JARO JE TADY – JSTE PŘIPRAVENI?
Uvedené ceny jsou platné do 7.5.2021

GOLEM GROUP s.r.o., www.golemgroup.cz, t: 465 466 467 U

ODOLNÝ UNIVERZÁLNÍ KOVOVÝ DRŽÁK MOBILU NA KOLO
Kód produktu: PCH054
Rádi sportujete a jezdíte na delší výlety na kole? Pro delší cesty můžete potřebovat navigaci. Tento univerzální
držák na kolo je navržený tak, aby uchopil chytré telefony o šířce 58 - 85 mm. Držák si jednoduše připevníte
na řídítka a do otevíracích paciček vložíte váš smartphone. Při jízdě tak máte displej telefonu s navigací přímo
na očích. Díky tomu, že je držák vyroben z kovu, je odolný vůči povětrnostním vlivům a případným nárazům..

telefony o šířce 58 - 85 mm

Minimální objednávka: 300 ks
Termín dodání: 2 - 4 týdny
Možnosti potisku: laser
Dostupné barvy: černá, červená, stříbrná
Materiál k potisku: kov
VÍCE PARAMETRŮ: Šířka vkládaného mobilního telefonu: 58 - 85 mm

Logo v ceně

200 ks (min)

300 ks

laser

435 Kč

395 Kč

SADA DVOU SVĚTEL NA KOLO, S USB NAPÁJENÍM
Kód produktu: LFF029
Za tmy potřebuje cyklista spolehlivé světlo více, než co jiného. V této sadě naleznete nejen přední svítilnu, ale
i zadní výstražné červené světlo. Oba světlomety mají vestavěné akumulátory pro několik hodin provozu,
snadno se ke kolu připevní i odpojí pro pohodlné domácí nabíjení. Dobré osvětlení významně zvyšuje
cyklistovu bezpečnost.

60

Minimální objednávka: 50 ks
Termín dodání: 2 - 4 týdny
lumenů
Možnosti potisku: CMYK, tampon
Dostupné barvy: černá
Materiál k potisku: plast
VÍCE PARAMETRŮ: Několik režimů svícení: Silné nebo slabé stálé světlo, rychlé
nebo pomalé blikání, Doba provozu: až 3 h silného světla, Kapacita baterií: 650
mAh ,Připojení: micro USB DC 5 V, Svítivost předního světlometu: 60 lm
(srovnatelné s výkonnější čelovkou), Svítivost zadního výstražného světla: 50 lm

Logo v ceně

50 ks

100 ks

1 barva

352 Kč

299 Kč

GOLEM GROUP s.r.o., www.golemgroup.cz, t: 465 466 467 Uvedé ceny jsou
platné do 7.5.2021

50

lumenů

3 V 1 - BEZDRÁTOVÁ POWER BANKA, DRŽÁK NA MOBIL A LED SVÍTILNA
Kód produktu: POWQ5013

5000
mAh

Při výletech na kole do neznáma potřebujete sledovat nejen krásnou přírodu, ale také navigaci, abyste se
neztratili. K tomu ovšem potřebuje velkou zásobu energie. S praktickým držákem na kolo s vestavěnou
powerbankou, se vám mobil nevybije ani na celodenních výletech. Power banka je navíc opatřena
bezdrátovou nabíječkou, takže telefon nemusíte připojovat kabelem, stačí jej jen přiložit. Uchycení zajistí
posuvné packy. A pro opozdilce je zde navíc vestavěná LED svítilna.
Minimální objednávka: 50 ks
Termín dodání: 2 - 4 týdny
Možnosti potisku: CMYK, tampon
Dostupné barvy: tmavě šedá
Materiál k potisku: plast, kov
VÍCE PARAMETRŮ: Vstupní napětí a proud: DC 5 V / 2 A
Výstupní napětí a proud: USB DC 5 V / 2,1 A, Qi 5 W (5 V / 1 A)

LED svítilna se širokým paprskem
dosvit až 20 m
Pevné uchycení
pomocí šroubů

Kapacita

Logo v ceně

50 ks

100 ks

5.000 mAh

1 barva

898 Kč

879 Kč

5 V 1 - DRŽÁK NA KOLO, VÝKONNÁ SVÍTILNA, ALARM A POWER BANKA 2000 / 4000 MAH
Kód produktu: POW4093
Tuto vychytávku 4 v 1 ocení každý cyklista. Na řídítka připevníte velice výkonnou svítilnu se 3 režimy svícení,
která zároveň slouží jako držák mobilního telefonu, powerbanka a alarm. Při jízdě na kole máte displej
mobilního telefonu přímo na očích, můžete jej tak využít jako navigaci. V případě, že potřebujete dobít baterii,
svítilna funguje i jako powerbanka. Součástí je i hlasité elektronický alarm. Nestane se vám tak, že by se vám
vybil telefon uprostřed cesty a zůstali jste bez spojení..
Minimální objednávka: 50 ks
Termín dodání: 2 - 4 týdny
Možnosti potisku: tampon
Dostupné barvy: černá, černo-červená, černo-modrá
Materiál k potisku: silikon, plast
VÍCE PARAMETRŮ: Vstupní napětí a proud: DC 5 V / 1 A
Výstupní napětí a proud: USB DC 5 V / 1 A

Kapacita

Logo v
ceně

50 ks

100 ks

2.000 mAh

1 barva

555 Kč

499 Kč

4.000 mAh

1 barva

570 Kč

547 Kč

GOLEM GROUP s.r.o., www.golemgroup.cz, t: 465 466 467 Uvedé ceny jsou
ceny platné do 7.5.2021

2000
mAh

4000
mAh

3 x LED lampa
s vysokou svítivostí

2021

VÝKONNÁ ČELOVKA S NAPÁJENÍM PŘES USB KABEL
Kód produktu: LFF030
Sportovní aktivity v zimních měsících vyžadují dobré plánování kvůli brzkému stmívání. Tuto čelovku určitě
využijete celoročně a oceníte její vysoký výkon a spolehlivost. Díky svítivosti 300 lumenů bezpečně uvidíte vše
před vámi a dle potřeb si nastavíte intenzitu bílého světla ze 3 možných úrovní. Můžete také zapnout blikání
nebo výstražné červené světlo. Čelovka se nabíjí přes USB a je odolná vůči potu a stříkající vodě. Je
dodávána v krabičce, kterou lze vyhotovit plně ve vašem firemním designu.
Minimální objednávka: 50 ks
Termín dodání: 2 - 4 týdny
Možnosti potisku: tampon
Dostupné barvy: černá, bílá, šedá, světle zelená
Materiál k potisku: plast
VÍCE PARAMETRŮ: Svítivost: 300 lm
3 režimy intenzity světla + 1 režim pro nouzové blikání SOS

Logo v ceně

50 ks

100 ks

1 barva

441 Kč

397 Kč

SPORTOVNÍ OPASEK SE DVĚMA KAPSAMI A REFLEXNÍMI PRVKY
Kód produktu: PCH014
Sportovní opasek na mobil s reflexními prvky. Vhodná pomůcka nejen pro vyznavače pohybových aktivit.
I nesportovci ocení lehký, voděodolný opasek na mobilní telefon i další nepostradatelné věci - peněženku,
platební karty, klíče nebo třeba láhev. Je nenápadný, dá se nosit i pod oblečením. Prostup pro kabel
sluchátek. Chrání uložené věci před povětrnostními vlivy i vlastním potem. Integrované reflexní prvky zvyšují
viditelnost nositele pro řidiče a splňují tak požadavky novely zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Minimální objednávka: 100 ks
Termín dodání: 2 - 4 týdny
Možnosti potisku: transfer
Dostupné barvy: černá, růžová, světle zelená, světle modrá
Materiál k potisku: lykra
VÍCE PARAMETRŮ: KAPSY: max. 5,5“ smartphone

Logo v ceně

100 ks

200 ks

Transfer 1/0

214 Kč

197 Kč
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300
lumenů

Možnost
zákaznické
krabičky

300lm

Kód produktu: FIT062
Snažíte se žít aktivně a zdravě? Tyto sportovní chytré hodinky neustále monitorují váš tep,
krevní tlak, okysličení krve nebo třeba kvalitu spánku. Máte přehled o počtu kroků a upozorní
vás, že příliš dlouho sedíte nebo jakou máte míru únavy. Díky Bluetooth připojení můžete
hodinky používat i jako telefon a ovládat přes ně své hovory. Oceníte jistě i zobrazování
notifikací z vašeho telefonu nebo třeba možnost vlastní tapety na pozadí ciferníku.

Možnost
Logo vvlastního
ceně obrázkového
50 kspozadí ciferníku
100 ks

laser

1156 Kč

998 Kč

MULTISPORT
režim

Vlastní tapeta na pozadí

Minimální objednávka: 50 ks, menší množství na dotaz
Termín dodání: 2 - 4 týdny
Možnosti potisku: laser, tampon, ražba, zákaznické Bluetooth jméno
Dostupné barvy: černá, zlatá
Materiál k potisku: kov, silikon, plast
VÍCE PARAMETRŮ: Funkce: Krokoměr, výpočet spálených kalorií, výpočet ušlé
vzdálenosti, stopky, Měření tělesné teploty, Monitor spánku, Měření tepové
frekvence, Měření krevního tlaku (PPG), Měření hodnoty kyslíku v krvi, Stupeň únavy,
Záznam trasy do mapy, sdílení výkonů (Google Fit, WeChat Sports), předpověď počasí

Bluetooth volání

SPORTOVNÍ CHYTRÉ HODINKY S BLUETOOTH VOLÁNÍM, MĚŘENÍM TLAKU, TEPU A ÚNAVY

IP67

SPORTOVNÍ CHYTRÉ HODINKY S MĚŘENÍM KREVNÍHO TLAKU A TEPU
Kód produktu: FIT057
Tyto sportovní chytré hodinky jsou nabité funkcemi. Měří tep, krevní tlak, množství kyslíku v krvi nebo
například kvalitu vašeho spánku. A mnohem více. Díky propojení s mobilním telefonem zobrazují notifikace o
vašich hovorech či zprávách. Hodinky jsou voděodolné, nemusíte se tak bát je použít při jakémkoliv sportu.
Vybrat si můžete z několika barevných kombinací černého a barevného ABS plastu. Na jedno nabití hodinky
vydrží cca 5 – 7 dní. Jsou kompatibilní s operačními systémy iOS a Android..
Minimální objednávka: 50 ks
Termín dodání: 2 - 4 týdny
Možnosti potisku: CMYK, tampon
Dostupné barvy: černo-šedá, černo-červená, černo-zelená, černo-modrá
Materiál k potisku: plast
VÍCE PARAMETRŮ: Funkce: Krokoměr, výpočet spálených kalorií, výpočet ušlé vzdálenosti, stopky,
Monitor spánku, Měření tepové frekvence, Měření krevního tlaku (PPG), Saturace kyslíkem, monitor
únavy, Záznam trasy do mapy, sdílení výkonů (Google Fit, WeChat Sports), Přenos SMS zpráv,
upozornění na příchozí hovor, notifikace došlých zpráv aplikací, budíky, připomínky dlouhého sezení

Logo v ceně

50 ks

100 ks

laser

654 Kč

599 Kč
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IP67

FITNESS NÁRAMEK S MĚŘENÍM TEPU A KREVNÍHO TLAKU
Kód produktu: FIT029

Fitness náramek ve funkčním designu je vhodnou pomůckou pro udržování svého těla v optimální fyzické kondici. Měří a
počítá fyzickou zátěž - počet učiněných kroků, ušlou vzdálenost a spálené kalorie, hlídá optimální kvalitu spánku a měří srdeční
tep PPG metodou. Navíc měří krevní tlak, saturaci organismu kyslíkem a dokáže stanovit úroveň únavy nositele. O správu
měření, výpočet hodnot se stará, spolu s dalšími užitečnými funkcemi, přehledná aplikace nové generace Wearfit. Aplikace ve
spojení s hodinkami poskytuje uživateli užitečné upozornění na příliš dlouhé sezení, několik časů budíků a dokáže přenášet do
hodinek upozornění na příchozí telefonické hovory, došlé SMS a notifikace nejrůznějších aplikací.
Minimální objednávka: 50 ks
Termín dodání: 2 - 4 týdny
Možnosti potisku: laser, ražba,, tampon
Dostupné barvy: šedá
Materiál k potisku: silikon
VÍCE PARAMETRŮ: Nabíjení: vestavěný USB konektor
Výdrž v režimu Stand-by: až 10 dní, Voděodolnost a prachotěsnost: IP67

Logo v ceně

50 ks

100 ks

laser

499 Kč

487 Kč

AKČNÍ HD KAMERA, 2“ LCD DISPLEJ S PŘÍSLUŠENSTVÍM
Kód produktu: CMR055
Sportovní HD kamera. Videozáznam se ukládá na micro SD kartu s kapacitou až 64GB (není součástí balení).
LCD 2" displej. Optika - zorný úhel: 6G 150° širokoúhlá čočka. Vodotěsné pouzdro do 30m. Bohatá sada
dalších držáků a pásků pro připevnění k širokému spektru nejen sportovního náčiní..
Minimální objednávka: 50 ks, menší množství na dotaz
Termín dodání: 2 - 4 týdny
Možnosti potisku: tampon
Dostupné barvy: černá, bílá, šedá, červená, růžová, světle modrá, zlatá, stříbrná
Materiál k potisku: pogumovaný plast
VÍCE PARAMETRŮ: HD (720p) rozlišení při 30 fps (snímků za sekundu)/ FULL HD
(1080p) rozlišení při 15 fps (snímků za sekundu)
foto/ video, ukládání na micro SD kartu
Kapacita baterie: 900 mAh

Logo v ceně

50 ks

100 ks

1 barva

954 Kč

899 Kč

Doporučujeme
dokoupit rovnou MicroSD
jako součást balení (cena na vyžádání)

GOLEM GROUP s.r.o., www.golemgroup.cz, t: 465 466 467 Uvené ceny jsou
ceny platné do 7.5.2021

BEZDRÁTOVÁ TWS BLUETOOTH SLUCHÁTKA S ANC, VE VLASTNÍCH BARVÁCH
Kód produktu: PHN112

Technologie TWS (True Wireless Stereo) zajišťuje i bezdrátové spojení sluchátek do stereo páru. Díky
energeticky úsporné verzi Bluetooth 5.0 Class II a tlumení okolního hluku o 98 decibelů si můžete užívat
až 3 hodiny nerušeného poslechu vaší oblíbené hudby. Tato technologie má v otevřeném terénu dosah až
10 metrů od zdroje. Praktická krabička funguje zároveň jako přenosná nabíječka, do které sluchátka
jednoduše vložíte a nabíjíte. Na jedno nabití vám dobije sluchátka až 5x. V balení naleznete i sadu několika
velikostí silikonových koncovek do uší, aby vyhovovaly opravdu každému.
Minimální objednávka: 50 ks
Termín dodání: 2 - 4 týdny
Možnosti potisku: CMYK, tampon
Dostupné barvy: Pantone
Materiál k potisku: plast
VÍCE PARAMETRŮ: Typ a kapacita baterie: Lithium polymerové, 2 x 50 mAh (moduly), 350 mAh
(napájecí krabička), Napájení: Vložení do napájecí krabičky, až 5 x nabití obou sluchátek, Doba
přehrávání na jedno nabití: až 3 h, Reproduktor přehraje jakoukoli frekvenci v rozsahu: 20 Hz – 20 kHz

Logo v ceně

50 ks

100 ks

1 barva

725 Kč

676 Kč

ANC (AKTIVNÍ REDUKCE HLUKU)

SPORTOVNÍ TWS BLUETOOTH SLUCHÁTKA
Kód produktu: PHN093
Sportovní sluchátka s technologií True Wireless Stereo a s Bluetooth 5.0 Vám umožní neomezený poslech
hudby. Díky jednoduchému a rychlému Bluetooth systému spárování s telefonem, tabletem nebo počítačem je
poslech hudby otázkou vteřiny od připojení. Sluchátka mají dosah 10 metrů a baterka vydrží 6 až 8 hodin
poslechu. Ergonomický tvar špuntů zajišťuje, že dobře pasují do ušních kanálků. Obroučky sluchátek jsou
příjemné a ohebné. Ovládání je možné pomocí tlačítka. Umožňují svobodný a kvalitní poslech hudby při sportu.
Minimální objednávka: 50 ks
Termín dodání: 2 - 4 týdny
Možnosti potisku: tampon
Dostupné barvy: černá
Materiál k potisku: plast
VÍCE PARAMETRŮ: Typ a kapacita baterie: Lithium polymerové, 2 x 100 mAh
(moduly), 300 mAh (napájecí krabička), Napájení: Vložení do napájecí
krabičky, až 4 x nabití obou sluchátek, Doba přehrávání na jedno nabití: 6-8 h
Reproduktor přehraje jakoukoli frekvenci v rozsahu: 20 Hz – 20 kHz

Logo v ceně

50 ks

100 ks

1 barva

625 Kč

589 Kč

GOLEM GROUP s.r.o., www.golemgroup.cz, t: 465 466 467 Uvené
ceny platné do 7.5.2021

Vlastní Pantone

ceny jsou

SPORTOVNÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA
Kód produktu: PHN084
Rádi sportujete a hledáte pořádná sluchátka, která budou držet na uších a budou i slušně hrát? Potom si
zamilujete tato sportovní voděodolná Bluetooth sluchátka. Pro připojení k mobilnímu zařízení využívají
technologii Bluetooth 4.2 + EDR. Kapacita zabudované baterie je 110 mAh. Díky originálnímu a
propracovanému tvarování perfektně sedí na uších i při pohybu a otřesech během sportování. Jsou vyrobena
z plastového materiálu a mohou být vylepšena potiskem podle vašeho přání..
Minimální objednávka: 50 ks
Termín dodání: 2 - 4 týdny
Možnosti potisku: tampon
Dostupné barvy: černá, červená
Materiál k potisku: plast
VÍCE PARAMETRŮ:

Logo v ceně

50 ks

100 ks

1 barva

358 Kč

299 Kč

OUTDOOROVÝ TWS BLUETOOTH REPRODUKTOR
Kód produktu: SPK116
Tento bezdrátový reproduktor hravě zastoupí špičkovou aktivní stereo soustavu s vestavěným
zesilovačem. Můžete si tak kdekoliv na cestách - uvnitř i venku - dopřát kvalitní poslech přes bezdrátové
připojení ke zdroji - telefonu, tabletu či jinému přehrávači. Využít můžete i slot pro micro SD paměťovou
kartu nebo můžete připojit USB flash disk se svými oblíbenými písničkami. Na jedno nabití bude
reproduktor hrát 8 - 10 hodin. Vybírat můžete z trendy barev.
Minimální objednávka: 50 ks
Termín dodání: 2 - 4 týdny
Možnosti potisku: tampon / laser
Dostupné barvy: černá, světle modrá, červená, šedá, tyrkysová, maskáč
Materiál k potisku: plast, pogumovaný plast, textil, silikon
VÍCE PARAMETRŮ: Výkon: 2 × 5 W stereo, 8-10 hodin hudby na jedno nabití,
slot na micro SD kartu, USB port.

Logo v ceně

50 ks

100 ks

laser

622 Kč

587 Kč
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PŘENOSNÝ GPS/GSM LOKÁTOR POZICE – GPS/GSM TRACKER
Kód produktu: POU059
Tento miniaturní pomocník určuje polohu podle přístupových bodů mobilní telefonní sítě. Proto na rozdíl od lokátorů, které fungují pouze na GPS bázi, probíhá zjištění polohy rychleji a funguje i uvnitř budov
a na jiných místech bez výhledu na oblohu. Do zařízení se vloží SIM karta (není součástí dodávky). Díky vlastnímu přístupu k mobilní telefonní síti je lokátor plně autonomní a svou polohu neustále
aktualizuje, takže na rozdíl od iTagů můžete toto zařízení použít i pro nepřetržité sledování polohy pohyblivého objektu – dětí, psů nebo třeba i seniorů se ztíženou orientací. Uživatel může komunikovat s
lokátorem mobilním telefonem pomocí číselných sekvencí, posílaných jako SMS na telefonní číslo SIM karty v lokátoru, a ovládat tak funkce lokátoru. Součástí zařízení je i citlivý mikrofon, lokátor tedy
umožnuje také vzdálený odposlech v reálném čase, nebo umí zaznamenanou zvukovou nahrávku uložit na vložené SD kartě (není součástí standardní dodávky). Dalšími velmi užitečnou funkcí je telefonický
poplachový hovor, který provede zařízení samo, pokud ve svém bezprostředním okolí zaznamená hluk, překračující určenou úroveň. Díky integrovanému magnetu můžete lokátor uchytit na kovové povrchy.
Minimální objednávka: 50 ks
Termín dodání: 2 - 4 týdny
Možnosti potisku: tampon
Dostupné barvy: černá
Materiál k potisku: plast
VÍCE PARAMETRŮ: Baterie: 400 mAh Li – ion, Slot pro SIM kartu, GSM 850/900/1800/1900 MHZ, Prodleva zjištění polohy: cca 25s, Ovládání
pomocí číselných kódů v SMS, Podpora SD karet až 16 GB, Citlivý vestavěný mikrofon, Stand-by: 12 dní., Výdrž v provozu: 4 – 6 dní, Stand-by
proud: 2.5 mA, Základní proud: 30mA, Spotřeba při hovoru: 150 mA

Logo v ceně

100 ks

200 ks

1 barva

314 Kč

274 Kč

TRUE WIRELESS STEREO BLUETOOTH SLUCHÁTKA MINI HIGH-END QUALITY
Kód produktu: PHO106
Stylová bezdrátová TWS Bluetooth sluchátka se vzájemně propojí pro vytvoření
bezchybného stereo zvuku. Technologie TWS (True Wireless Stereo) umožňuje bezdrátové
spojení sluchátek, které se synchronizují pro přehrávání stereo zvuku. S těmito sluchátky si
vychutná hudbu každý. Součástí sluchátek je elegantní dobíjecí krabička. Díky kompaktní
velikosti jsou ideální pro každodenní použití a cestování. Máte na výběr hned z několika
moderních barevných provedení sluchátek i krabičky.
Minimální objednávka: 50 ks
Termín dodání: 2 - 4 týdny
Možnosti potisku: tampon / UV digitální tisk
Dostupné barvy: bílá, černá (případně možnost nabídnout v barevné verzi PHO106COOL)
Materiál k potisku: plast
VÍCE PARAMETRŮ: integrovaný mikrofon, napájecí krabička, Lithium iontové, 2 x 30 mAh (moduly),
300 mAh (napájecí krabička), až 4 x nabití obou sluchátek, Doba přehrávání na jedno nabití: 2 až 3 h,
Reproduktor přehraje jakoukoli frekvenci v rozsahu: 20 Hz – 20 kHz

Logo v ceně

50 ks

100 ks

Potisk 1/0

265 Kč

238 Kč

GOLEM GROUP s.r.o., www.golemgroup.cz, t: 465 466 467 Udené ceny jsou
ceny platné do 7.5.2021

