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Čarovný balíček 
Vianočné darčekové balenie obsahuje zelený čaj Sencha aromatizovaný (50 g), 
med kvetový (120 g), čarovnú medovinu (0,18 l).
H6100600XW0 – červená
H6100601XW0 – zelená
H6100602XW0 – zlatá
Odporúčaná technológia potlače: kartička
Rozmery balenia: 15,5 x 21 x 7,5 cm

17,90  €

guirlande
F8004000PD2
Jednoduchý adventný kalendár z plstených papučiek, 
štýl závesnej girlandy.
Odporúčaná  technológia potlače: 
transférová tlač K
Rozmery: dĺžka 185 cm

11,90  €

maľované vianoce
H6102900XW0
Sada ručne maľovaného pohárika s medom (120g) 
a medovinou (40 ml), 
balené v celofánovom vrecúšku. 
Rôzne motívy bez možnosti výberu.
Odporúčaná technológia potlače: kartička
Rozmery: 7 x 18 x 6 cm

9,90  €
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MEDOVÁ KRABIČKA
Vianočná krabička s vekom 
a 3D pletenou figúrkou, 
plnená kvetovým medom (250g) 
v sklenenej dóze.
H6103000XW0 - Mikuláš
H6103001XW0 - snehuliak
H6103002XW0 - sob
Odporúčaná technológia potlače: 
kartička
Rozmery: 23 x 10,5 x 27 cm

9,90  €

SLADKÝ KOŠÍK
H5800100MT0
Prútený košík okrúhly s ručne maľovanými medovníkmi - 5 ks. 
Každý medovník je balený samostatne vo vrecku s mašľou.
Možnosť umiestnenia názvu firmy na jednom medovníku od 20 ks.
Odporúčaná technológia potlače: kartička
Rozmery: Ø 31 x 10 cm
Min.množstvo na objednanie: 10 ks

14,90  €

Medová kazeta 
H6100900XW0
Očarujúce balenie medov. 
Zloženie: med kvetový 250g, 
med s mix orechami a brusnicami 250g
Odporúčaná technológia potlače: kartička
Rozmery: 17 x 14 x 8 cm

14,90  €
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Košík s medovinou 
H6100200YQY
Prútený košík – stredný.
Obsahuje: med kvetový (250 g), med zmiešaný lesný (250 g), 
staroslovanskú medovinu tmavú z lesného medu (0,75 l), paličku na med
Odporúčaná technológia potlače: kartička
Rozmery: 37 x 25,5 x 12 cm
Min.množstvo na objednanie: 5 ks

26,90  €

bolihat
F8006600PD2
Vianočná ozdoba – Mikulášska čiapka so stuhou na zavesenie. 
Balené v červenej darčekovej krabičke. 
Odporúčaná technológia potlače: kartička
Rozmery: Ø 6 cm

2,49  €

MEDOVÝ KOŠÍK
H6100100YQY 
Darčekový prútený košík – malý.
Obsahuje: med kvetový (250 g), vidiecku medovinu z lesného medu (0,18 l), 
medovú sviečku (100 g)
Odporúčaná technológia potlače: kartička
Rozmery: 29,5 x 20 x 10 cm

19,90  €
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PEČENÝ ČAJ
Originálny pečený čaj, mix rôznych druhov, v darčekovej krabičke s priehľadným 
vrchnákom. Objem jednej fľaštičky 55 ml.
H6120000MT1 - balenie 4 ks
H6120001MT1 - balenie 6 ks
H6120002MT1 - balenie 9 ks
Odporúčaná technológia potlače: kartička, samolepka
Rozmery: 

4 ks - 9,6 x 9,6 x 6,2 cm   6,90  €

6 ks - 14,3 x 9,6 x 6,2 cm  9,80  €

9 ks - 14,3 x 14,3 x 6,2 cm 13,80  €

flakes
Vianočná guľa v perleťovom vzhľade so stuhou 
na zavesenie. Balené v darčekovej krabičke 
s farebne ladiacim dizajnom.
F8007100PD2 – strieborná
F8007101PD2 – zlatá
Odporúčaná technológia potlače: 
kartička, samolepka
Rozmery: Ø 7,5 x 7,5 x 7,5 cm

2,46  €

MEDULIENKA
H6103100XW0
Darčekové balenie medu a sviečok 
v celofánovom vrecku. 
Obsahuje: med kvetový (210 g), trojbalenie 
medových sviečok (výška 6 cm), drevenú lyžičku
Odporúčaná technológia potlače: kartička
Rozmery: 10 x 15 cm

14,90  €
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Handmade čokoláda
Mix čokoládových bonbónov rôznych tvarov a príchutí. 
Bonbóny neobsahujú žiadne rastlinné tuky a konzervačné látky.
H5800200YQA - malá 12 x 12 x 2,5 cm, 90 g
H5800300YQA - stredná 15 x 15 x 2,5 cm, 160 g
Potlač: razba
Farba obalov: Chocolate, Red lacquer, Super Gold, Gold Leaf

malá:  8,90  €,  stredná:  13,90  €

Gianduja
H5800900YQA – ALMOND ORANGE - Mandľová gianduja 
s príchuťou pomaranča v horkej čokoláde dekorovaná kešu 
orechami, sušeným pomarančom a citrónovou kôrou. 
H5801000YQA – HAZELNUT INTENSE - Gianduja z lieskových 
orechov intenzívnej chuti v horkej čokoláde, dekorovaná 
praženými lieskovými orechami, brusnicami a čučoriedkami.
Rozmery: 8,5 x 18,5 x 2 cm
Hmotnosť: 80 g
Trvanlivosť: 6 mesiacov
Potlač: razba

6,90  €

beda
F8007400PD2
Keramický hrnček s hviezdičkami, objem 200 ml. 
Dodávané v darčekovom balení.
Odporúčaná technológia potlače: 
kartička, samolepka
Rozmery: Ø 7,5 x 8,5 cm

5,39  €



7

Pralinka
H5800400YQB
Mix 16 praliniek s rôznymi príchuťami - likér v mliečnej čokoláde, 
oriešok v mliečnej, karamel v horkej a kokos v bielej čokoláde. 
Pralinky sú uložené v štyroch vrstvách po 4 ks. 
Cena je vrátane 1 farebnej potlače na krabičku. 
Hmotnosť: 16 x 11 g   
Rozmery: 9 x 9 x 9 cm  
Min. množstvo na objednanie: 150 ks 
Termín dodania: 3 týždne od odsúhlasenia grafiky

9,50  €

Čokokniha
H5800700YQB
Mini čokoládky balené samostatne, 16 ks, uložené v krabičke v tvare knihy. 
Obsahuje čokoládu mliečnu, horkú, bielu a mliečnu s orieškami.  
Cena je vrátane 1 farebnej potlače na prebale čokolád 
a 1 farebnej potlače na krabičku.   
Hmotnosť: 16 x 5 g  
Rozmery: 15 x 8,5 x 1,2 cm   
Min. množstvo na objednanie: 250 ks  
Termín dodania: 3 týždne od odsúhlasenia grafiky

4,99  €

Belgické pralinky Mix
H5800200YQB
Luxusné belgické pralinky 7ks (likér v mliečnej čokoláde, oriešok v mliečnej čokoláde, 
karamel v horkej čokoláde, kokos v bielej čokoláde, 80 g). 
Balené v darčekovej krabičke s možnosťou vlastnej plnofarebnej potlače  
(cena na vyžiadanie).
Min.množstvo na objednanie: 100 ks
Min.množstvo na objednanie s vlastnou potlačou: 150 ks
Rozmery: 15 x 12,5 x 2 cm

2,99  €
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adventný domček
F8000800PK2
Drevený domček s 20 zásuvkami a štyrmi výklopnými priestormi v streche.
Odporúčaná technológia potlače: kartička, samolepka
Rozmery: 17,5 x 17,3 x 12,8 cm

12,50  €

Papierové krabičky 
s náplňou
Papierová krabička s okienkom a celoplošnou potlačou 
na mieru. Náplň krabičiek 50 g podľa výberu: mandle 
v čokoláde a škorici, čokoládové šošovičky mliečne 
s pravou vanilkou, extra horké 70 % alebo farebné.
Štandardne dodávame v zlatej alebo striebornej krabičke.
Rozmery krabičky: 11,2 × 6,5 × 3,5 cm
Minimálne množstvo na objednanie: 50 ks

od 1,79  €
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Tehlička
H5800300YQB
Luxusné belgické pralinky 4ks (likér v mliečnej čokoláde, oriešok v mliečnej 
čokoláde, karamel v horkej čokoláde, kokos v bielej čokoláde, 44 g). 
Balené v podlhovastej darčekovej krabičke so zlatou alebo striebornou 
lamináciou. 
Možnosť vlastnej potlače na krabičku (cena na vyžiadanie).
Min.množstvo na objednanie: 50 ks
Min.množstvo na objednanie s vlastnou potlačou: 100 ks
Rozmery: 17 x 4 x 2 cm 
Termín dodania: 3 týždne od odsúhlasenia grafiky

3,49  €

TEHLIČKA DOUBLE
H5801200YQB
Luxusné balenie malých čokoládok v zlatej alebo striebornej krabičke.
Na výber sú tri druhy čokolád: biela, mliečna alebo horká.
Hmotnosť: 10 x 5g
Možnosť vlastnej potlače na krabičku aj na prebal čokoládok.
Cena je vrátane jednofarebnej potlače na krabičku aj na prebale čokolád.
Min.množstvo na objednanie: 100 ks
Rozmery: 17 x 4 x 2 cm
Termín dodania: 3 týždne od odsúhlasenia grafiky

5,90  €

TEHLIČKA MAXI
H5801300YQB
Luxusné balenie malých čokoládok v zlatej alebo striebornej krabičke.
Na výber sú tri druhy čokolád: biela, mliečna alebo horká.
Hmotnosť: 42 x 5g
Možnosť vlastnej potlače na krabičku aj na prebal čokoládok.
Cena je vrátane jednofarebnej potlače na krabičku aj na prebale čokolád.
Min.množstvo na objednanie: 100 ks
Rozmery: 23 x 7 x 2 cm
Termín dodania: 3 týždne od odsúhlasenia grafiky

10,90  €
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bodil tea
F8007200PD2
Čajový set obsahuje kanvičku (400 ml) so zlatou potlačou 
a keramický hrnček (260 ml). Dodávané v darčekovej krabičke 
s priehľadným vrchnákom.
Odporúčaná technológia potlače: kartička, samolepka
Rozmery: 17 x 15 x 11 cm

16,80  €

čajové variácie
Kolekcia čierneho a zeleného čaju balená v luxusnej darčekovej kazete.
H6104801MT1 – Oriental, 60 ks, 20 x 1,5g a 40 x 2g
H6107501MT1 – Specialty Classics, 60 ks, 50 x 2g a 10 x 1,5g
Odporúčaná technológia potlače: reklamný pásik, darčeková taška
Rozmery: 23,5 x 18,7 x 5 cm

6,70  €
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presso set
H6109000MT1
Darčeková sada mletej kávy a ručného presovača, pomocou ktorého 
si sami pripravíte kvalitné presso. Obsahuje mletú kávu Dessert Cup 
– stupeň praženia 5 a Mild Blend – stupeň praženia 3.
Hmotnosť: 2 x 250 g
Odporúčaná technológia potlače: reklamný pásik, darčeková taška

12,50  €

tea set
H6115400MT1
Zlatá kolekcia čiernych čajov, balené 
v darčekovej krabičke spolu 
s keramickým hrnčekom v dizajne Jaf Tea.
Hmotnosť: 5 x 10 x 2g
Odporúčaná technológia potlače: 
reklamný pásik, darčeková taška
Rozmery: 26,3 x 15,8 x 8,5 cm

9,90  €

woodtree
F8000500PD2
Drevený vianočný stromček s 12 samostatnými drevenými ozdobami 
na zavesenie. Balené v krabičke s priehľadným vrchnákom.
Odporúčaná technológia potlače: samolepka
Rozmery: 22 x 16,5 x 2 cm

5,26  €
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Jaf tea box
Kolekcia luxusných cejlónskych čajov, 80 ks vrecúšok, balené v čiernej darčekovej krabičke 
s bielym prebalom.
H6115401MT1 – Pure Teas & Infusions (3 x zelený čaj ochutený, 3 x čierny čaj ochutený, 2 x bylinky)
H6115402MT1 – Pure Fruits Collection Black (mix čiernych čajov s rôznymi príchuťami)
H6115403MT1 – Pure Green Collection (mix zelených čajov s rôznymi príchuťami)
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač B, kartička, samolepka
Rozmery: 30,3 x 18,7 x 5,2 cm 

12,30  €

jaf tea
Luxusné balenie sypaného čierneho čaju s ovocnými príchuťami v papierovej krabičke.
H6115105MT1 –  Blueberry (čierny čaj s kúskami šípky, nevädze a prírodnou arómou čučoriedky)
H6115106MT1 –  Forest Fruit (čierny čaj s kúskami šípky, listu ruže, pomarančovej kôry 

a prírodnou arómou lesného ovocia)
H6115110MT1 –  Jahody, Maliny (čierny čaj s kúskami šípky, listu ruže a prírodnou arómou jahody a maliny)
H6115111MT1 –  Sunny Lemon (čierny čaj s kúskami citrónovej kôry a prírodnou arómou citrónu)
Hmotnosť: 100 g
Rozmery: 10,5 x 11 x 6,7 cm 

2,99  €

helsinborg
F8006300PD2
Sada 6 drevených vianočných ozdôb na stromček. 
Balené v darčekovej krabičke.
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač B, samolepka
Rozmery: 20 x 5 x 1 cm 

1,59  €
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Vianočná sviečka
H6101000YT1
Pravý cejlónsky čaj v pyramídových vrecúškach. 
Obsahuje  čierny čaj s kúskami ananásu, zázvoru, 
nechtíka a prírodnú arómu zázvoru a pomaranča. 
Hmotnosť: 30 g (15 x 2 g) + sviečka
Odporúčaná technológia potlače: kartička
Rozmery: Ø 7,5 x 18,5 cm 

8,56  €

Christmas tree
Žiarivé balenie sypaného čaju s rôznymi príchuťami.
H6110800MT1 – žltá (čierny čaj s kúskami papáje, svetlice, nevädze a prírodnou arómu pomaranča)
H6110801MT1 – zelená (zelený čaj s kúskami papáje, slnečnice, červeného amarantu a pomarančovou arómou)
H6110802MT1 – červená (čierny čaj s kúskami čerešne, manga, svetlice, nevädze a prírodnou arómou jablka)
H6110803MT1 – fialová (čierny čaj s kúskami čerešne, nevädze, amarantom a prírodnou arómou jablka)
Hmotnosť: 85 g
Rozmery: 12,8 x 6,2 x 16 cm 

4,59  €

Hracia plechovka
H6101100YT1
Originálne vianočné balenie sypaného čaju 
v luxusnom plechovom obale s hracím strojčekom. 
Obsahuje pravý cejlónsky čierny čaj s kúskami 
ananásu, slezu, zázvoru, nevädze a prírodnou 
arómou jablka a pomaranča. 
Hmotnosť: 100 g
Odporúčaná technológia potlače: kartička
Rozmery: Ø 11 x 17 cm

11,60  €
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Zimná fantázia
Sypaný cejlónsky čaj balený v papierovej krabičke so zimným motívom.
H6110700MT1 – Flakes (čierny čaj aromatizovaný s kúskami ovocia)
H6110701MT1 – Dream (čistý čierny čaj)
H6110702MT1 – Vine (zelený čaj)
H6110703MT1 – Dawn (čierny čaj aromatizovaný s kúskami ovocia)
Hmotnosť: 85 g
Rozmery: 12,8 x 6,2 x 16 cm 

3,99  €

Knitted
Sypaný cejlónsky čaj dodávaný v plechovej dóze s pleteným motívom.
H6104200MT1 – Folk Indigo (čierny čaj s kúskami kiwi, nevädze, amarantu 

a prírodnou arómou čiernej ríbezle a čučoriedky)
H6104201MT1 –  Folk Rainbox (čierny čaj s kúskami čerešne, požltu farbiarskeho, 

chrpy, nechtíka a prírodnou arómou jahody a čerešne)
H6104202MT1 –  Folk Green (zelený čaj s kúskami jablka, nevädze, slnečnice 

a prírodnou arómou jablka a broskyne)
Hmotnosť: 100 g
Odporúčaná technológia potlače: reklamný pásik
Rozmery: 9 x 19 x 5 cm 

7,70  €

minna
F8007300PD2
Keramický hrnček a tanierik v zlatom 
dizajne, s lyžičkou a sitkom na čaj. 
Dodávané v papierovej krabičke 
s piehľadným vrchnákom.
Odporúčaná technológia potlače: 
kartička, samolepka
Rozmery: 16,5 x 16,5 x 8 cm 

14,70  €
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frosty kazeta
Cejlónsky sypaný čierny čaj s príchuťami, balený v luxusnej plechovke so zimným motívom.
H6110100MT1 – Day (čierny čaj s kúskami manga, brusnice, nevädze a prírodnou arómou brusnice)
H6110101MT1 – Night (čierny čaj s kúskami marhule, dráča, šípky, nevädze, svetlice a prírodnou arómou vanilky a mandle)
H6110102MT1 – Evening (čierny čaj s kúskami marhule, pomarančovej kôry, nechtíka a prírodnou arómou pomaranča a mandarínky)
H6110103MT1 – Morning (čistý čierny čaj)
Hmotnosť: 85 g
Odporúčaná technológia potlače: reklamný pásik
Rozmery: 8,8 x 6,8 x 14,5 cm 

4,86  €

chvíľa pohody
H6202800YQA
Drevená truhlica – malá. 
Obsahuje: sklenený hrnček (260 ml), med kvetový (120 g), 
vianočný čaj zelený sypaný 85 g. 
Odporúčaná technológia potlače: kartička
Rozmery: 22 x 17 x 13 cm

18,90  €
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Tatratea mini
H76001000FF
Mini balenie TATRATEA (6 x 5 cl), obsahuje 6 fľaštičiek tatranského 
čaju: kokosový, citrusový, broskyňový, originálny, čučoriedkový 
a pravú frndžalicu.
Odporúčaná technológia potlače: kartička, reklamný pásik
Rozmery: 19 x 10 x 3 cm
Min.množstvo na objednanie: 5 ks

17,90  €

Tatratea 
Originálny tatranský čaj v rôznych príchutiach, objem 0,7 l, 
balené v darčekovom puzdre.
H76004000FF – Tatratea 22% Coconut 
(extrakty z bieleho čaju a kokosu)
H76004010FF – Tatratea 32% Citrus 
(výrazná citrusovú príchuť, čajovo-ovocná aróma)
H76004020FF – Tatratea 42% White 
(svetlejšia farba a broskyňovú príchuť)
H76004030FF –Tatratea 52% Original 
(originálny nápoj na čajovom základe)
H76004040FF – Tatratea 62% Goralsky 
(unikátna chuť obohatená o čučoriedkový extrakt a arómu)
H76004050FF – Tatratea 72% Zbojnícky 
(pravá slovenská zbojnícka frndžalica)
Odporúčaná technológia potlače: kartička
Min.množstvo na objednanie: 5 ks

od 15,10  €

Včelovina Deluxe
H7600100QZJ
Tradičná sladká medovina jantárovej farby, 
balená v darčekovej krabici, objem 0,75 l.
Odporúčaná technológia potlače: kartička 

12,90  €
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Zelený košík
H6200400YQA
Darčekový prútený košík okrúhly. 
Obsahuje instantnú kávu Gina Gold (60 g), 
čokoládové pralinky s mätovou príchuťou (200 g), 
porciovaný čaj Dilmah, zelený natur (20 ks vrecúšok).
Odporúčaná technológia potlače: kartička
Rozmery: Ø 31 x 10 cm
Min.množstvo na objednanie: 5 ks

22,90  €

Zlatá truhlica
H6200500YQA
Darčekový prútený kôš stredný. 
Obsahuje Belgickú bonboniéru, mix bonbónov (200 g), 
Ferrero Rocher (200 g), suchohríby v marináde (270 g), 
francúzsku kačaciu terinu (90 g), ovocný pečený čaj (20 g), 
čokoládové mince v sieťke (100 g), čokoládovú zlatú 
tehličku (100 g), keramické prasiatko Pre šťastie.
Odporúčaná technológia potlače: kartička
Rozmery: 35 x 26 x 13,5 cm
Min.množstvo na objednanie: 5 ks

63,90  €

Košík Labužník
H6200700YQA
Darčekový prútený kôš veľký.
Obsahuje slovenské biele akostné víno Ludvik (0,75 l), 
výberovú zrnkovú kávu Kolombia (250 g), čierny čaj 
English Breakfast (10 vrecúšok), mliečnu a horkú 
čokoládu Mandala mix, čierne olivy (140 g).
Odporúčaná technológia potlače: kartička
Rozmery: 43 x 30,5 x 14 cm 
Min.množstvo na objednanie: 5 ks

49,90  €
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BOSNA
H7200200PK2
Súprava na víno s hrou šachy,
4 ks, v drevenej krabici. 
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač C, gravír
Rozmery: 17,2 × 14,2 × 5 cm

9,90  €

SHAKY
H2401100PB2
Trojdielna koktailová sada, obsahuje 2 poháre (116 ml) 
a dvojplášťový šejker (340 ml), exkluzívny dizajn, sklo/plast. 
Dodávané v darčekovej krabičke. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír
Rozmery: 30,5 × 12 × 25,5 cm

22,30  €

MERLO
H7200400PB2
Drevená kazeta na víno so zátkou
a čašníckym nožom. Fľaša s vínom
nie je súčasťou produktu. 
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač C, gravír
Rozmery: 36,5 × 12 × 11,3 cm

15,90  €

loire
H7200800RB2
Súprava potrieb na víno v okrúhlej krabičke.
Sada obsahuje vývrtku, lievik, krúžok a zátku, nerezová oceľ.
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač C
Rozmery: Ø 15 x 2,4 cm

8,28  €
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MENOFER
H7201100RX2
Darčeková sada pre milovníkov vína, 4 ks. 
Dodávané v luxusnej krabičke s magnetickým zatváraním, 
fialové semišové vnútro. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač na krabičku A, gravír
Rozmery: 3,2 × 14,2 × 15,9 cm

9,65  €

KOrtér
H5300100SA3
Drevený kufrík na víno.
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Rozmery: 35 x 13,5 x 13 cm

9,90  €

CHAMPAGNE
H7200900RX2
Sada nerezového lievika a zátky na víno, 
dodávané v luxusnej darčekovej krabičke. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač na krabičku A, F
Rozmery: 5,1 × 11 × 10,7 cm

6,70  €

VINEX
H7202000RX2
Elektrická vývrtka na batérie odzátkuje fľašu vína jednoduchým 
stlačením tlačidla. Balené v darčekovej krabičke.
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač C
Rozmery: 26,2 x 5 cm

22  €
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BRAGA
H7000100OU1
Cestovný humidor, 3 mexické cigary 
SANTA CLARA SPECIAL
EDITION CORONA, drevo. 
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač C, gravír
Rozmery: 13,5 × 6 × 11,5 cm

99  €

CAVALI
Značkové multifunkčné náradie Schwarzwolf, 
11 nástrojov. Balené v darčekovej krabičke. 
Materiál: hliník/nehrdzavejúca oceľ
F2400100AJ3 – čierna
F2400101AJ3 – sivá
F2400102AJ3 – modrá
F2400103AJ3 – červená
F2400104AJ3 – oranžová
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Rozmery v zatvorenom stave: 9 × 2 × 3 cm

4,99  €

EDORAS
F5000200PK2
Ploskačka, objem 220 ml, so 4 pohárikmi (30 ml) 
v čiernom puzdre a lievikom.  
Balené v darčekovej krabičke. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír
Rozmery: 18 × 16 × 5,3 cm

7,99  €

SLIMY
F5000100PD2
Kovová ploskačka, objem 200 ml. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír
Rozmery: 12 × 9,5 × 2,2 cm

4,68  €
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NAILY
F0500300AF2
4 dielna manikúra značky Sonnenschein 
v praktickom obale z hovädzej kože, 
obsahuje univerzálne nožničky, kliešte, 
pilník s mikročasticami a pinzetu. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C, gravír, razba
Rozmery: 10,8 × 5,3 cm

11,20  €

MINDANAO
F6400100SA3
Darčeková sada obsahuje 
mušľu v náleve s perlou vo vnútri a retiazku 
s príveskom. Otvorte mušľu, nájdite perlu 
a vytvorte si originálny náhrdelník.
Symbolika farieb: broskyňová = zdravie, 
biela = múdrosť, krémová = úspech, 
fialová = bohatstvo, čierna = láska.
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač A, kartička
Rozmery: 18 × 10,5 × 2,5 cm

3,99  €

MAGO
Výnimočne mäkká a hrejivá deka. 
Pocit luxusu umocňuje imitácia ovčej vlny 
na spodnej strane prikrývky. 
Balené vo vinylovom obale na zips. 
Materiál: mikrovlákno
F5600100AJ3 – modrá 
F5600101AJ3 – červená
Odporúčaná technológia potlače: 
výšivka, kartička
Rozmery: deka – 130 × 180 cm
balenie – 38 × 31 × 14,5 cm

23,90  €
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FOODY
H2200700PK2
Štvordielna sada na ochucovadlá,
obsahuje soľničku a koreničku (150 mm)
a dávkovače na olej a ocot (300 ml). 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír
Rozmery: 23 × 19,3 × 6,5 cm

11,40  €

FRUTA
H2400300RB2
4-dielna súprava nástrojov na ovocie. 
Sada obsahuje nôž na pomaranč,
strúhadlo na citrónovú kôru, lyžicu 
na dužinu a nástroj na lúpanie jablka. 
S uškom na zavesenie. Nerezová oceľ. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír
Rozmery: 13,2 × 23 × 2,4 cm

5,91  €

SMOOTHIE
H3900100RX2
Mixér na čerstvé smoothie a domáce koktaily. 
Vie drviť ľad, mrazené alebo čerstvé ovocie,
zeleninu i oriešky. Nádoba s objemom 550 ml
je vyrobená z bezpečného materiálu Tritan,
ktorý neobsahuje škodlivú zložku BPA. 
Výkon mixéra 300 W. Čepele sú z nerezovej ocele. 
Súčasťou balenia je návod a recepty na zdravé smoothie. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C, kartička
Rozmery: 13 × 36 cm
rozmery balenia – 38 × 14 × 14 cm

35,90  €

PEPER
H2200800PK2
Sada dvoch mlynčekov na korenie a soľ
s keramickými kameňmi. 
Materiál sklo/nerezová oceľ. 
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Rozmery: 6,7 × 13,5 cm
Poznámka: dodávame bez dekorácie

8,80  €
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DEORIA SET 2
Kvalitná značková froté osuška a uterák, 
530 g/m2, s elegantnou bordúrou. 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season. 
F1000300WT2 – zelený uterák, hnedá osuška
F1000301WT2 – hnedý uterák, zelená osuška
F1000302WT2 – biely uterák, modrá osuška
F1000303WT2 – modrý uterák, biela osuška
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač na krabicu 1 farba B, 
kartička, výšivka
Rozmery: 
osuška – 75 × 150 cm
uterák – 50 × 100 cm

22,50  €

MATAUTU
H3800300SA3
Pôvabný darček v podobe plávajúcich 
sviečok na navodenie romantickej atmosféry. 
Balenie obsahuje keramickú misku v tvare listu, 
dve plávajúce sviečky v tvare 
rozkvitnutých ružičiek a plátenné prestieranie. 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season. 
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač A, F
Rozmery: 7 × 15,5 × 25 cm

9,90  €

kohala
F0600600IP1
Relaxačná levanduľová sada vonného 
vankúšika a soli do kúpeľa. Levanduľová 
kúpeľová soľ zmäkčuje pokožku. Vankúšik 
po jemnom pomačkaní uvoľňuje vôňu 
sušenej levandule, ktorá upokojuje.
Sada je balená v darčekovej krabičke 
Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače: 
visačka na vankúšik, nálepka na soľ
Rozmery: soľ – 9 × 7 cm, vankúšik – 17 × 
17 cm, balenie – 32 × 22 × 7 cm

11,90  €
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MOTRIL
H2000400SA3
Sada dvoch praktických porcelánových misiek 
v elegantnom tvare kvapky. 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač A, F
Rozmery: cca 18 × 9 cm
balenie – 19 × 10 × 3 cm

8,90  €

mumbai
Sada čaju a porcelánového hrnčeka, objem 400 ml. 
Vyberte si originálny čínsky zelený čaj 
alebo klasický čierny čaj. 
Balené v darčekovej krabičke Vanilla Season.
H6100100AJ3 – zelený čaj
H6100101AJ3 – čierny čaj
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač F
Rozmery: hrnček – Ø 8 × 13,3 cm
balenie – 23,8 × 17,6 × 9,4 cm

4,90  €

lakadivy
H2200100FM1
Klasická porcelánová sada cukorničky (250 ml) 
a nádoby na mlieko (200 ml). 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač F
Rozmery: nádoba na mlieko – Ø 5,5 × 7 cm
cukornička – Ø 8 × 10,5 cm
balenie – 27,5 × 15,5 × 10,5 cm

9,90  €

margao
Luxusná nerezová dvojstenná termo kanvica 
na chladné i horúce nápoje. 
Objem nádoby je 1,3 l. 
Balené v darčekovej krabici 
Vanilla Season.
H1200100AJ3 – biela
H1200101AJ3 – strieborná
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír
Rozmery: kanvica – Ø 12,4 × 25,4 cm
balenie – 17 × 13 × 26,8 cm

29,90  €
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SENDAI
H3400100SA3
Luxusná sada nožov v elegantnom drevenom stojane.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season. 
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač A, C, gravír
Rozmery: stojan – 11 × 11 × 23 cm 
balenie – 36 × 15 × 12,5 cm

59,90  €

jamato
F4200200AJ3
Značková sada Vanilla Season na grilovanie s obracačkou, vidličkou, kliešťami 
a 4 dvojitými ihlicami na špízy. Náradie je nerezové s nerezovými úchytmi. 
Sada je balená v luxusnom boxe s praktickými rúčkami na prenášanie
a celé v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Rozmery: box – Ø 16 × 44 cm, balenie – 18 × 17 × 45 cm

55,90  €

FUKUI
H3200100AJ3
Luxusný keramický nôž s drevenou rukoväťou. 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač A, C, gravír
Rozmery: rukoväť – 12 cm, 
čepeľ – 13,1 × 2,5 × 0,18 cm,
balenie – 29,5 × 8 × 2,5 cm

8,90  €

tanganika
H3200400AJ3
Praktická sada sekáčika na bylinky a drevenej doštičky. 
Sada je balená v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Rozmery: sekáčik – 13,5 × 13 cm, doštička – Ø 20 cm
balenie – 25 × 25 × 6,5 cm

13,90  €
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HYSON
Súprava vákuovej termosky (500 ml) 
a dvoch termohrnčekov (300 ml),
v darčekovom balení, nerezová oceľ. 
F4900300PK2 – čierna
F4900301PK2 – modrá
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír
Rozmery: 30,5 × 23,7 × 8,4 cm

12,99  €

CELEBORN
F5100200PK2
Elegantný plastový cestovný termohrnček
s uchom, plast/nerez, objem 500 ml. 
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač F, gravír
Rozmery: ø 8,5 × 18,5 cm

2,75  €

DARKEN
Cestovný nerezový dvojstenný termohrnček, 
objem 400 ml s plastovým uchom a vrchnákom. 
F5100600PK2 – modrá
F5100601PK2 – červená
F5100602PK2 – čierna
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír
Rozmery: ø 8 × 18,2 cm

2,99  €

CONTOUR
Moderný nerezový termohrnček, objem 350 ml,
so strieborným úchopom a plastovým uzáverom. 
Registrovaný dizajn. 
F5101600RX2 – čierna
F5101601RX2 – sivá
F5101602RX2 – biela
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír
Rozmery: ø 7,7 × 17,8 cm

11,95  €
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BESKYDY
Dvojstenná nerezová termoska s uzamykateľným vekom, 
ktoré zabráni rozliatiu tekutiny. Možno umývať v umývačke. 
Unikátna konštrukcia umožní pohodlne a bezpečne piť jednou 
rukou priamo z fľaše. Objem 450 ml.
F4904400RX2 - čierna
F4904401RX2 - strieborná
F4904402RX2 - biela
F4904403RX2 - červená
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír
Rozmery: 25,5 x 6,5 cm

11,55  €

URAL
Vákuová termoska, objem 500 ml, nerezová oceľ. 
F4900600PK2 – strieborná
F4900601PK2 – biela
F4900602PK2 – modrá
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír
Rozmery: ø 7 × 24,5 cm

4,99  €

BOPP HOT
Dvojstenná termoska, objem 600 ml, matný povrch, vrchnák 
s uškom možno použiť ako hrnček. Registrovaný dizajn. 
F4900700RX2 – čierna
F4900701RX2 – biela
F4900702RX2 – červená
F4900703RX2 – modrá
F4900704RX2 – zelená
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F
Rozmery: 24,5 × 7,5 cm

21,75  €

SILVANUS
F4900100SA3
Značková vákuová termoska Schwarzwolf, 
objem 750 ml, v neoprénovom termoobale, 
s popruhom na rameno, v darčekovom 
balení, nerezová oceľ. 
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač F, sieťotlač K, gravír
Rozmery: ø 8,5 × 30,5 cm 

21,90  €



28

ENDURANCE
Trendy powerbanka 2 200 mAh vhodná 
pre smart telefóny, iPhone a ďalšie USB 
zariadenia, kov. Balenie obsahuje USB kábel 
s mikro USB konektorom. Červená a modrá 
kontrolka indikuje stav dobitia powerbanky. 
Vstup 5V, lítiová batéria.
B1101100RB2 – strieborná
B1101101RB2 – čierna
B1101102RB2 – modrá
B1101103RB2 – červená
B1101104RB2 – zelená
B1101105RB2 – tmavo modrá
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír
Rozmery: 10 × 2 × 2 cm

6,29  €

SOLARBANK
Solárna powerbanka 2 200 mAh s integrovaným solárnym 
panelom, výstup 5V/1A, vstup 5V/0.8A. 
Možno nabíjať cez USB kábel alebo solárne.
B1108900RX2 – strieborná
B1108901RX2 – čierna
B1108902RX2 – modrá
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír
Rozmery: 9,7 × 3,8 × 2,4 cm

18,35  €

POWERFLAT
Tenká hliníková powerbanka s indikátorom 
nabitia, kapacitou 4 000 mAh a vysoko kvalitnou 
lítium-iónovou polymérovou batériou. 
Výstup 5V/1, vstup 5V/800mAh. 
Súčasťou je kábel s mikro USB. 
Dodávané v transparentnom darčekovom balení.
B1110300RX2 – sivá
B1110301RX2 – čierna
B1110302RX2 – strieborná
B1110303RX2 – červená
B1110304RX2 – modrá
B1110305RX2 – zelená
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír
Rozmery: 6,8 × 11 × 0,9 cm

16,10  €

SELFER
B1101400RB2
Teleskopická tyč ideálna na zhotovenie selfie 
fotografie, vhodná pre mobilné telefóny a digitálne 
fotoaparáty, integrovaný kábel s konektorom do audio výstupu 
telefónu, tlačidlo spúšte na rukoväti, kompatibilné so systémami 
ANDROID 4.1.2, iOS 5.0 a novšími, držiak s možnosťou 
otočenia až o 180°, silikónová rukoväť s odnímateľným 
pútkom na zápästie vhodným na potlač.
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač na rukoväť C, 
sieťotlač na pútko K, DTR, gravír
Rozmery: teleskopická tyč 30 – 107 cm

3,39  €
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3d okuliare
Vreckové virtuálne 3D okuliare vhodné na pozeranie filmov 
alebo hranie hier. Vyrobené z ABS plastu s prísavkami 
na upevnenie telefónu. Dodávané v krabičke.
B1110700RX2 - čierna
B1110701RX2 - biela
B1110702RX2 - modrá
B1110703RX2 - zelená
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač C
Rozmery: 7,2 x 11,3 x 1,2 cm

2,86  €

CINAMON
Cestovná sada v penovej krabičke,
obsahuje powerbanku 2000 mAh,
USB nabíjačku do auta, micro USB 
kábel a USB adaptér so zástrčkou 
štandardizovanou pre EÚ. 
B1101400PD2 – čierna
B1101401PD2 – biela
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač C
Rozmery: 12 × 7 × 3,5 cm

14,70  €

BEFIT
Náramok na monitorovanie aktivity. Meria počet krokov, 
spálené kalórie, kontroluje spánkový cyklus. Na vývoj 
aktivít upozorňuje pomocou modrého indikačného 
svetla a na prichádzajúce hovory pomocou vibrácií. 
Vaše dáta môžu byť nahraté pomocou bluetooth 
do voľne stiahnuteľnej aplikácie. V pohotovostnom 
režime vydrží až 30 dní. Náramok je z veľmi 
ľahkého a príjemného TPU materiálu. 
Má ochranu proti vniknutiu vody a prachu IP67.
F5301400RX2 – tmavo modrá
F5301401RX2 – čierna
F5301402RX2 – sivá
F5301403RX2 – červená
F5301404RX2 – svetlo modrá
F5301405RX2 – zelená
F5301406RX2 – oranžová
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Rozmery: displej – 4 × 1,8 × 0,9 cm
veľkosť náramku – univerzálna

29,62  €



30 chrbtový systém 

pútka na trekové 
palice

kompresný 
popruh

vstup na 
MP3

pohotovostné 
vrecko 

vrecko 
na fľašu

KABRU
F1600300AJ3
Značkový outdoorový ďalekohľad Schwarzwolf, 
s optikou 10 × 25, s centrálnym zaostrením, 
v neoprénovom puzdre. Šošovky sú vybavené 
vrstvou chrániacou proti UV žiareniu. 
Dodávané v darčekovej krabičke. 
Materiál: hliník, plast
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač F, sieťotlač K, DTR, gravír
Rozmery: 11,1 × 6,5 × 3,7 cm

19,90  €

TORENT
Ľahký praktický batoh Schwarzwolf vhodný 
na turistiku i každodenné nosenie. 
Materiál: 600D polyester 30 MM ripstop
s PU povrchom, keper s ULI povrchom,
600D polyester s PU povrchom
Objem: 23 l
Hmotnosť: 550 g
F3500400SA3 – červená
F3500401SA3 – modrá
F3500402SA3 – čierna
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR
Rozmery: 47 × 30 × 17 cm

19,90  €

ZENITH
F4800200SA3
Značková outdoorová súprava Schwarzwolf 
v praktickom nylonovom puzdre. Obsahuje 
vychádzkové palice s vymeniteľnými koncovkami 
na sneh, 2 ks, krokomer, multifunkčnú šatku 
a outdoorový rýchloschnúci uterák. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C, F, sieťotlač K, DTR, gravír
Rozmery: 75 × 13 cm

33,90  €
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ALBERO
Značková sada multifunkčného noža 
Schwarzwolf s 11 nástrojmi a 1 W LED 
baterky so štyrmi módmi svietenia. 
Materiál: hliník/nehrdzavejúca oceľ
Svietivosť: 140 lumenov
F2100100AJ3 – čierna
F2100101AJ3 – sivá
F2100102AJ3 – modrá
F2100103AJ3 – červená
F2100104AJ3 – oranžová
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír
Rozmery krabičky: 10 × 14,5 × 4,5 cm

14,90  €

ALIZE
F2300400AJ3
Značková, veľmi ľahká čelovka Schwarzwolf 
s možnosťou senzorického ovládania LED žiarovky, 
technológia CREE. Čelovka je výklopná. Môžete ju 
zapínať štandardne tlačidlom alebo možno spustiť 
režim, v ktorom na zapnutie či vypnutie reaguje 
pohybové čidlo. 
Balené v darčekovej krabičke. 
Svietivosť: 140 lumenov
Hmotnosť: 96 g
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač C
Rozmery: 5,7 × 3,5 × 4,1 cm

9,99  €

DECENIO multifunkčný nôž
F1900800SA3
Značkový vreckový nôž Schwarzwolf
v darčekovej krabičke, kov/drevo. 
Odporúčaná technológia potlače: 
gravír na čepeľ
Rozmery:
nôž v zatvorenom stave – 13 cm
krabička – 16,5 × 7,5 × 3,5 cm

10,90  €

NEST 
F2100100SA3 
Značková outdoorová súprava LED baterky 
Schwarzwolf so šnúrkou na zápästie a vreckového noža 
s klipom na opasok. Balené v neoprénovom puzdre 
a darčekovej krabičke. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C, sieťotlač K, DTR, gravír 
Rozmery: puzdro – 7,5 × 3 × 13,5 cm 
baterka – 11 × 3 cm 
nôž v zatvorenom stave – 11,4 × 3,6 × 1,2 cm 

11,90  €
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TRAIT
Reflexný zaklapávací pásik.
Nie je bezpečnostným doplnkom
podľa normy EN-13356. 
F3100100PK3 – žltá
F3100101PK2 – oranžová
F3100102PK2 – strieborná
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F
Rozmery: 34 × 3 cm

0,29  €

AZRAKEL
Automatický skladací dáždnik s reflexným prvkom. 
F0200700PD2 – čierna
F0200701PD2 – zelená
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač H, DTR
Rozmery: 53,5 cm

8,79  €

BOBO
Reflexný prívesok na kľúče
v tvare medvedíka. 
F3100100RB2 – modrá
F3100101RB2 – biela
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač B
Rozmery: 12 × 5 × 0,5 cm

0,49  €

BAGGY
Vak so sťahovacou šnúrkou
a reflexným pruhom, 190T polyester. 
F3501400PK2 – žltá
F3501401PK2 – oranžová
F3501402PK2 – červená
F3501403PK2 – modrá
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR
Rozmery: 36 × 0,1 × 41 cm

1,25  €
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RACLE
Autoškrabka s rukavicou, nylon/plast. 
F3000400PK2 – čierna 
F3000401PK2 – červená 
F3000402PK2 – modrá 
F3000403PK2 – zelená
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR
Rozmery: 16 × 1,6 × 27,5 cm

1,19  €

BRAIN 
F3000500PK2 
Teleskopická škrabka na ľad s metličkou. 
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač D
Rozmery: 89 × 14 × 3,5 cm 

6,69  €

DALMI 
F3000800PK2 
Skladací organizér do úložného 
priestoru auta, polyester. 
Odporúčaná technológia potlače:
sieťotlač G, K, DTR
Rozmery: zložený – 32 × 26 × 4 cm 
rozložený – 32 × 26 × 50 cm

8,98  €

KENDAR
F2401400PK2
Sada náradia, 25 ks, obsahuje skrutkovač
s 5 rôznymi nadstavcami (9, 8, 7, 6 a 5 mm),
kliešte, zvinovací meter (1m), 2 hodinové skrutkovače
(krížový a rovný), 10 rôznych bitov vrátane nadstavca, 
3 imbusy. Balené v kazete v tvare pneumatiky
s penovou vložkou, plast. 
Odporúčaná technológia potlače: tampónová tlač C
Rozmery: ø 16 × 5,7 cm

9,99  €
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SIENA
Súprava guľôčkového pera
a rollera, čierna náplň, vo valcovom
puzdre, kov/imitácia kože.
B0400800PK2 – čierna 
B0400801PK2 – modrá 
B0400802PK2 – červená
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír
Rozmery: 16 × 5 × 3,5 cm

6,99  €

LEONARDO
B0400600RB2
Sada guľôčkového pera s modrou náplňou 
a rollera s čiernou náplňou. Dodávané 
v darčekovej krabičke s kovovým štítkom 
vhodným na potlač.
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač F, gravír
Rozmery: pero – 13,7 cm
krabička – 19 × 7,5 × 3,2 cm

7,99  €

OLGA
Kovové guľôčkové pero s farebným 
silikónovým úchopom a stylusom, 
modrá náplň.
B0116700PK2 – čierna
B0116701PK2 – červená
B0116702PK2 – modrá
B0116703PK2 – svetlo modrá
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač E, gravír
Rozmery: ø 1,2 × 12,2 cm

1,27  €

PERO 4 v 1
Mosadzné multifunkčné pero so stylusom, 
laserovým ukazovadlom a svetlom. Farebné 
telo, strieborné detaily a klip, modrá náplň.
B0100700RX2 – čierna
B0100701RX2 – strieborná
B0100702RX2 – červená
B0100703RX2 – modrá
B0100704RX2 – svetlo zelená
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač E, gravír
Rozmery: 0,8 × 12 cm

4,20  €
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URBAN FASHION 
Značkové guľôčkové pero PARKER 
s otočným mechanizmom, modrá náplň, 
v darčekovom balení.
B0100400MY1 – čierna 
B0100401MY1 – modrá 
B0100402MY1 – ružová 
B0100403MY1 – strieborná
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač A, F
Rozmery: 
pero – 1,3 × 13,5 cm
krabička – 17,5 × 5 × 3,5 cm

21,30  €

MONATA
B0401000PK2
Značková súprava Charles Dickens®
obsahuje kovové guľôčkové pero 
a roller, čierna náplň. 
Balené v luxusnej darčekovej krabičke.
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač A, F, gravír
Rozmery: 18 × 8,1 × 2,9 cm

24,90  €

PIERRE CARDIN RENEE
Mosadzné písacie potreby v luxusnom prevedení značky 
Pierre Cardin. Telo písacích potrieb má jemné rytie po celej 
dĺžke povrchu, guľôčkové pero má otočný mechanizmus, 
hrot rollera je chránený vrchnákom. Obsahujú značkovú 
nemeckú náplň Schmidt v modrej farbe. Priložená je aj 
náhradná náplň v čiernej farbe. Balené v luxusnej krabičke 
Pierre Cardin, dodávané s certifikátom pravosti.
B0100500IP3 – guľôčkové pero strieborné   13,80 €
B0300200IP3 – roller strieborný   15,80 €
B0400200IP3 – súprava strieborná   26,60 €
B0100501IP3 – guľôčkové pero gunmetal   17,20 €
B0300201IP3 – roller gunmetal   18,90 €
B0400201IP3 – súprava gunmetal   31,20 €
Odporúčaná technológia potlače: gravír, kartička
Rozmery: guľôčkové pero – 14,2 × 1,2 cm
roller – 14 × 1 cm
balenie – 5,1 × 3,4 × 17,4 cm
balenie sady – 5,3 × 3,5 × 17,4 cm

od 13,80  €
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TYLER 
B2700100PK2 
Elegantné digitálne stolové hodiny s budíkom, 
ukazovateľom počasia, teploty a vlhkosti. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C
Rozmery: 17 × 9,2 × 4,5 cm 
Poznámka: dodávame vrátane adaptéra 

24,90  €

GASPRA
Nástenné hodiny s teplomerom
a vlhkomerom, plast.
B2600100MA2 – čierna 
B2600101MA2 – modrá 
B2600102MA2 – červená 
B2600103MA2 – biela 
B2600104MA2 – zelená
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač C, sieťotlač S, digitálna tlač L
Rozmery: ø 35 × 2,7 cm
Poznámka: dodávame bez batérie

11,50  €

ALARMY
B2702800RB2
Digitálny budík v modernom retro štýle, 
zobrazuje čas a dátum, možnosť nastavenia 
dvoch rôznych časov budenia, rôzne časy 
budenia pre jednotlivé dni v týždni, funkcia 
opakovaného budenia v 5 minútových 
intervaloch, podsvietenie modrým svetlom.
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač C
Rozmery: ø 10,4 × 7,3 cm
Poznámka: dodávame bez batérie

9,99  €



37

PIERRE CARDIN CHARENTE
Značkové konferenčné dosky Pierre Cardin s magnetickým 
zatváraním. Majú elegantný povrch z polyuretánu s ozdobným 
farebným pruhom a vnútorné prešívanie v rovnakej farbe. 
Vhodné na tablet o rozmere 10". Súčasťou je linajkový 
poznámkový blok s gramážou papiera 80 g.
Balené v luxusnej krabičke Pierre Cardin,
dodávané s certifikátom pravosti.
B5600200IP3 – čierna/sivá
B5600201IP3 – čierna/červená
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač F, pórovitosť povrchu
sa môže prejaviť na kvalite tlače, gravír, kartička
Rozmery: 23,5 × 18 × 1,5 cm

29,90  €

DURAN
B5700100PK2
Kovový vizitkár potiahnutý PU
v dizajne kože, magnetické zatváranie.
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač F, gravír
Rozmery: 6,6 × 9,8 × 1,2 cm
Poznámka: dodávame bez dekorácie

3,31  €

SMARTER
Poznámkový blok vo formáte A5, 
128 linajkových strán. Obsahuje pútko 
na pero a 6 priehradok na vizitky, PU.
B4002800MA2 – modrá
B4002801MA2 – červená
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C, sieťotlač G, K, DTR
Rozmery: 21 × 2,3 × 14,8 cm
Poznámka: dodávame bez dekorácie

6,69  €
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KRATOS
F7601800SB3
Pánska kožená peňaženka vybavená ochranou
pre vašu platobnú kartu. Zabezpečí vašu kartu proti prípadným 
elektronickým krádežiam. Balené v darčekovej krabičke. 
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač C, razba
Rozmery: 12,5 × 9,5 × 3 cm
Poznámka: dodávame bez dekorácie

18,90  €

HIRANO
B3500100SB3
Veľká luxusná sada peňaženky, 
obalu na karty a prívesku na kľúče 
v darčekovej krabičke, pravá koža. 
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač C, razba
Rozmery: 26,5 × 16 × 2,5 cm
Poznámka: dodávame bez dekorácie

25,90  €

ASTERIA
F7601700SB3
Veľká dámska kožená peňaženka vybavená ochranou pre 
vašu platobnú kartu. Zabezpečí vašu kartu proti prípadným 
elektronickým krádežiam. Balené v darčekovej krabičke. 
Odporúčaná technológia potlače:
tampónová tlač C, razba
Rozmery: 19 × 10 × 2 cm
Poznámka: dodávame bez dekorácie

25,90  €
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GLUM
Taška na notebook s hlavným úložným
priestorom na zips, polstrované vnútro,
malé predné vrecko a nastaviteľný
popruh na rameno, 600D polyester. 
F3801500PA2 – červená
F3801501PA2 – čierna
F3801502PA2 – sivá
F3801503PA2 – modrá
Odporúčaná technológia potlače:
sieťotlač K, DTR
Rozmery: 40 × 31,5 × 8 cm

5,69  €

PADUNA 
Cestovný palubný kufor na 4 kolieskach 
s teleskopickou rukoväťou, ABS. 
Súčasťou je zámok. 
F3601700RB2 – čierna
F3601701RB2 – biela
F3601702RB2 – tyrkysová
F3601703RB2 – ružová
F3601704RB2 – svetlo zelená
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Rozmery: 55 × 35 × 20 cm

52,90  €

HANSA
Cestovná taška na kolieskach s teleskopickou 
rukoväťou, nastaviteľným popruhom 
a kontrastnými zipsami, 600D polyester. 
F3400400RB2 – modrá 
F3400401RB2 – červená 
F3400402RB2 – sivá 
Odporúčaná technológia potlače: sieťotlač K, DTR
Rozmery: 55 × 30 × 30 cm 

22,30  €




