 (FC, 53×12 mm), E1 (35×8 mm)

Čtvercový přívěšek na klíče z eloxovaného
hliníku. Ideální pro epoxy potisk.

Kovový přívěšek na klíče ve tvaru
kapsle v černé dárkové krabičce.

na straně 325.

na straně 332.

• 76×30×2 mm
[ DO1 (FC, 40×12 mm), E1 (30×8 mm)
Kovová klíčenka ve tvaru čísla 1,
v černé dárkové krabičce.

na straně 332.

• ø45×5 mm
[ DO1 (FC, ø20 mm), E1 (ø20 mm)
Kovový přívěšek na klíče ve tvaru
kormidla, v černé dárkové krabičce.

na straně 333.

seznam novinek
KEYS AND TOOLS

seznam novinek
KEYS AND TOOLS

Dromo AP810736

Depor AP741996

Ciclex AP741588

47,00 Kč / 1,71 €

48,70 Kč / 1,77 €

16,20 Kč / 0,59 €

• ø34×5 mm
[ E1 (ø12 mm)

Kovový přívěšek na klíče ve tvaru volantu se
žetonem do nákupního vozíku, v černé dárkové
krabičce.

na straně 334.

• 42×22 mm
[ E1 (15×15 mm)

• 35×57×4 mm
[ E1 (20×4 mm)

Obdélníkový přívěšek na klíče se sportovním
motivem.

Hliníkový přívěšek na klíče ve tvaru kola s
otvírákem na láhve.

na straně 336.

na straně 337.

seznam novinek
KEYS AND TOOLS

seznam novinek
KEYS AND TOOLS

Madison AP741997

Persal AP741995

Sqerbis AP810732

39,90 Kč / 1,45 €

31,40 Kč / 1,14 €

31,90 Kč / 1,16 €

• 27×93×6 mm
[ E1 (30×20 mm)

Hliníkový přívěšek na klíče s polyesteroým
poutkem.

na straně 339.

• 29×40×4 mm
[ E1 (25×20 mm)

Obdélníkový přívěšek na klíče z nerez oceli.

na straně 339.

• 58×30 mm
[ P1 (2C, 20×25 mm), E1 (20×25 mm)
Dřevěný obdélníkový přívěšek na klíče
s kovovým kroužkem.

na straně 340.

Woody A AP718115

Woody B AP718116

6,10 Kč / 0,22 €

6,10 Kč / 0,22 €

• 45×45 mm [ FP-UV (FC, 45×45 mm)

• ø45 mm [ FP-UV (FC, ø45 mm)

Čtvercový přívěšek na klíče z HDF dřevovláknité
desky s plnobarevným potiskem. Cena zahrnuje
UV LED potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu.
Min. mn.: 200 ks.

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

na straně 341.

na straně 341.

MADE IN

EU

MADE IN

EU

Woody C AP718117

Woody D AP718118

6,10 Kč / 0,22 €

6,10 Kč / 0,22 €

• 34×51 mm [ FP-UV (FC, 34×51 mm)
Oválný přívěšek na klíče z HDF dřevovláknité
desky s plnobarevným potiskem. Cena
zahrnuje UV LED potisk, nezahrnuje tiskovou
přípravu. Min. mn.: 200 ks.

na straně 341.

• 45×45 mm [ FP-UV (FC, 45×45 mm)
Osmiúhelníkový přívěšek na klíče z HDF
dřevovláknité desky s plnobarevným
potiskem. Cena zahrnuje UV LED potisk,
nezahrnuje tiskovou přípravu.
Min. mn.: 200 ks.

na straně 341.

seznam novinek

seznam novinek
KEYS AND TOOLS

MADE IN

EU

KEYS AND TOOLS

MADE IN

EU

seznam novinek

Domix AP809398

• 95×22 mm
[ DO1 (FC, 16×28 mm)

20,10 Kč / 0,73 €

Silikonový přívěšek na klíče s plastovou
ploškou. Ideální pro epoxy potisk.

na straně 343.

EU

KEYS AND TOOLS

seznam novinek
KEYS AND TOOLS

MADE IN

MADE IN

Corner AP718120

EU

• 60×86 mm
[ FP-UV (FC, 60×86 mm)

22,60 Kč / 0,82 €

CreaFob AP718119
• 45×45 mm
[ FP-UV (FC, 45×45 mm)

14,60 Kč / 0,53 €

Plastový přívěšek na klíče ve tvaru dresu s
plnobarevným potiskem na obou stranách. Cena
zahrnuje UV LED potisk, nezahrnuje tiskovou
přípravu. Min. mn.: 100 ks.

Akrylátový přívěšek na klíče na zakázku s
plnobarevným potiskem. Tvar na zakázku - max.
rozměr 45x45 mm. Cena zahrnuje UV LED potisk,
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 250 ks.

na straně 344.

na straně 345.

seznam novinek
KEYS AND TOOLS

seznam novinek
KEYS AND TOOLS

ASSEMBLED IN

Hoinzo AP741994

Anycart AP809397

69,60 Kč / 2,53 €

9,60 Kč / 0,35 €

• 13×34×30 mm
[ E1 (ø20 mm)

Kovový přívěšek na klíče se žetonem do
vozíku a s figurkou.

na straně 347.

• 70×25 mm
[ DO2 (FC, 21×36 mm)

EU

Token AP718114
• ø29 mm
[ FP-UV (FC, ø24 mm)

6,90 Kč / 0,25 €

Plastový přívěšek na klíče s koncovkou
do nákupních vozíků. Ideální pro
epoxy potisk.

Plastový přívěšek na klíče s plnobarevným potiskem
žetonu do vozíku. Cena zahrnuje UV LED potisk,
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 500 ks.

na straně 348.

na straně 349.

seznam novinek
KEYS AND TOOLS

seznam novinek
KEYS AND TOOLS

Waipei AP854071

Taipei AP809368

Zaro AP781001

Mustap AP741536

14,60 Kč / 0,53 €

16,00 Kč / 0,58 €

58,90 Kč / 2,14 €

33,60 Kč / 1,22 €

• ø11×75 mm
[ P1 (2C, 30×6 mm)

Plastová mini baterka s bílým
LED světlem a přívěškem na klíče.
Dodáváno s knoflíkovou baterií.

na straně 351.

• 75×35 mm
[ P1 (2C, 30×6 mm)

• ø17×70 mm
[ E1 (30×8 mm)

Plastová mini baterka s kovovým
vzhledem s bílým LED světlem
a kovovým přívěškem na klíče.
Včetně knoflíkové baterie.

Mini hliníková baterka s 3 LED
diodami, otvírákem na láhve a
přívěškem na klíče. Dodáváno s
knoflíkovou baterií.

na straně 351.

na straně 353.

• ø21×130 mm
[ P1 (2C, 40×8 mm)

Plastové kuličkové pero s barevnou
šňůrkou a 2 LED svítilnou. Dodává
se s knoflíkovými bateriemi.

na straně 353.

seznam novinek
KEYS AND TOOLS

seznam novinek
KEYS AND TOOLS

Solay AP781004

Liarek AP781002

Brerax AP781003

77,80 Kč / 2,83 €

263,20 Kč / 9,57 €

• ø28×110 mm
[ P1 (1C, 30×8 mm)

• ø26×65 mm
[ E1 (20×6 mm)

Plastová baterka s 1 LED diodou,
poutkem a USB dobíjecí baterií.

Hliníková baterka s 6 LED diodami a
karabinkou. Dodáváno s knoflíkovou baterií.

Hliníková multifunkční baterka s 1 LED diodou a nářadím se
6ti funkcemi na vršku. Dodáváno bez 1 AAA baterie.

na straně 355.

na straně 355.

na straně 358.

146,30 Kč / 5,32 €

• ø32×125 mm
[ E1 (40×15 mm)

seznam novinek
KEYS AND TOOLS

seznam novinek
KEYS AND TOOLS

Mansard AP892003

Cabinet AP892004

76,70 Kč / 2,79 €

45,10 Kč / 1,64 €

• 232×30×15 mm
[ UV (FC, 230×29 mm)

Plastový skládací metr, 2m.

na straně 359.

Grade 3M AP731567 Grade 5m AP741721

• 30×65×13 mm
[ UV (FC, 24×62 mm)

• 61×62×35 mm
[ DO3 (FC, ø37 mm)

• 70×70×35 mm
[ DO3 (FC, ø40 mm)

Plastový mini skládací metr s přívěškem
na klíče, 0,5m.

Plastový metr s aretací, kovovým klipem
a šňůrkou na ruku, 3m.

Plastový metr s aretací, kovovým klipem
a šňůrkou na ruku, 5m.

na straně 359.

na straně 361.

na straně 361.

44,30 Kč / 1,61 €

65,70 Kč / 2,39 €

seznam novinek
KEYS AND TOOLS

seznam novinek
KEYS AND TOOLS

Campello AP761181

• 72×20×8 mm
[ P2 (2C, 38×8 mm), E1 (38×8 mm),
DO2 (FC, 60×16 mm)

47,90 Kč / 1,74 €
Nerezový kapesní nůž s 5-ti funkcemi se speciálním
povrchem. Cena nezahrnuje epoxy tisk.

na straně 363.

Chapix AP741999

Blizen AP741204

49,80 Kč / 1,81 €

67,90 Kč / 2,47 €

• ø10×63 mm
[ E1 (25×8 mm)

Hliníkový šroubovák s přívěškem na klíče a 3mi
kovovými bity.

na straně 366.

• ø13×110 mm
[ E1 (30×8 mm)

Hliníkový šroubovák se 6ti vyměnitelnými bity.

na straně 366.

seznam novinek
KEYS AND TOOLS

seznam novinek
KEYS AND TOOLS

Hanirus AP741840

Rasmal AP741881-10

40,40 Kč / 1,47 €

55,60 Kč / 2,02 €

• 78×40×12 mm
[ P1 (1C 30×30 mm)

Plastový držák na mobil s upevněním na větrací
mřížku v autě.

na straně 369.

• ø53×135 mm
[ Netisknutelný

Plastový držák na mobil do auta s přísavkou.

na straně 369.

seznam novinek

Mundo AP800387

Gredel AP741791

186,70 Kč / 6,79 €

44,80 Kč / 1,63 €

62,70 Kč / 2,28 €

Plastové sluneční brýle s pogumovanou
úpravou a UV400 ochranou. V pouzdře z PU
kůže. Značkový produkt André Philippe.

na straně 379.

[ P1 (2C, 40×5 mm), VF (FC, 2 × 53×42 mm)
Skládací plastové sluneční brýle s UV400 ochranou.

na straně 381.

[ P1 (2C, 60×6 mm), VF (FC, 2 × 53×42 mm)
Plastové sluneční brýle s dvoubarevnými obroučkami,
metalickými čočkami a UV 400 ochranou.

na straně 382.

LEISURE AND SPORT

seznam novinek
LEISURE AND SPORT

Narbonne AP800386

[ P1 (2C, 25×5 mm) O1 (25×25 mm)

seznam novinek
54,50 Kč / 1,98 €

Plastové sluneční brýle s nastavitelným kšiltem
a UV 400 ochranou.

na straně 383.

Subsun AP812418

Milla AP731436

24,50 Kč / 0,89 €

14,90 Kč / 0,54 €

• 80×160 mm
[ FP-SU (FC, 80×160 mm)

Obal na brýle z mikrovlákna s vlastní grafikou na
jedné straně, 170 g/m². Cena zahrnuje sublimační
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks.

na straně 385.

• 180×90 mm
[ T0 (8C, 120×50 mm), *: WP (8C, 120×50 mm)
Látkový obal na brýle.

na straně 385.

LEISURE AND SPORT

seznam novinek
LEISURE AND SPORT

Galvis AP741793

[ P1 (2C, 70×20 mm), VF (FC, 2 × 53×42 mm)

seznam novinek

Zelio AP741918

47,90 Kč / 1,74 €

58,30 Kč / 2,12 €

[ Netisknutelný, HS

Barevný módní polyesterový klobouk
pro děti (bez stuhy).

na straně 388.

[ Netisknutelný, HS

Unisex slámový klobouk. Dodává se bez stuhy.

na straně 391.

LEISURE AND SPORT

seznam novinek
LEISURE AND SPORT

Tolvex AP741828

seznam novinek

Tetex AP781008

Faluk AP741794

165,80 Kč / 6,03 €

55,80 Kč / 2,03 €

97,60 Kč / 3,55 €

Barevný plážový šátek v transparetní kosmetické
taštičce. Materiál viskóza/polyester.

na straně 393.

• 510×270×0 mm
[ P1 (1C, 60×6 mm)

Velký textilní vějíř s plastovým držadlem.

na straně 395.

• 330×190 mm
[ S1 (2C, 140×100 mm)

Plážový tenis s barevnými raketami a jedním
míčkem, vyrobeno ze dřeva a plastu.

na straně 404.

LEISURE AND SPORT

seznam novinek
LEISURE AND SPORT

Rosix AP741823

• 1800×950 mm
[ T1 (8C, 120×50 mm)

seznam novinek

Kirot AP741845

31,40 Kč / 1,14 €

53,60 Kč / 1,95 €

• 130×245 mm
[ P2 (1C, 50×20 mm), S0 (2C, 60×80 mm)
Barevný, plastový a voděodolný obal na mobil se
šňůrkou na krk. Ideální pro dotykové mobily.

na straně 398.

• 360×205 mm
[ P2 (1C, 60×20 mm), S0 (2C, 120×70 mm)
Barevný, plastový, voděodolný obal na tablet.

na straně 399.

LEISURE AND SPORT

seznam novinek
LEISURE AND SPORT

Arsax AP741775

seznam novinek

Rufus AP791823

Quint AP741896-21

50,60 Kč / 1,84 €

42,40 Kč / 1,54 €

• 210×75×80 mm
[ T2 (8C, 120×40 mm)

Spací pytel na zip ve stejně barevném obalu na
stahování šňůrkou.

PVC pouzdro na jídlo na zip s
hliníkovou vložkou.

Záchranářská izotermická fólie/deka.
Materiál: metalizovaný PET.

na straně 412.

na straně 409.

na straně 413.

655,30 Kč / 23,83 €

• 2100×1300 mm
[ VS (FC, 60×60 mm)

LEISURE AND SPORT

seznam novinek
LEISURE AND SPORT

Calix AP741570

• 750×1850 mm
[ T2 (8C, 150×100 mm)

seznam novinek

Hosban AP741861

Zolop AP741986

198,80 Kč / 7,23 €

310,50 Kč / 11,29 €

352,80 Kč / 12,83 €

Nerezová butylka dřevěným povrchem, 170 ml.

na straně 414.

• ø68×243 mm
[ E2 (40×60 mm)

Nerezová termoska s pogumovanou úpravou,
500 ml.

na straně 416.

• ø80×310 mm
[ C3 (8C, 120×120 mm), E2 (40×60 mm)
Termoska ve tvaru láhne z nerez oceli, 750 ml.

na straně 417.

LEISURE AND SPORT

seznam novinek
LEISURE AND SPORT

Forester AP811112

• 110×90×21 mm
[ E1 (50×50 mm)

seznam novinek

Graby AP811113

142,20 Kč / 5,17 €

• ø70×158 mm
[ E2 (30×40 mm)

Henzo AP741815

147,40 Kč / 5,36 €

• ø65×150 mm
[ P2 2C (30×70 mm), C3 (8C, 209×70 mm),
E1 (20×70 mm)

Jednostěnný termohrnek z nerez oceli,
s plastovým víčkem na pití, 280 ml.

Nerezový jednostěnný termohrnek s plastovým
víčkem na pití a uchem, 350 ml.

82,00 Kč / 2,98 €
Hliníková sportovní láhev s karabinkou, 300 ml.

na straně 418.

na straně 419.

na straně 422.

LEISURE AND SPORT

seznam novinek
LEISURE AND SPORT

Citrox AP741865

• ø73×145 mm
[ E2 (40×40 mm)

seznam novinek
64,60 Kč / 2,35 €

Kelit AP781020

Doger AP741869

Norok AP741912

240,10 Kč / 8,73 €

77,60 Kč / 2,82 €

54,70 Kč / 1,99 €

• ø70×240 mm
[ P1 (2C, 30×50 mm)

• ø76×220 mm
[ P1 (2C, 30×50 mm)

• ø65×170 mm
[ P2 (2C, 35×60 mm), RS (2C, 140×70 mm)

Plastová sportovní lahev, 550 ml.

Transparentní sportovní láhev,
neobsahuje BPA.

Plastová sportovní láhev s víčkem na
pití, 600 ml.

Plastová sportovní láhev s barevným
víčkem na pití, 500 ml.

na straně 423.

na straně 424.

na straně 425.

na straně 425.

LEISURE AND SPORT

seznam novinek
LEISURE AND SPORT

Sports AP761857

• ø73×197 mm
[ P1 (2C, 35×70 mm),
RS (2C, 220×70 mm)

seznam novinek

Relax AP781014

Derix AP741696

104,80 Kč / 3,81 €

114,10 Kč / 4,15 €

31,10 Kč / 1,13 €

Digitální krokoměr s plastovým pouzdrem.
Měří kalorie, kroky a vzdálenost. Včetně
knoflíkové baterie.

na straně 428.

• ø63×125 mm
[ Netisknutelný

Přírodní gumové masážní balonky (2 ks),
v síťovaném obalu.

na straně 429.

• ø7×2570 mm
[ P1 (2C, 60×10 mm)

Švihadlo s plastovými držadly.

na straně 429.

LEISURE AND SPORT

seznam novinek
LEISURE AND SPORT

Ferrium AP741989

• 41×66×25 mm
[ P1 (2C, 15×15 mm)

seznam novinek

Neliam AP741358

Rolof AP741827

42,40 Kč / 1,54 €

3,60 Kč / 0,13 €

8,50 Kč / 0,31 €

Froté čelenka, bavlna/polyester.

na straně 430.

• 30×400 mm
[ T0 (8C, 200×25 mm), *: SU1 (FC, 400×30 mm)

• 210×300 mm
[ T0 (8C, 120×100 mm)

Víceúčelový polyesterový pásek na ruku nebo
jako identifikátor.

Barevný polyesterový praporek s
plastovou tyčkou.

na straně 435.

na straně 435.

LEISURE AND SPORT

seznam novinek
LEISURE AND SPORT

Ranster AP741552

• 190×60 mm
[ BR (10C, 70×40 mm)

seznam novinek

Losut AP741776

Gymnasio AP741547

38,80 Kč / 1,41 €

56,40 Kč / 2,05 €

98,50 Kč / 3,58 €

• 295×211×85 mm
[ S0 (3C, 100×60 mm)

3dílná manikúra v barevném, transparetním,
plastovém obalu.

Transparentní plastová kosmetická
taštička.

na straně 439.

na straně 443.

• 500×1000 mm
[ BR (10C, 150×80 mm)

Sportovní ručník z mikrovlákna v obalu, 185 gr/m².

na straně 449.

VITALITY AND WELLNESS

seznam novinek
VITALITY AND WELLNESS

Silton AP741780

• 57×105×14 mm
[ P1 (1C, 30×30 mm)

seznam novinek

Pikur AP781013

Famik AP781011

25,30 Kč / 0,92 €

33,80 Kč / 1,23 €

91,30 Kč / 3,32 €

Transparentní tepelný, opakované
použitelný, polštářek s barevným gelem.

na straně 455.

• 67×135×15 mm
[ P1 (1C, 40×10 mm)

Opakovaně použitelný chladící/teplený
polštářek, naplněný gelovými barevnými
kuličkami.

na straně 455.

• 130×230×10 mm
[ P1 (1C, 60×60 mm)

Opakovaně použitelný chladící/teplený
polštářek, polyester/nylon.

na straně 455.

VITALITY AND WELLNESS

seznam novinek
VITALITY AND WELLNESS

Kison AP781012

• ø100×10 mm
[ P1 (1C, ø50 mm)

seznam novinek

Lucam AP781016

53,10 Kč / 1,93 €

18,20 Kč / 0,66 €

• 80×200×20 mm
[ S1 (3C, 100×60 mm)

Bekies AP781015

• 145×16×33 mm
[ P1 (2C, 70×6 mm)

• 188×38×35 mm
[ P1 (2C, 70×10 mm)

Sada na čištění zubů pro děti s plastovým kartáčkem
a přesýpacími hodinami, v obalu na zip.

Plastový, týdenní box na pilulky, se
7 přihrádkami.

Plastový, týdenní box na pilulky, se
7 odnímatelnými přihrádkami.

na straně 451.

na straně 459.

na straně 459.

56,40 Kč / 2,05 €

VITALITY AND WELLNESS

seznam novinek
VITALITY AND WELLNESS

Fident AP741956

seznam novinek

Oink AP810389

Jimmy AP810387

43,20 Kč / 1,57 €

43,70 Kč / 1,59 €

42,60 Kč / 1,55 €

• 90×70×60 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)

• 84×74×74 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)

Jetstream AP810388

• 97×52×35 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)

• 82×90×47 mm
[ P1 (1C, 20×20 mm)

38,20 Kč / 1,39 €

Antistres ve tvaru kačenky.

Antistres ve tvaru prasátka.

Antistres ve tvaru auta.

Antistres ve tvaru letadla.

na straně 463.

na straně 463.

na straně 463.

na straně 463.

VITALITY AND WELLNESS

seznam novinek
VITALITY AND WELLNESS

Quack AP810390

seznam novinek

Brax AP810738

17,30 Kč / 0,63 €

72,30 Kč / 2,63 €

• 202×12×3 mm
[ E1 (30×8 mm)

Silikonový náramek s hliníkovou stříbrnou
ploškou.

na straně 465.

Grix AP810737

Prixy AP810739

44,80 Kč / 1,63 €

75,90 Kč / 2,76 €

• 200×21 mm
[ FP-DO (FC, ø20 mm)

• ø21×24 mm
[ FP-DO (FC, ø16 mm)

• 19×19 mm
[ FP-DO (FC, 18×18 mm)

Kovový náramek se sametovým
páskem a epoxy potiskem. Cena
zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje
tiskovou přípravu. Min. mn 50 ks.

Nastavitelný kovový prsten s
epoxy potiskem. Cena zahrnuje
epoxy potisk, nezahrnuje tiskovou
přípravu. Min. mn.: 50 ks.

Kovové náušnice s epoxy
potiskem. Cena zahrnuje epoxy
potisk, nezahrnuje tiskovou
přípravu. Min. mn 50 ks.

na straně 467.

na straně 467.

na straně 467.

TEXTILE AND ACCESSORIES

seznam novinek
TEXTILE AND ACCESSORIES

Platty AP809399

seznam novinek

Pilik AP741824

Plus AP761999

140,30 Kč / 5,10 €

112,50 Kč / 4,09 €

17,60 Kč / 0,64 €

• 1500×750 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)

• 1000×700 mm
[ Netisknutelný, *: SU1 (FC, 170×170 mm)

Módní unisex šála, bavlna/polyester.

Módní dámská šála, viskóza/polyester.

Nylonový šátek proti dešti ve tvaru trojúhelníku.

na straně 474.

na straně 474.

na straně 476.

TEXTILE AND ACCESSORIES

seznam novinek
TEXTILE AND ACCESSORIES

Mirtox AP741822

• 1800×500 mm
[ T1 (8C, 150×80 mm)

seznam novinek

Rittel AP741888

Rubec AP741668

Gonnax AP741886

80,00 Kč / 2,91 €

87,20 Kč / 3,17 €

63,30 Kč / 2,30 €

Polyesterová kšiltovka s 5ti panely.
Ideální pro sublimační potisk.

Baseballová čepice se 6ti panely
a zapínáním na suchý zip, 100%
broušená bavlna.

Basebalová čepice se 6ti panely, 100%
broušená bavlna, zapínání na suchý
zip.

Polyesterový kšilt se síťovinou a
zapínáním na suchý zip.

na straně 482.

na straně 482.

na straně 483.

[ T0 (8C, 100×45 mm),
BR (10C, 110×55 mm),
WP (8C, 100×45 mm),
SU1 (FC, 100×45 mm)

55,30 Kč / 2,01 €

[ T0 (8C, 100×45 mm),
BR (10C, 110×55 mm),
*: WP (8C, 100×45 mm)

[ T0 (8C, 100×45 mm),
BR (10C, 110×55 mm),
*: WP (8C, 100×45 mm)

[ T0 (8C, 100×30 mm),
BR (10C, 80×40 mm),
*: WP (8C, 100×30 mm)

na straně 485.

TEXTILE AND ACCESSORIES

seznam novinek
TEXTILE AND ACCESSORIES

Sodel AP741427

seznam novinek

Surf 210 AP4224

7,20 Kč / 0,26 €

Individuální kalkulace

• 137×252×50 mm
[ S0 (3C, 80×80 mm)

Bílá papírová dárková krabička.
Dodávána rozložená.

Bílá papírová dárková krabička.
Dodávána rozložená.

Unisex, voděodolná větrovka se skládací kapucí v límci. Bunda se složí
jako ledvinka. 100% 210T nylon. 2 kapsy na zip, šňůrky na stahování.

na straně 477.

na straně 477.

na straně 486.

12,40 Kč / 0,45 €

• S-XXL
[ T2 (8C, 120×120 mm), S1 (2C, 120×120 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)

TEXTILE AND ACCESSORIES

seznam novinek
TEXTILE AND ACCESSORIES

Yisan AP741863-01 Dolcex AP741864-01

• 78×115×32 mm
[ S0 (3C, 60×60 mm)

seznam novinek
• S-XXL
[ BR (10C, 180×120 mm)

Individuální kalkulace
Voděodolná bunda parka, pongee
ripstop s fleecovou podšívkou.
Vnitřní zip pro možnost potisku.

na straně 488.

Litman AP791502

Molter AP791501 Warm AP4415
• S-XXL
[ T1 (8C, 150×80 mm),
BR (10C, 200×150 mm)

• S-XXL
[ T2 (8C, 100×100 mm),
BR (10C, 200×150 mm)

Individuální kalkulace

Individuální kalkulace

Individuální kalkulace

Softshellová vesta na zip, 94%
polyester / 6% elastan se 3 kapsami.
Prodyšná a voděodolná, 300 g/m².

Softshellová bunda na zip, 94%
polyester / 6% elastan se 3 kapsami.
Prodyšná a voděodolná, 300 g/m².

Zateplená unisex vesta se 2 kapsami na zip.
Voděodolný outshell (210T nylon), polyesterová
podšívka (190T) a polyester výplň (220 g/m²).

na straně 489.

na straně 489.

na straně 489.

• S-XXL
[ T1 (8C, 150×80 mm),
BR (10C, 200×150 mm)

TEXTILE AND ACCESSORIES

seznam novinek
TEXTILE AND ACCESSORIES

Zylka AP791498

seznam novinek
• S-XXL
[ T1 (8C, 150×80 mm), BR (10C, 200×150 mm), *: WP (8C, 150×80 mm),
*: SU1 (FC, 170×170 mm)

Individuální kalkulace

HB Zip Hooded AP4306

• S-XXL
[ T1 (8C, 150×80 mm), BR (10C, 200×150 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)

Individuální kalkulace

Bunda ze 100% polyesteru na zip, s 2 kapsami, 265 g/m².

Mikina z předsráženého fleecu s kapucí a kovovým zipem a
kapsami, 50% bavlny/50% polyesteru, 279 g/m² (bílá 265 g/m²).

na straně 490.

na straně 490.

TEXTILE AND ACCESSORIES

seznam novinek
TEXTILE AND ACCESSORIES

Klusten AP741686

seznam novinek
• S-XXL
[ T2 (8C, 150×80 mm), BR (10C, 200×150 mm)

Individuální kalkulace

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

na straně 491.

HB Crewneck AP59041

• S-XXL
[ T1 (8C, 150×80 mm), S1 (6C, 300×150 mm),
BR (10C, 200×120 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)

Individuální kalkulace
Mikina s kulatým výstřihem, 50% bavlna/50% polyester,
279 g/m² (bílá 265 g/m²).

na straně 491.

TEXTILE AND ACCESSORIES

seznam novinek
TEXTILE AND ACCESSORIES

Falco AP4775

seznam novinek

Hizan AP741685

Individuální kalkulace

Individuální kalkulace

Raglánová mikina s kapucí, 100% polyester,265 g/m².

Fleecová bunda ze 100% polyesteru na zip, s 2 kapsami,
260 g/m².

• S-XXL
[ T1 (8C, 150×80 mm), BR (10C, 200×150 mm),
*: WP (8C, 150×80 mm), *: SU1 (FC, 170×170 mm)

na straně 491.

• S-XXL
[ T2 (8C, 150×80 mm), BR (10C, 200×150 mm),
*: WP (8C, 150×80 mm)

na straně 491.

TEXTILE AND ACCESSORIES

seznam novinek
TEXTILE AND ACCESSORIES

Theon AP741684

seznam novinek

Easy Care Men LS AP95115

Individuální kalkulace

Individuální kalkulace

• S-XXL
[ T2 (8C, 150×80 mm), BR (10C, 200×150 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)
Dámská košile s dlouhými rukávy a náprsní kapsou, 100% bavlněný
popelín. Snadná údržba. Barevné knoflíky vč. náhradního. 120-125 g/m².

na straně 493.

• S-XXL
[ T2 (8C, 150×80 mm), BR (10C, 200×150 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)
Pánská košile s dlouhými rukávy a náprsní kapsou, 100% bavlněný
popelín. Snadná údržba. Barevné knoflíky vč. náhradního.
120-125 g/m².

na straně 493.

TEXTILE AND ACCESSORIES

seznam novinek
TEXTILE AND ACCESSORIES

Easy Care Ladies LS AP95116

seznam novinek

Easy Care Men AP95140

Individuální kalkulace

Individuální kalkulace

• S-XXL
[ T2 (8C, 150×80 mm), BR (10C, 200×150 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)
Dámská košile s krátkými rukávy a náprsní kapsou, 100% bavlněný
popelín. Snadná údržba. Barevné knoflíky vč. náhradního.
120-125 g/m².

na straně 493.

• S-XXL
[ T2 (8C, 150×80 mm), BR (10C, 200×150 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)
Pánská košile s krátkými rukávy a náprsní kapsou, 100% bavlněný popelín.
Snadná údržba. Barevné knoflíky vč. náhradního. 120-125 g/m².

na straně 493.

TEXTILE AND ACCESSORIES

seznam novinek
TEXTILE AND ACCESSORIES

Easy Care Ladies AP95070

seznam novinek

Keya 180 AP95465

Keya 150 AP95485

Individuální kalkulace

Individuální kalkulace

Individuální kalkulace

Dámské tričko s kulatým výstřihem ze
100% prstencově spřádané bavlny, 150 g/m²
(bílé 141 g/m²).

Tričko s kulatým výstřihem, ze 100% prstencově
spřádané bavlny, 180 g/m².

Tričko s kulatým výstřihem, ze 100% prstencově
spřádané bavlny, 150 g/m².

na straně 497.

na straně 497.

na straně 496.

• S-XXL
[ T1 (8C, 150×80 mm), S1 (6C, 300×150 mm),
BR (10C, 200×120 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)

• S-XXL
[ T1 (8C, 150×80 mm), S1 (6C, 300×150 mm),
BR (10C, 200×120 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)

TEXTILE AND ACCESSORIES

seznam novinek
TEXTILE AND ACCESSORIES

Softstyle Lady AP4716

• S-XXL
[ T1 (8C, 150×80 mm), S1 (6C, 300×150 mm),
BR (10C, 200×120 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)

seznam novinek
• S-XXL
[ T1 (8C, 150×80 mm), S1 (6C, 300×150 mm), BR (10C, 200×120 mm),
*: WP (8C, 150×80 mm)

• S-XXL
[ T1 (8C, 150×80 mm), S1 (6C, 300×150 mm),
BR (10C, 200×120 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)

Summer II AP5093

Individuální kalkulace

Individuální kalkulace

Individuální kalkulace

Tričko s dlouhým rukávem a kulatým výstřihem ze 100% prstencově
spřádané bavlny, 150 g/m² (bílé 141 g/m²).

Dámská polokošile pique ze 100% počesané
bavlny se 4 knoflíky, 170 g/m².

na straně 499.

na straně 500.

Polokošile pique ze 100% počesané bavlny se
3 knoflíky, 170 g/m².

• S-XXL
[ T1 (8C, 150×80 mm), S1 (6C, 300×150 mm),
BR (10C, 200×120 mm), *: WP (8C, 150×80 mm)

na straně 500.

TEXTILE AND ACCESSORIES

seznam novinek
TEXTILE AND ACCESSORIES

Softstyle Long Sleeve AP59135 Passion AP5983

seznam novinek

Hecom White AP741063-01

Individuální kalkulace

Individuální kalkulace

Bílé dětské tričko. 100% bavlna 135 g/m².

Bílé tričko pro dospělé. 100% bavlna 135 g/m².

na straně 499.

na straně 499.

• 4-5, 6-8, 10-12
[ T1 (8C, 150×80 mm), S1 (6C, 240×150 mm), BR (10C, 180×120 mm),
WP (8C, 150×80 mm)

• S-XXL
[ T1 (8C, 150×80 mm), S1 (6C, 300×150 mm), BR (10C, 200×120 mm),
WP (8C, 150×80 mm)

TEXTILE AND ACCESSORIES

seznam novinek
TEXTILE AND ACCESSORIES

Hecom White Kid AP741065-01

seznam novinek
• 275×370 mm
[ S0 (1C, 200×180 mm)

7,20 Kč / 0,26 €

Barevný plastový sáček na tričko se samolepícím
zavíráním. Materiál: LDPE.

na straně 499.

Youth Jersey AP95345

• S-XL
[ T1 (8C, 150×80 mm), S1 (6C, 240×150 mm), BR (10C, 180×120 mm),
*: WP (8C, 150×80 mm)

Individuální kalkulace
Polokošile pro děti, 50% bavlna / 50% polyester s 2 dřevěnými
knoflíky. Rychleschnoucí technologie, 190 g/m² (bílá 185 g/m²).

na straně 501.

TEXTILE AND ACCESSORIES

seznam novinek
TEXTILE AND ACCESSORIES

Tecly AP741576
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GOLEM GROUP s.r.o.
Mírová 891
561 51 Letohrad
tel.: 465 466 467
info@golemgroup.cz
www.golemgroup.cz
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• 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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