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BE CREATIVE  set 
obsahuje více než 40 produktů.



Obrázky v katalogu jsou pouze ilustrativní – skutečná barva či velikost zboží se může lišit. Uvedené rozměry potisku se mohou lišit v závislosti na logu zákazníka.

BE CREATIVE set obsahuje více než 40 produktů.

Ukázky našich tiskových technologií 

s neutrální BE CREATIVE grafikou 

(může to být ta vaše).

Prezentováno v praktickém kartonovém kufříku.

BE CREATIVE SETU



CreaClip  AP809518
Plastové kuličkové pero s klipem na zakázku a modrou náplní. 
Klip je vyrobený ve vašem vlastním tvaru - max. rozměr 
25x35 mm. Cena zahrnuje UV LED tisk na klipu, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø10×145 mm 
Tisk: FP-UV(FC), P1(4C)
na straně 70.

CreaSleeve  AP718342
Papírový obal na pero na zakázku, v sáčku. Cena 
zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 155×40 mm Tisk: FP-DG(FC)
na straně 114.

ShapeCam  AP718377
Plastová krytka na web kameru s vlastním tvarem, 
plnobarevným potiskem (maximální velikost: 50 × 25 mm). 
S posuvným krytem a samolepící zadní stranou. S digitální 
tištěnou papírovou kartou. Cena zahrnuje digitální a UV 
LED tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 54×71 mm Tisk: FP-UV(FC), FP-DG(FC), DG1(FC)
na straně 58.

Subobass  AP718191
Sluchátka do uší s 3,5 mm audio Jackem a epoxy potisky. 
S na zakázku vyrobeným polyesterovým lanyardem 
se sublimačním potiskem na obou stranách. Cena 
zahrnuje epoxy potisk a sublimační potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 1500 mm 
Tisk: FP-SU(FC), FP-DO(FC)
na straně 43.

BeTime A  AP718052
Zakázková výroba stolních hodin z HDF dřevovláknité 
desky s vlastní grafikiu a plastovým stojánkem. Cena 
zahrnuje UV tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Dodáváno 
bez 1 AA baterie. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 160×95 mm 
Tisk: FP-UV(FC)
na straně 64.

CreaClean  AP718083-E
Čistící hadřik na brýle z mikrovlákna (180 g/m²). 
Vyrobeno ve vlastním tvaru se sublimačním potiskem. 
Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 200×150 mm 
Tisk: FP-SU(FC)
na straně 174.

Obrázky v katalogu jsou pouze ilustrativní – skutečná barva či velikost zboží se může lišit. Uvedené rozměry potisku se mohou lišit v závislosti na logu zákazníka.



Trucker 15  AP718343
15 cm plastové pravítko ve tvaru kamionu s vlastní grafikou. 
Cena zahrnuje UV LED tisk na jedné straně, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 200×65 mm 
Tisk: FP-UV(FC)
na straně 189.

Couler 15  AP718345
15 cm plastové pravítko s vlastní grafikou. Cena zahrnuje 
UV LED tisk na jedné straně, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 205×50 mm 
Tisk: FP-UV(FC)
na straně 189.

Marxy  AP718347
Záložka do knihy plast/papír s vlastní grafikou. Cena zahrnuje 
UV LED tisk na jedné straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 250 ks. Rozměr: 42×68 mm Tisk: FP-UV(FC)
na straně 169.

Subyard YoYo B Safe  AP718365
Polyesterový lanyard na zakázku s oddělitelným 
teleskopickým připínákem a bezpečnostní přezkou. Cena 
zahrnuje sublimační potisk na obou stranách, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 20×590 mm 
Tisk: FP-SU(FC), DO1(FC)
na straně 184.

Subyard 15 D  AP718355
Polyesterový lanyard 15mm na zakázku s oddělitelnou 
kovovou karabinkou a přívěškem na mobil. Cena zahrnuje 
sublimační potisk na obou stranách, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 15×590 mm 
Tisk: FP-SU(FC)
na straně 183.

Clobor  AP718374
Plnobarevně potištěný stojánek z PVC pěny. 
Cena zahrnuje UV-LED tisk na jedné straně, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 145×50×147 mm Tisk: FP-UV(FC)
na straně 190.



Heathrow  AP718202
Visačka na zavazadla ve tvaru letadla, vodě a roztrhnutí odolná. 
Cena zahrnuje plnobarevný tisk na přední straně, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 234×100 mm 
Tisk: FP-DG(FC), DG1(FC)
na straně 252.

CreaDraw  AP718775
Vak na stažení na zakázku s barevnými šňůrkami, 
190T polyester. Cena zahrnuje celoplošný sublimační 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 340×385 mm Tisk: FP-SU(FC)
na straně 217.

MagBadge Bottle  AP718220
Placka s otvírákem na láhve a magnetkou s plnobarevně 
potištěným vloženým papírem. Cena zahrnuje digitální 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: ø58 mm Tisk: FP-DG(FC)
na straně 340.

Terminal II  AP718774
Polyesterový nastavitelný pásek na kufr na zakázku s 3 
místným digitálním kódem. Cena zahrnuje sublimační 
potisk na obou stranách, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 1580×50 mm Tisk: FP-SU(FC)
na straně 250.

Fridgy  AP718004
Magnetka s vlastním designem a tvarem, cena zahrnuje 
digitální tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 
ks. Rozměr: Max. 25 cm² Tisk: FP-DG(FC)
na straně 293.

CreaCoast  AP718379
Podtácek z PVC pěny na zakázku s plnobarevným 
potiskem. Cena zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min.mn.: 100 ks. Rozměr: 95×95×3 mm 
Tisk: FP-UV(FC)
na straně 336.



SuboFob  AP718135
Polyesterový přívěšek na klíče na zakázku s kovovou 
karabinkou. Cena zahrnuje sublimační potisk na obou 
stranách, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 185×20 mm Tisk: FP-SU(FC)
na straně 398.

CreaCup Mini  AP892007
Dvoustěnný plastový termo hrnek na zakázku s víčkem 
na pití a silikonovým úchopem, 300 ml. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: ø93×130 mm Tisk: DO4(FC), P1(1C)
na straně 315.

Penxil 12  AP718337
Sada 12 ks pastelek v papírové krabičce na zakázku. Cena 
zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 
100 ks. Rozměr: 90×90×9 mm Tisk: FP-DG(FC)
na straně 373.

CreaFob  AP718119
Akrylátový přívěšek na klíče na zakázku s plnobarevným 
potiskem. Tvar na zakázku - max. rozměr 45x45 mm. 
Cena zahrnuje UV LED tisk na 1 straně. Min. mn.: 250 ks. 
Rozměr: 45×45 mm Tisk: FP-UV(FC)
na straně 402.

CreaBox Mug F  AP718238-01
Plnobarevně potištěná krabička na zakázku z vlnité 
lepenky. Min. mn.: 100 ks. K dispozici pro následující 
produkty: AP892007.

Craxon 6  AP718338
Sada 6 ks voskovek obalené černým papírem v 
papírové krabičce na zakázku. Cena zahrnuje digitální 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 50×90×9 mm Tisk: FP-DG(FC)
na straně 370.



KeyBadge Maxi  AP718218
Přívěšek na klíče s velkou plackou s plnobarevně potištěným 
vloženým papírem. Cena zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø58 mm 
Tisk: FP-DG(FC)
na straně 401.

CreaPark  AP718181
Parkovací papírové, polaminované hodiny na zakázku. 
Cena zahrnuje plnobarevný potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 110×150 mm 
Tisk: FP-DG(FC)
na straně 427.

ColoCart  AP718371
Plastový přívěšek na klíče s koncovkou do nákupních 
vozíků s plnobarevným potiskem. Cena zahrnuje UV LED 
tisk na jedné straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 200 ks. Rozměr: 73×23×2 mm Tisk: FP-UV(FC)
na straně 393.

Woody A  AP718153
Kulatý, dřevěný přívěšek na klíče z břízy s plnobarevným 
potiskem. Cena zahrnuje UV LED potisk na jedné 
straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 200 ks. 
Rozměr: 45×71 mm Tisk: FP-UV(FC), UV(FC)
na straně 377.

Digibreeze  AP718029
Zakázková výroba vějíře s plastovým držadlem a 
polaminovaným papírem. Cena zahrnuje digitální tisk 
s vaší grafikou na obou stranách, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 170×235 mm 
Tisk: FP-DG(FC), P1(2C)
na straně 452.

Subdal  AP718156
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. Rozměr: ø70×500 mm 
Tisk: FP-DO(FC), FP-SU(FC)
na straně 485.



Subyard Fresh  AP718192
Polyesterový lanyard na zakázku s držákem na láhve, 
sublimační potisk na obou stranách. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 63×440 mm Tisk: FP-SU(FC)
na straně 484.

Beppu  AP718225
Plastový plnobarevně potištěný držák na PET láhve na 
zakázku s kovovou karabinkou. Cena zahrnuje UV LED 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 133×58 mm Tisk: FP-UV(FC)
na straně 484.

CreaRide  AP718369
Plnobarevně potištěný potah na sedlo kola na zakázku 
s gumou, 190T polyester. Cena zahrnuje sublimační 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 220×220×70 mm Tisk: FP-SU(FC)
na straně 476.

SuboWrist  AP718203
Polyesterový náramek na festivaly na zakázku, s 
plastovým bezpečnostním zapínáním. Cena zahrnuje 
sublimační potisk na obou stranách, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 390×15 mm 
Tisk: FP-SU(FC)
na straně 483.

CreaSun  AP800383
Zakázková výroba slunečních brýlí s ochranou UV 400. 
Brýle je možné kombinovat v požadovaných barvách 
obrouček a nožiček. Min. mn.: 50 ks. Tisk: P1(4C), 
VF(FC)
na straně 440.

Creabox Sunglass  AP718243-01
Plnobarevně potištěná papírová krabička na brýle na 
zakázku. Cena zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks.  Rozměr: 160×55×40 mm 
Tisk: FP-DG(FC)
na straně 442.



CreaTowel S  AP718186-01
Oboustranný ručník se sublimačním potiskem na jedné 
straně. 100% bavlna + 100% mikrovlákno, 400 g/m². Cena 
zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn. 50 ks. Rozměr: 300×500 mm Tisk: FP-SU(FC)
na straně 489.

SuboScarf  AP718188
Šála z polar fleecu se sublimačně potištěnou grafikou na 
jedné straně. 100% polyester, 250 g/m². Cena zahrnuje 
sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 50 ks. Rozměr: 300×1600 mm Tisk: FP-SU(FC)
na straně 553.

EpoBadge Maxi  AP718031
Zakázková výroba zaoblených odznaků s kovovým 
špendlíkem a epoxy potiskem. Individuální tvar a 
grafika. Max. rozměr 15 cm2. Cena zahrnuje epoxy 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: Max. 15 cm² Tisk: FP-DO(FC)
na straně 535.

Curly  AP718129
Kulatý hřeben z HDF dřevovláknité lepenky. 
Rozměr: ø95 mm Tisk: P0(4C), UV(FC)
na straně 498.

ColoBadge  AP718200
Plastový odznak s magnetem vyrobený na zakázku s 
plnobarevným potiskem. Vyráběno ve vlastním tvaru - max. 
rozměr 50x50mm. Cena zahrnuje UV LED potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 50×50 mm 
Tisk: FP-UV(FC)
na straně 534.

CreaSlip  AP809497
Plážové žabky na zakázku s PE podrážkou a PCV pásky. 
Barevnost podrážky a pásků lze na vyžádání kombinovat. Min. 
mn.: 50 párů/kombinace. Rozměr: 36-38, 42-44 Tisk: T2(8C), 
DT(FC), S1(1C), E3
na straně 444.



• eklamní dárky, tužky a textil s potiskem
• akázkové USB disky, POWERBANKY
• portovní poháry, medaile a diplomy

• etáky, brožury, katalogy, kalendáře, vizitky,
knihy, novoročenky, pohlednice
• outače, billboardy, plachty,

polepy automobilů a výloh • 3D samolepky
• rafi cké a tiskové služby • velkoformátový tisk

• vorba www stránek, e-shopů
včetně jejich provozu

• ediální kampaně: internet,
deníky, TV, rozhlas...

GOLEM GROUP s.r.o.
Mírová 891, 561 51 Letohrad

tel.: 465 466 467, info@golemgroup.cz

www.image-reklama.cz

VZORNÍK




