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OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ PRODUKTY

Kolekce GO GREEN vám pomůže dosáhnout vašich propagačních cílů udržitelnějším způsobem. Výrobky v tomto katalogu 

poskytují zelenější alternativy k tradičním položkám. Jsou zcela nebo částečně vyrobeny z přírodních, udržitelných nebo 

recyklovaných materiálů nebo představují náhradu za běžně použitelné předměty pro každodenní použití.

Jak mohou tyto změny pomoci našemu prostředí?

Jedním ze způsobů, jak omezit odpad, zejména plastový, je výběr produktů, které jsou vyrobeny z materiálů, které jsou 

nebo mohou být recyklovány. Recyklace má několik výhod, kromě snížení množství odpadu ukládaného na skládky. 

Využívá odpadní materiály k jejich přeměně na nové výrobky, což vyžaduje použití čerstvých surovin. Recyklační 

materiály potřebují zlomek energie než původní výroba, což také ovlivňuje znečištění vzduchu a vody.

Další možností je použití přírodních materiálů, které jsou biologicky rozložitelné, tj. dokážou se rozložit zpět na přírodní 

prvky. To znamená, že tyto výrobky mohou být bezpečně zlikvidovány, pokud již nefungují.

Doporučujeme našim zákazníkům, aby každodenní jednorázové předměty nahradili opakovaně použitelnými 

alternativami a využívali jejich výhod. Pomáhají nejen snižovat množství odpadu, ale jsou také bezpečnější. Skladování 

nápojů ve skleněných nádobách může pomoci zachovat je déle. Bavlněné nákupní tašky jsou omyvatelné, takže si 

nemusíte dělat starosti, když si kupujete zeleninu a ovoce ve velkém. Tyto produkty také vypadají mnohem atraktivněji 

a elegantněji, což zajišťuje, že vaše sdělení má nejlepší dopad.



Bambus je stálezelená rostlina z čeledi trávníků, která má více než 1400 druhů. Většina z nich pochází z teplých 

a vlhkých tropických klimatických podmínek, ale mnoho druhů se vyskytuje také v různých oblastech. Bambus je 

nejrychleji rostoucí rostlina; u některých druhů bylo zaznamenáno, že během jednoho dne vyrostou o 910 mm. Ačkoli 

typičtější rychlost růstu pro běžně pěstované bambusy je 30 až 100 mm za den během vegetačního období, jsou 

sklizeny za dva až tři roky a až za pět až sedm let, v závislosti na druhu. Bambus je také velmi plodný; produkuje nová 

stébla ze svého neustále rostoucího kořenového systému, bez ohledu na sklizeň zralých stonků.

Bambus je velmi pružný a silný; proto se také používá jako stavební materiál. Je přirozeně antibakteriální,  což z něj 

činí vhodný materiál pro použití při výrobě zubních kartáčků, hřebenů a dalších koupelnových doplňků. Tkanina z 

bambusového vlákna se také používá pro oděvy a plenky.

BAMBUS
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Dřevo je jednou z nejstarších přírodních surovin používaných lidstvem. Stromy jsou tu pro nás historicky v mnoha 

funkcích: jako palivo, ke stavbě lodí, výroba nábytku, jako kreslící materiál, zatímco neřezané živé druhy přispívají k 

estetice naší krajiny a přispívají ke snížení znečištění ovzduší. Stromy získávají 90% své výživy z atmosféry a pouze 10% 

z půdy.

Dřevo je biologicky rozložitelný materiál a obnovitelný zdroj. Naše dřevěné výrobky pocházejí z různých dřev, jako je 

ořech, borovice a bříza. Dřevěné výrobky mají přirozený a trvanlivý vzhled spojený s vysokou hodnotou, což z ní činí 

dokonalý materiál pro elegantní a exkluzivní výrobky. Strom je také pozoruhodným symbolem mnoha mytologií a 

náboženských tradic, známých jako strom života nebo strom poznání.

DŘEVO
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Papír je obvykle tenký a pružný 

materiál vyrobený za použití vláken 

celulózové buničiny získávané 

ze dřeva, hadrů nebo trav. Je to 

všestranný materiál, který má mnoho 

využití, včetně psaní, tisku, čištění, 

zdobení a dokonce i v průmyslových 

a stavebních procesech. V současné 

době je největší použití papíru 

k balení, které představuje 41% 

celkové spotřeby papíru.

Recyklace papíru je proces, kterým se odpadní papír mění na nové papírové výrobky. Lze recyklovat tři hlavní zdroje 

odpadu. Mlýnský a předspotřebitelský odpad jsou odpady z výroby, které byly odstraněny před tím, než byly připraveny 

k použití pro spotřebitele. Spotřebitelský odpad je papír, který se shromažďuje poté, co byl použit konečnými uživateli. 

Zahrnuje odpadní papír z kanceláří a domácností, staré noviny a obaly.

Přibližně 40% papírové buničiny je vyrobeno ze dřeva, z čehož pouze 9-16% buničiny je vyrobeno ze stromových řezů, 

zbytek pochází z odpadového dřeva, které bylo tradičně spáleno. Většina papírenských společností také vysazuje 

stromy, aby pomohla znovu dorůst lesům. Stromy pěstované speciálně pro výrobu buničiny představují 16% světové 

produkce buničiny.

RECYCLED

PAPER

PAPÍR/RECYKLOVANÝ PAPÍR
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Bavlna je přírodní surovina vyrobená z měkkých vláken, která pokrývají a chrání semena rostlin bavlny. Pochází z 

tropických a subtropických oblastí po celém světě. Přední vývozci bavlny jsou Indie, USA, Čína, Brazílie a Pákistán.

Většina bavlny se sklízí mechanicky. Vlákna jsou potom spředena do příze nebo nitě a použita k výrobě měkké prodyšné 

textilie. Bavlna se používá při výrobě několika textilních výrobků, jako jsou módní oděvy, ručníky a bytový textil. Používá 

se také v rybářských sítích, kávových filtrech, stanech, bavlněném papíru a při vázání knih. Bavlna se používá k výrobě 

bavlníkového oleje, který lze požívat jako jakýkoli jiný rostlinný olej.

BAVLNA
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Organická bavlna je bavlněné vlákno, které bylo vypěstováno z geneticky nemodifikovaných rostlin, bez 

použití syntetických pesticidů a hnojiv, prostřednictvím procesu, který zachovává biologickou rozmanitost. 

Organické bavlněné textilie mají etický a odpovědný proces pěstování a sklizně: optimální pracovní podmínky 

pro zemědělce a zachování životního prostředí v pěstitelských oblastech.

Recyklace bavlny je mechanický proces: po třídění jsou textilie vedeny přes stroj, který rozmělňuje látku na 

přízi a dále na surovou vlákninu. Poté se točí do nových přízí pro opětovné použití v jiných výrobcích. Největší 

množství recyklované bavlny pochází z odpadu spotřebitele vznikajícího při řezání a výrobě textilních výrobků.

ORGANICKÁ BAVLNA

RECYKLOVANÁ BAVLNA
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Korek je kůra korkového dubu; je to zcela přírodní surovina. Je to udržitelný a obnovitelný zdroj, protože korkový 

strom není rozřezán, pouze kůra je svléknuta pro sklizeň korku, po které strom okamžitě začne produkovat novou 

kůru. Jakmile je korkový dub asi 25 let starý, korek může být odebrán z kmene každých devět let. Stromy žijí asi 200-

300 let. Navíc je zcela biologicky rozložitelný a recyklovatelný.

Korek je lehký, nepropustný pro kapaliny a plyny, elastický a stlačitelný, poskytuje tepelnou a zvukovou izolaci. 

Vzhledem k těmto vlastnostem se používá v různých výrobcích. Když je sklizená kůra vysoce kvalitní, je známá jako 

„jemný“ korek a používá se k výrobě zátek na láhve vína a šampaňského. U první sklizně zvané „panenské“ korek 

však obvykle produkuje materiál nižší kvality. Tyto listy korku - spolu s použitými zátkami, které se shromažďují - se 

rozemelou a zpracují na nové výrobky z korku, jako jsou podlahy, boty, korkové desky, izolace a další produkty.

KOREK
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Vlákny vyztužené plasty jsou kompozitní materiály, které jsou vyráběny 

kombinací plastů (jako PP nebo ABS) s přírodními vlákny (jako jsou bambusová 

vlákna nebo pšeničná sláma). Tato kombinace poskytuje flexibilnější a 

odolnější materiál a produkty, které vám mohou sloužit delší dobu. Přidání 

přírodních vláken také znamená, že se ve výrobním procesu používá méně 

termoplastů. Vzhledem k tomu, že tyto výrobky váží také méně než tradiční 

plastové předměty, vyžaduje jejich přeprava méně paliva, což je činí ještě 

udržitelnějšími.

Pšeničná sláma je zemědělský 

vedlejší produkt, je to stéblo, 

které po sklizni pšeničných 

zrn zůstane. Opětovné použití 

tohoto přírodního odpadu 

také snižuje míru škodlivin, 

které vzniká jeho spálením, což 

přispívá ke znečištění ovzduší.

PŠENIČNÁ SLÁMA

Bambus je rychle obnovitelný 

zdroj. Je rychle rostoucí a plodný 

- lze jej sklízet už po dvou až 

pěti letech a každé jaro vynoří z 

kořenů nové výhonky.

BAMBUSOVÉ VLÁKNO

PLAST Z PŠENIČNÉ SLÁMY
BAMBUSOVÉ PLASTOVÉ VLÁKNO
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PET (polyetylen tereftalát) je termoplast, který je 100% recyklovatelný do stejných produktů PET (vlákno a láhve). PET 

se nejčastěji používá při balení nápojů, potravin, osobní péče a farmaceutických výrobků, které jsou označeny kódem 

# 1 na dně lahví a nádob nebo kontejnerů.

PET materiál shromážděný k recyklaci je v procesu pečlivě oddělen a vyčištěn. Tříděné lahve se rozemelou na „vločky“. 

Tyto vločky se pak důkladně omývají ve více stupních, aby se odstranily zbytky nečistot nebo cizích materiálů. Materiál 

se zahřeje, aby se roztavil plast, který se vytlačuje do pramenů a rozseká se na malé pelety. Peletizovaný plast poskytuje 

materiál stejné velikosti, který může být znovu zaveden do výrobního procesu.

RPET lze použít pro řadu aplikací. PET, který se točí do vlákna, se také používá k výrobě oděvů, bund, fleecu, opakovaně 

použitelných tašek na přenášení a dokonce i izolace střechy. PET plast lze recyklovat znovu a znovu beze změny jeho 

vlastností nebo kvality.

RECYKLOVANÝ PET (RPET)
RECYCLED

PET
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PLA je termoplastický polyester vyrobený z obnovitelných 

zdrojů, jako je kukuřičný škrob nebo cukrová třtina, proto také 

známý jako „bioplast“. Je biologicky rozložitelný a má podobné 

vlastnosti jako plasty na bázi 

ropy, jako je polypropylen 

(PP) nebo polyethylen (PE). 

Mezi nejběžnější použití PLA 

patří plastové fólie, láhve 

a biologicky rozložitelné 

zdravotnické prostředky, 

zatímco PLA vlákno 

může také nahradit 

neobnovitelné 

polyesterové 

textilie.

Sklo je silný a extrémně odolný materiál a zároveň je velmi 

dekorativní. Vyrábí se z přírodních surovin - zejména písku - 

bez jakýchkoli chemických vrstev nebo přísad, což z něj činí 

nejbezpečnější možnost balení potravin a nápojů. Má mnoho 

dalších všestranných použití, například okenní tabule, optika, v 

komunikačních sítích a také jako tepelně izolační materiál. Je 100% 

a nekonečně recyklovatelné, znovu použitelné a znovu naplnitelné.

PLA PLAST

SKLO

PLA

PLASTIC
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Thomas Edison použil karbonizovaný 

bambus jako vlákno ve své žárovce.

Dickens AP721378
USB power banka s bambusem s 8000 mAh baterií a vestavěnou 
bezdrátovou nabíječkou. Se 2 USB a 1 USB-C nabíjecími porty, 
přes které může být power banka nabíjena. Vč. micro USB 
nabíjecího kabelu. Rozměr: 70×135×15 mm Tisk: E2, P2(4C)
827,30 Kč / 32,13 €

Harleim AP721117
USB power banka z bambusu s 4000 mAh baterií. Vč. micro USB 
nabíjecího kabelu. Rozměr: 63×105×17 mm Tisk: E2, P2(4C)
615,70 Kč / 23,91 €

Roblex AP741926-09
Dřevěná USB power banka s 2200 mAh baterií, vč. 
mikro USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 24×102×24 mm 
Tisk: P2(4C), E1
224,50 Kč / 8,72 €

wireless

charger
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Wooster AP810454
Bambusová USB power banka s vestavěnou bezdrátovou 
nabíječkou, 2 nabíjecími porty a 6000 mAh baterií. Power 
banka může být nabíjena prostřednictvím micro USB 
a USB-C portů. Včetně nabíjecího kabelu micro USB. 
Rozměr: 145×68×16 mm Tisk: E2, P2(4C)
486,90 Kč / 18,91 €

Bamboost AP810397
USB power banka z bambusu s 4000 mAh baterií. 
Vč. USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 65×124×10 mm 
Tisk: E2, P2(4C)
447,30 Kč / 17,37 €

Booster AP810453
Bambusová USB power banka s 4000 mAh baterií. 
Popwer banka může být nabíjena prostřednictvím portů 
micro USB a USB-C. Včetně nabíjecího kabelu micro USB. 
Rozměr: 117×68×10 mm Tisk: E2, P2(4C)
357,20 Kč / 13,87 €

Shiden AP721515
Power banka z ekologického plastu z pšeničné slámy s 
5000 mAh baterií a 2 USB výstupy. Včetně nabíjecího 
kabelu micro USB. Rozměr: 63×94×14 mm Tisk: P2(4C)
420,20 Kč / 16,32 €

wireless

charger

technology and mobile12



Rudder AP721407
Hliníková USB power banka s 4000 mAh baterií a 
vestavěnou solární nabíječkou. Vč. micro USB nabíjecího 
kabelu. Rozměr: 79×125×14 mm Tisk: E1, P2(2C)
468,40 Kč / 18,19 €

Lenard AP741932
Plast/silikonová power banka s 4000 mAh baterií, 
solárním nabíjením a 1 LED diodou. Dodáváno vč. USB 
mikro kabelu. Rozměr: 75×145×15 mm Tisk: P2(2C)
403,50 Kč / 15,67 €

-05 -06 -10 -21

-01 -02 -05 -06 -07 -10
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Nembar AP721122
Bezdrátová nabíječka na mobil s bambusovým 
krytem. Maximální výstup 1000 mA. 
Rozměr: ø100×7 mm Tisk: E2, P2(4C)
253,90 Kč / 9,86 €

Dumiax AP721518
Bezdrátová nabíječka na mobil v bambusovém 
pouzdře se 2 porty USB. Maximální výstup 
1 000 mA. Včetně nabíjecího USB kabelu. 
Rozměr: 90×90×9 mm Tisk: E2, P2(4C)
337,10 Kč / 13,09 €

Wirbo AP810400
Bezdrátová nabíječka s bambusem. Max. 
výstup 1000 mA. Vč. USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: ø92×7 mm Tisk: E2, P2(4C)
210,10 Kč / 8,16 €

Dimper AP721510
Stojánek na mobil z bambusu se vestavěnou 
bezdrátovou nabíječkou. Maximální výstup 
1 000 mA. Včetně nabíjecího USB kabelu. 
Rozměr: 70×115×80 mm Tisk: E2, P2(1C)
510,10 Kč / 19,81 €

wireless

charger

wireless

charger

wireless

charger

wireless

charger
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Riens AP721514
Bezdrátová nabíječka z ekologického plastu z pšeničné 
slámy se 2 porty USB. Maximální výstup 2100 mA. 
Včetně kabelu USB. Rozměr: 90×90×9 mm Tisk: P2(4C), 
UV(FC)
301,80 Kč / 11,72 €

Cirkal AP721678
Bezdrátová nabíječka v kulatém ekologickém 
plastovém pouzdře z pšeničné slámy s protiskluzovou 
základnou. Max. výstup: 1000 mA. Včetně kabelu USB. 
Rozměr: ø70×10 mm Tisk: P2(4C), UV(FC), DO3(FC)
172,30 Kč / 6,69 €

Claudix AP721679
Bezdrátová nabíječka v plastovém pouzdru z 
ekologické pšeničné slámy s nabíjecí podložkou z 
bambusu. Max. výstup: 1000 mA. Včetně kabelu USB. 
Rozměr: 112×14×69 mm Tisk: E2, P2(4C)
277,10 Kč / 10,76 €

wireless

charger

wireless

charger

wireless

charger
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Fargesia AP718375
Stojánek na mobil z bambusové 
překližky. Dodáváno rozložené. 
Rozměr: 70×145×57 mm Tisk: E2, P1(2C)
56,10 Kč / 2,18 €

Blook AP810431
Stojánek na mobil z bambusu. 
Rozměr: 80×60×20 mm Tisk: E1, P1(2C)
51,50 Kč / 2,00 €

Rufa AP718376
Stojánek na mobil z bambusové 
překližky s kovovým přívěškem na klíče. 
Rozměr: 25×75×3 mm Tisk: E1, P1(2C)
19,60 Kč / 0,76 €
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Chelun AP721522
Kulatý, plastový stojánek na mobil s kroužkem na prst se 
samolepící stranou. Rozměr: ø44×29 mm Tisk: P1(4C), DO3(FC), 
UV(FC)
20,90 Kč / 0,81 €

Laiks AP721512
Nabíjecí USB kabel s bambusem a s micro USB, 
USB-C a Lighting konektory. Rozměr: 40×180×15 mm 
Tisk: E1, P1(1C)
168,40 Kč / 6,54 €

Trons AP721675
Bambusový stolní organizér a držák mobilního telefonu 
s vestavěnou bezdrátovou nabíječkou. S USB nabíjecím 
portem pro současné nabíjení 2 zařízení (1 bezdrátově a 
1 kabelem). Max. výstup: 1000 mA. Včetně kabelu USB. 
Rozměr: 185×14×115 mm Tisk: E2, P2(4C)
383,40 Kč / 14,89 €

WHEAT

STRAW
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Kaltun AP721113
Bluetooth reproduktor s vestavěnou dobíjecí baterií, v obalu z 
bambusu, s funkcí handsfree volání a FM rádiem a dobíjecí baterií. Vč. 
USB nabíjecího kabelu. Rozměr: ø60×51 mm Tisk: E2, P2(1C)
305,70 Kč / 11,87 €

Denzel AP721121
Bluetooth reproduktor s vestavěnou dobíjecí baterií, v obalu z 
bambusu, s funkcí handsfree volání, FM rádiem a dobíjecí baterií. Vč. 
USB nabíjecího kabelu. Rozměr: ø72×43 mm Tisk: E2, P2(1C), UV(FC)
311,30 Kč / 12,09 €

Cayren AP721516
Bluetooth reproduktor s plastovým pouzdrem z pšeničné slámy 
a vestavěnou dobíjecí baterií. Včetně nabíjecího kabelu USB. 
Rozměr: ø74×45 mm Tisk: P2(2C)
322,10 Kč / 12,51 €
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Četné studie ukázaly, že hraní 

klasické hudby rostlinám podporuje 

jejich rychlejší a zdravější růst.

Dadil AP721517
Bluetooth reproduktor s plastovým pouzdrem z ekologické 
pšeničné slámy a dobíjecí baterií. S hands-free voláním, USB 
a funkcí micro SD přehrávání. Včetně nabíjecího kabelu USB. 
Rozměr: 86×72×39 mm Tisk: P2(2C)
387,00 Kč / 15,03 €

Vounel AP721734-00
Bezdrátová sluchátka bluetooth s funkcí hands-free volání 
z ekologického plastu z pšeničné slámy v nabíjecím obalu. 
Včetně nabíjecího kabelu USB. V krabičce z kraftového papíru. 
Rozměr: 45×68×22 mm Tisk: P2(4C), UV(FC)
650,40 Kč / 25,26 €
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Yois AP721505-01
Bluetooth reproduktor ve tvaru Měsíce s vestavěnou 
dobíjecí baterií a dřevěným stojanem. LED světla s 
teplým a studeným světlem a nastavitelným jasem. 
Včetně nabíjecího kabelu USB. Rozměr: ø120×150 mm 
Tisk: E2, P2(2C)
694,70 Kč / 26,98 €

Kevil AP721511
Bluetooth reproduktor v bambusovém pouzdře s 
LED světlem, funkcí hands-free volání a vestavěnou 
dobíjecí baterií. Včetně nabíjecího kabelu USB. 
Rozměr: ø64×106 mm Tisk: E2, P2(2C)
359,00 Kč / 13,94 €

Trecam AP721519
Bluetooth reproduktor s vestavěnou bezdrátovou 
rychlonabíječkou, v ekologickém plastu z pšeničné slámy a 
bambusovém pouzdře. S funkcí hands-free volání a dobíjecí 
baterií. Max. výstup: 2000 mA. Včetně nabíjecího kabelu 
USB. Rozměr: 160×58×80 mm Tisk: E2, P2(2C)
1 070,90 Kč / 41,59 €

wireless

charger
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Cetrex 16GB AP721332
Otočný twist USB flash disk 16GB, bambus a kovový klip. V 
recyklované lepenkové dárkové krabičce. Rozměr: 20×58×10 mm 
Tisk: E1, P2(2C)
Individ. Kalkulace

Trugel 16GB AP721331
Otočný twist USB flash disk 16GB, recyklovaná lepenka 
a kovový klip. V recyklované lepenkové dárkové krabičce. 
Rozměr: 20×58×10 mm Tisk: E1, P2(2C)
Individ. Kalkulace

Haidam 16GB AP781516
Bambusový 16 GB USB flash disk v dárkové krabičce. 
Rozměr: 18×64×12 mm Tisk: E1, P2(2C)
Individ. Kalkulace
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Bambusb AP897087
USB flash disk z bambusu, 8/16 GB, ve 
tvaru kreditní karty. Rozměr: 90×55×5 mm 
Tisk: E1, P1(4C)
Individ. Kalkulace

Glyner 16GB AP721692
Plastový USB flash disk ve tvaru kreditní karty, z 
ekologického plastu z pšeničné slámy s pamětí 16 GB. 
V krabičce z kraftového papíru. Rozměr: 52×83×3 mm 
Tisk: P1(4C), UV(FC)
Individ. Kalkulace
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Fildon AP721520
Krytka na web kameru z ekologického plastu z pšeničné 
slámy s posuvným krytem a samolepící zadní stranou. 
Rozměr: 41×16×2 mm Tisk: P1(2C), DG1(FC)
10,80 Kč / 0,42 €

Venux AP721127
Podložka pod myš z přírodního korku se silikonovou 
a protiskluzovou úpravou. Rozměr: 195×215 mm 
Tisk: S1(1C), E2
63,90 Kč / 2,48 €

Revolt AP721509
USB hub z bambusu se 3 porty, USB 2.0. 
Rozměr: 83×15×40 mm Tisk: E2, P2(4C)
225,80 Kč / 8,77 €
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BeTime D AP718055
Zakázková výroba nástěnných hodin kulatého tvaru z HDF 
dřevovláknité desky s vlastní grafikou, dodáváno bez 1 AA baterie. 
Cena zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 
50 ks. Rozměr: ø220 mm Tisk: FP-UV(FC)
166,30 Kč / 6,46 €

BeTime B AP718053
Zakázková výroba nástěnných hodin čtvercového tvaru z HDF 
dřevovláknité desky s vlastní grafikou, dodáváno bez 1 AA baterie. 
Cena zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 
50 ks. Rozměr: 220×220 mm Tisk: FP-UV(FC)
166,30 Kč / 6,46 €

BeTime C AP718054
Zakázková výroba nástěnných hodin obdélníkového tvaru z HDF 
dřevovláknité desky s vlastní grafikou, dodáváno bez 1 AA baterie. Cena 
zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 150×220 mm Tisk: FP-UV(FC)
137,00 Kč / 5,32 €

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)
116,90 Kč / 4,54 €
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Tulax AP721508
Bambusové stolní hodiny s FM rádiem, teploměrem, 
kalendářem a budíkem. Pracuje se 2 AAA 
bateriemi, bez baterií. Rozměr: 125×85×45 mm 
Tisk: E2, P2(1C)
342,50 Kč / 13,30 €

Helein AP721507
Bambusové digitální hodiny a meteorologická 
stanice s displejem teploty a vlhkosti. 
Pracuje se 2 AAA bateriemi, bez baterií. 
Rozměr: 85×115×70 mm Tisk: E2, P2(1C)
422,30 Kč / 16,40 €
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Larkin AP721426
Kuličkové pero z bambusu s ekologickými plastovými 
částmi z pšeničných stébel, s modrou náplní. 
Rozměr: ø12×143 mm Tisk: E1, P1(4C)
26,00 Kč / 1,01 €

Bripp AP809428
Bambusové twist kuličkové pero s kovovým klipem, 
barevnou špičkou a vrškem, barevným pogumovaným 
úchopem. S modrou náplní. Rozměr: ø12×135 mm 
Tisk: E1, P1(4C)
16,20 Kč / 0,63 €
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Recyklační papír pro výrobu nových 

papírových výrobků spotřebuje o 40% méně 

energie než použití nerecyklované buničiny.

Reflat AP806652
Kuličkové pero z recyklovaného papíru s 
plastovou špičkou a klipem. S modrou náplní. 
Rozměr: ø12×140 mm Tisk: P0(4C)
6,40 Kč / 0,25 €
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Ecolour AP731650
Kuličkové pero vyrobené z recyklovaného 
papíru a bílého plastu, s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×138 mm Tisk: P0(4C)
5,70 Kč / 0,22 €
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Tori AP791082
Recyklovatelné papírové kuličkové pero s modrou 
náplní. Rozměr: ø9×137 mm Tisk: P0(4C)
5,20 Kč / 0,20 €
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Tempe AP809369
Kuličkové pero z recyklovaného papíru s 
dotykovým perem s barevnou špičkou a 
klipem, s modrou náplní. Rozměr: ø8×138 mm 
Tisk: P0(4C)
8,00 Kč / 0,31 €
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Bislak AP781721
Kuličkové pero a mechanická tužka z recyklovaného 
papíru v papírovém obalu. S modrou náplní a 
0,5 mm tuhami. Rozměr: ø10×140 mm Tisk: P1(4C)
20,30 Kč / 0,79 €
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CreaClip Eco AP718189-10
Recyklovatelné kuličkové pero s dřevěným klipem na zakázku a modrou náplní. Klip 
může být vyroben dle vlastního tvaru – maximální rozměr je 25x35 mm. Cena zahrnuje 
logo laserem, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø9×137 mm 
Tisk: FP-E, P1(4C)
18,00 Kč / 0,70 €

NECHTE SI VYROBIT PODLE SVÉHO 
POŽADAVKU TVAR A GRAFIKU 
NA KLIP PRO VAŠE UNIKÁTNÍ 
KULIČKOVÉ PERO!

creaclip eco

Maximální rozměr klipu je 25x35mm.
Kompletováno v Evropě.

Z evropského skladu.
Od 100 ks
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Than AP741889
Kuličkové a dotykové pero z 
recyklovaného papíru s barevným 
plastovým klipem a vrškem, s modrou 
náplní. Rozměr: ø10×138 mm 
Tisk: P0(4C)
8,00 Kč / 0,31 €

Compo AP731271
Kuličkové pero vyrobené z 
recyklovaného papíru a plastu s 
černou náplní. Rozměr: ø10×140 mm 
Tisk: P0(4C)
5,20 Kč / 0,20 €
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Subber AP809605
Kuličkové pero z recyklovaného 
papíru s korkovým povrchem a 
plastovými částmi, s modrou náplní. 
Rozměr: ø9×138 mm Tisk: P0(2C)
7,20 Kč / 0,28 €
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Salcen AP721456
Kuličkové pero z recyklovaného 
papíru s ekologickými plastovými 
částmi ze slámy, s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×140 mm Tisk: P0(4C)
9,30 Kč / 0,36 €
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Burnham AP810429
Dřevěné čtveraté kuličkové pero s 14 cm pravítkem na 
jedné straně, s modrou náplní. Rozměr: ø10×180 mm 
Tisk: E1, P1(4C)
9,80 Kč / 0,38 €

Unkox AP721095
Bambusové kuličkové pero s barevnou špičkou a 
modrou náplní. Rozměr: ø9×147 mm Tisk: E1, P1(4C)
9,30 Kč / 0,36 €

Papyrus AP805893
Recyklované papírové kuličkové pero se 
stejně barevným víčkem a modrou náplní. 
Rozměr: ø7×145 mm Tisk: P0(4C)
6,70 Kč / 0,26 €
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Lippo AP805962
Oboustranné kuličkové pero z recyklovaného 
papíru a s červenou a modrou náplní. 
Rozměr: ø9×140 mm Tisk: P0(4C)
7,70 Kč / 0,30 €

EcoTouch AP805892
Dotykové pero na obrazovku z recyklovaného 
papíru a kuličkové pero s víčkem. S modrou náplní. 
Rozměr: ø9×130 mm Tisk: P0(4C)
9,80 Kč / 0,38 €

Natura AP731828
Kuličkové pero s obalem vyrobeným z recyklovaného 
papíru a s modrou náplní. Rozměr: ø9×145 mm 
Tisk: P1(4C)
12,90 Kč / 0,50 €
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Glindery AP781718
Bambusové kuličkové pero s kovovým klipem a modrou 
náplní. Rozměr: ø13×140 mm Tisk: E1, P1(4C)
35,80 Kč / 1,39 €

Coldery AP810441
Kuličkové pero z bambusu s barevnými plastovými 
částmi a kovovým klipem, s modrou náplní. 
Rozměr: ø13×142 mm Tisk: E1, P1(4C)
26,00 Kč / 1,01 €-01
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Bambery AP810438
Kuličkové pero z bambusu s plastovými částmi 
ze slámy a kovovým klipem, s modrou náplní. 
Rozměr: ø13×140 mm Tisk: E1, P1(4C)
27,30 Kč / 1,06 €
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Prodox AP721323
Kuličkové pero s chomovanými detaily a s ekologickými 
plastovými částmi z pšeničných stébel, s modrou 
náplní. Rozměr: ø13×140 mm Tisk: P0(4C), UV(FC)
7,70 Kč / 0,30 €-00
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Fertol AP721419
Ekologické plastové kuličkové pero ze slámy s bílým klipem a 
modrou náplní. Rozměr: ø12×149 mm Tisk: P0(4C)
10,00 Kč / 0,39 €

Radun AP721698
Kuličkové pero mini twist z ekologického plastu z 
pšeničné slámy a s modrou náplní. Rozměr: ø10×92 mm 
Tisk: P0(2C)
5,20 Kč / 0,20 €
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Filax AP721417
Kuličkové pero z recyklovaného papíru s ekologickými 
plastovými částmi z pšeničných stébel, s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×139 mm Tisk: P0(4C)
6,40 Kč / 0,25 €
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Rostlina pšenice má agronomickou 

přizpůsobivost se schopností růst 

z blízkých arktických oblastí až k 

rovníku, od hladiny moře na asi 

4000 metrů nad mořem.

Wipper AP721524
Kuličkové pero z ekologického plastu z pšeničných 
stébel, s modrou náplní. Rozměr: ø10×138 mm 
Tisk: P0(4C), UV(FC)
4,90 Kč / 0,19 €

Rosdy AP721429
Ekologické plastové kuličkové pero ze slámy 
s pogumovaným úchopem a modrou náplní. 
Rozměr: ø10×145 mm Tisk: P0(4C), UV(FC)
5,20 Kč / 0,20 €
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Colothic AP810426
Kuličkové pero z bambusu s barevným 
plastovým klipem a špičkou, s modrou náplní. 
Rozměr: ø11×142 mm Tisk: E1, P1(4C)
10,60 Kč / 0,41 €

Boothic AP810427
Kuličkové pero z bambusu s klipem a špičkou ze 
slámy, s modrou náplní. Rozměr: ø11×142 mm 
Tisk: E1, P1(4C)
11,30 Kč / 0,44 €

Ethic AP791067
Bambusové kuličkové pero v černé dárkové 
krabičce. Dodává se s modrou náplní. 
Rozměr: 153×16×37 mm  Tisk: E1, P1(4C)
12,10 Kč / 0,47 €
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Heleon AP781185
Psací sada z bambusu s dotykovým 
kuličkovým perem s modrou náplní a 
mechanickou tužkou se 0,7 mm tuhami, v 
dárkové krabičce. Rozměr: 172×22×52 mm 
Tisk: E1, P1(4C)
48,70 Kč / 1,89 €

Bashania AP809361
Kuličkové pero z bambusu s 
kovovým klipem. S modrou náplní. 
Rozměr: ø11×135 mm Tisk: E1, P1(4C)
12,90 Kč / 0,50 €

Tashania AP809380
Dotykové a kuličkové pero s kovovým 
klipem a špičkou. Dodáváno s modrou 
náplní. Rozměr: ø11×138 mm 
Tisk: E1, P1(4C)
16,20 Kč / 0,63 €

Trepol AP721721-

00
Kuličkové pero z bambusu s 
plastovými částmi ze slámy 
a kovovým klipem, s modrou 
náplní. Rozměr: ø11×137 mm 
Tisk: P1(4C), E1
17,00 Kč / 0,66 €
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Nukot AP721430
Kuličkové plastové pero z ekologických částí z pšeničných 
stébel, s modrou náplní. Rozměr: ø10×137 mm 
Tisk: P0(4C)
9,80 Kč / 0,38 €
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Nikox AP721092
Bambusové kuličkové pero s černou náplní. 
Rozměr: ø11×140 mm Tisk: E1, P1(4C)
27,80 Kč / 1,08 €

Lettek AP721722-00
Kuličkové pero z bambusu s plastovými 
částmi ze slámy a kovovým klipem, s 
modrou náplní. Rozměr: ø11×139 mm 
Tisk: P1(4C), E1
38,40 Kč / 1,49 €
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V Nikaragui je prototypový dům, kde je téměř vše 

vyrobeno z bambusu: dveře, mnoho nábytku, 

stěny a stropní panely.

Vamet AP721428
Elegantní kuličkové pero potažené korkem 
a s lesklými chromovými doplňky, v černé 
dárkové krabičce a s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×135 mm Tisk: E1, P2(2C)
292,50 Kč / 11,36 €

Reycan AP721724
Kuličkové pero z bambusu s 
kovovým klipem. S modrou náplní. 
Rozměr: ø11×139 mm Tisk: P1(4C), E1
16,00 Kč / 0,62 €

WRITING 41



Nawodu AP808830
Dřevěná sada per s kuličkovým perem a 
rollerem v dárkové krabičce. S modrou náplní. 
Rozměr: 170×53×23 mm Tisk: E1, P2(4C), 
UV(FC)
215,00 Kč / 8,35 €

Rowotri AP808831
Sada per z palisandrového dřeva 
s kuličkovým perem, plnicím 
perem a nožem na dopisy v 
dárkové krabičce. S modrou 
náplní. Rozměr: 170×72×23 mm 
Tisk: E1, P2(4C), UV(FC)
422,00 Kč / 16,39 €

Bontol AP721091
Dřevěné kuličkové pero s modrou 
náplní. Rozměr: ø12×140 mm 
Tisk: E1, P1(4C)
106,60 Kč / 4,14 €
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Dřevo, ve formě dřevěného uhlí, bylo úplně 

prvním kreslícím materiálem.

Bayonne AP805992
Elegantní sada kovového kuličkového pera a rolleru s tělem v růžovém dřevu. 
V dárkové krabičce z PU kůže a s modrou náplní. Značkový produkt André 
Philippe. Rozměr: 193×93×42 mm Tisk: E1, P2(1C)
390,90 Kč / 15,18 €
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Tundra AP731398
Ekologická tužka, vyrobena z recyklovaného papíru. 
Rozměr: ø7×175 mm Tisk: P0(4C)
3,60 Kč / 0,14 €

Togi AP791916
Tužka z přírodního dřeva s barevnou gumou. Dodává 
se neořezaná. Rozměr: ø7×190 mm Tisk: P0(4C)
2,30 Kč / 0,09 €

Pampa AP808516
Tužka z recyklovaného papíru s tuhou s gumou, 
neořezaná. Rozměr: ø7×185mm Tisk: P0(4C)
3,90 Kč / 0,15 €

Miniature AP761943
Mini dřevěná tužka v přírodní barvě s gumou, ořezaná. 
Rozměr: ø5×90 mm Tisk: P0(4C)
1,50 Kč / 0,06 €
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Gabon AP781759
Školní sada, 5 dílů v kartonové krabičce. Obsahuje: 
kuličkové pero z recyklovaného papíru s modrou náplní, 
mechanickou tužku, pravítko, ořezávátko a gumu. 
Rozměr: 45×177×15 mm Tisk: P1(4C)
25,00 Kč / 0,97 €

Dony AP791260
3 grafitové tužky, pravítko, ořezávátko 
a guma v kartonové krabičce. 
Rozměr: 177×45×13 mm Tisk: P1(4C)
27,00 Kč / 1,05 €
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Kinsy AP721142
Pouzdro na zip na pera, 100% bavlna. 
Rozměr: ø70×220 mm Tisk: T1(8C), DT(FC)
36,10 Kč / 1,40 €

Bulty AP721143
Pouzdro na zip na z přírodního korku. 
Rozměr: 230×110×20 mm Tisk: S1(1C)
62,80 Kč / 2,44 €

Yubesk AP721141
Papírové pouzdro na zip na pera. 
Rozměr: 223×88×25 mm Tisk: S1(2C)
64,40 Kč / 2,50 €
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Penvelop AP718341
Papírový obal na pero na zakázku, v sáčku. Cena 
zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 160×54 mm Tisk: FP-DG(FC)
9,80 Kč / 0,38 €

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)
13,60 Kč / 0,53 €

Recycard AP731827-00
Pouzdro na pero z recyklovaného papíru. 
Rozměr: 40×155 mm  Tisk: P0(4C)
2,30 Kč / 0,09 €

Tsubo AP809525
Papírová krabička na pero se vzorem 
bambusu. Rozměr: 40×155 mm Tisk: P0(4C)
2,60 Kč / 0,10 €
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Hecan AP721489
Blok A5 se spirálou v bambusových deskách s 80 linkovanými 
listy. Vč. kuličkového pera z bambusu s černou náplní. V kraftové 
papírové krabičce. Rozměr: 140×210×15 mm Tisk: E2, P2(4C)
247,70 Kč / 9,62 €

Polnar AP721491
Blok A5 se spirálou v bambusových deskách s 80 
linkovanými listy. Vč. kuličkového pera z bambusu s 
černou náplní. Rozměr: 170×215×18 mm Tisk: E2, P2(4C)
188,70 Kč / 7,33 €

Glicun AP721497
Blok B6 se spirálou v deskách z ekologického 
plastu z pšeničné slámy s 80 linkovanými listy. Vč. 
kuličkového pera s ekologického plastu z pšeničné 
slámy a recyklovaného papíru, s modrou náplní. 
Rozměr: 135×179×10 mm Tisk: P2(4C), S1(1C)
143,20 Kč / 5,56 €
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Palmex AP721133
Spirálový blok s deskami z 
bambusu a s 80 linkovanými listy. 
Rozměr: 170×215×18 mm Tisk: E2, P2(4C)
163,00 Kč / 6,33 €

Tumiz AP721129
Spirálový blok s deskami z bambusu a 
70ti linkovanými listy, s bambusovým 
kuličkovým perem s modrou náplní. 
Rozměr: 100×150×16 mm Tisk: E2, P2(4C)
98,60 Kč / 3,83 €

Lemtun AP721128
Spirálový blok s deskami z bambusu a 80ti 
linkovanými listy. Rozměr: 90×120×15 mm 
Tisk: E2, P1(4C)
62,80 Kč / 2,44 €
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Recyklace lepenky produkuje o 

50% méně oxidu siřičitého než 

výroba lepenky ze surovin.

Raimok AP781196
Blok s deskami z lepenky, se 100 čistými 
listy, barevnou záložkou a gumičkou.  
Rozměr: 147×210×15 mm Tisk: P1(4C), 
S1(2C), UV(FC)
68,20 Kč / 2,65 €

Bosco AP781197
Blok s deskami z lepenky, se 100 čistými 
listy, barevnou záložkou a gumičkou.  
Rozměr: 95×145×15 mm Tisk: P1(4C), S1(2C), UV(FC)
37,90 Kč / 1,47 €
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Econotes AP810381
Blok z recyklovaného papíru, s 60 stranami a s papírovým 
kuličkovým perem. Rozměr: 90×140×12 mm Tisk: P1(4C), 
S1(2C), UV(FC)
37,60 Kč / 1,46 €

Anak AP791336
Recyklovatelný blok se 60 linkovanými listy. 
Rozměr: 75×102×8 mm Tisk: P1(4C), UV(FC)
25,20 Kč / 0,98 €
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Ecocard AP731629
Blok ve spirále z recyklovaného papíru se 70 linkovanými 
listy a kuličkovým perem z recyklovaného papíru s 
modrou náplní. Rozměr: 90×146×8 mm Tisk: P2(4C), 
S1(2C)
30,60 Kč / 1,19 €

Tunel AP791049
Nelinkovaný blok z recyklovaného papíru, se 60 listy a s 
papírovým kuličkovým perem. Rozměr: 165×210×10 mm  
Tisk: P2(4C), S1(1C)
42,20 Kč / 1,64 €
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Zubar AP721500
Blok A5 s deskami z recyklované lepenky se spirálou a 80 linkovanými listy. 
Rozměr: 155×210×10 mm Tisk: P2(4C)
57,70 Kč / 2,24 €

Zuke AP810367
Kroužkový blok z recyklovaného papíru s 80 listy, včetně kuličkového 
pera s modrou náplní. Rozměr: 135×180 mm Tisk: P2(4C)
54,60 Kč / 2,12 €
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Neyla AP721490
Blok A5 s deskami z recyklované lepenky se spirálou a 80 
linkovanými listy. Vč. kuličkového pera z recyklovaného 
papíru a s modrou náplní. Rozměr: 165×210×10 mm 
Tisk: P2(4C)
69,00 Kč / 2,68 €

Concern AP731464
Poznámkový blok se 60 linkovanými listy a s 
kuličkovým perem, vyrobeno z recyklovaného papíru. 
Rozměr: 105×145×6 mm Tisk: P2(4C)
30,90 Kč / 1,20 €

RECYCLED

PAPER

RECYCLED

PAPER

office and business 55



Nejstarší a největší korkový dub 

- Whistler Tree - byl vysazen 

v roce 1783. Je to dosud 

nejproduktivnější korkový dub.

Bluster AP721432
Blok A5 s deskami z přírodního korku a PU kůže, s gumičkou 
a 98 čistými listy. Rozměr: 147×210×15 mm Tisk: E2, P1(4C), 
S1(1C), T1(8C), DT(FC)
106,10 Kč / 4,12 €

Xiankal AP721717
Spirálový blok A5 z přírodního korku se 100 linkovanými 
listy. Rozměr: 160×210×22 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), 
E2, P1(1C)
117,70 Kč / 4,57 €

Sulax AP721496
Blok B7 s deskami z přírodního korku a recyklované lepenky 
se spirálou a 50 linkovanými listy. Vč. kuličkového pera z 
recyklovaného papíru a pšeničné slámy, s modrou náplní. 
Rozměr: 85×110×14 mm Tisk: E2, P1(4C), S1(1C), T1(8C), DT(FC)
53,00 Kč / 2,06 €
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CORK NOTEBOOKS

Hartil AP721052
Blok A5 s deskami z přírodního korku s 80 čistými 
listy a gumičkou.  Rozměr: 140×210×15 mm 
Tisk: E2, P1(1C), T1(8C), DT(FC)
85,20 Kč / 3,31 €

Brastel AP721488
Blok A5 s deskami z přírodního korku a bavlny a 80 čistými listy. 
Vč. kuličkového pera z korku a pšeničné slámy, s černou náplní. 
Rozměr: 140×210×15 mm Tisk: E1, P1(2C), S1(1C), T1(8C), DT(FC)
105,60 Kč / 4,10 €
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Makron AP741149
Poznámkový blok z recyklovaného papíru 
se spirálovou vazbou a se 70 linkovanými 
listy, kuličkovým perem a samolepícími 
poznámkovými lístky (125 malých a 25 
velkých). Rozměr: 210×200×10 mm 
Tisk: P2(4C), S1(2C)
76,00 Kč / 2,95 €

Seeky AP844033
Blok z recyklovaného papíru se spirálou 
na hřbetu, se 60 linkovanými listy 
a se samolepícími lístky (5x25 ks). 
Rozměr: 135×177×8 mm Tisk: P2(4C), 
S1(2C)
50,70 Kč / 1,97 €
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Při výrobě papíru je výhodné měkké dřevo, protože 

má delší celulózová vlákna než tvrdé dřevo, což má 

velký vliv na pevnost papíru. Eukalyptus je výjimkou, 

protože se jedná o tvrdé dřevo, které se převážně 

používá pro výrobu papíru.
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Sizes AP809337
Lepící papírky různých velikostí v obalu z recyklovaného 
papíru. Rozměr: 80×105×9 mm Tisk: P1(4C)
22,10 Kč / 0,86 €

Econote AP731846
225ks lepících papírků různých velikostí 
s kuličkovým perem v lepenkovém obalu. 
Rozměr: 95×105×10 mm Tisk: P1(4C)
39,10 Kč / 1,52 €

Laska AP741844
Spirálový blok z recyklovaného papíru s různými 
velikostmi samolepících lístků (5x25 malé, 3x25 
velké). Rozměr: 83×76×22 mm Tisk: P1(4C)
35,50 Kč / 1,38 €
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Lazza AP781778
Blok s různě barevnými samolepícími lístky (100 ks 
5,1x7,5 cm a 100 ks 1,5x5,1 cm), ve spirálové vazbě 
s deskami ve tvaru bubliny z recyklovaného papíru. 
Rozměr: 108×85×25 mm Tisk: P1(4C)
36,10 Kč / 1,40 €

Cravis AP741872
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). Rozměr: 102×143×14 mm Tisk: P1(4C)
46,60 Kč / 1,81 €
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Kendil AP721682-00
Poznámkový blok s týdenním plánováním a s deskami z 
recyklované lepenky, se 25 středně velkými a 125 mini lepícími 
poznámkami. Včetně kuličkového pera z recyklovaného papíru a s 
modrou náplní. Rozměr: 118×190×16 mm Tisk: P1(4C)
67,20 Kč / 2,61 €RECYCLED

PAPER
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Exclam AP800424
Samolepící bloček s 25 velkými a 100 
malými samolepícími lístky (ve 4 různých 
barvách). S výřezem vykřičníku na deskách. 
Rozměr: 70×106 mm Tisk: P1(4C)
9,30 Kč / 0,36 €

Ronux AP721132
Trojúhelníkový bloček s deskami z 
recyklované lepenky se samolepícími lístky 
ve 2 velikostech.Vč. 20 ks trojhranných 
a 60 ks trojúhelníkových lístků. 
Rozměr: 109×92×3 mm Tisk: P1(4C)
12,90 Kč / 0,50 €

Covet AP731613
25ks velkých a 125ks malých samolepících 
poznámkových lístků. 5 různých barev. 
Rozměr: 83×86×5 mm Tisk: P1(4C)
13,40 Kč / 0,52 €

Zinko AP731612
100 ks nalepovacích poznámkových lístků. 
Rozměr: 82×60×3 mm Tisk: P1(4C)
6,40 Kč / 0,25 €
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Juke AP810365
Poznámkový blok z recyklovaného papíru a 3 barevné 
lepící papírky (42 × 12 mm). Rozměr: 110×122×22 mm 
Tisk: P1(4C), S1(2C)
48,40 Kč / 1,88 €

Leryl AP721494
Bloček s deskami z recyklované lepenky s 200 
lístky a 125 mini samolepícími lístky v 5 barvách. 
Rozměr: 81×26×83 mm Tisk: P1(4C)
50,20 Kč / 1,95 €
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Hensa AP791750
Samolepící papírky v papírovém obalu a pravítko. 2×25 velkých 
5×25 malých samolepících papírků. Rozměr: 60×160×5 mm 
Tisk: P1(2C)
15,20 Kč / 0,59 €

Hundy AP808722
Papírová záložka do knihy a pravítko se samolepícími 
lístky s domečkem na konci. Rozměr: 208×60 mm 
Tisk: P1(4C), VS(FC)
10,60 Kč / 0,41 €

Rondy AP808721
Papírová záložka s pravítkem a samolepícími lístky. 
Rozměr: 68×216 mm Tisk: P1(4C), VS(FC)
10,60 Kč / 0,41 €

-00 -10

RECYCLED

PAPER

RECYCLED

PAPER

RECYCLED

PAPER

office and business 65



Ecological AP731273
Složka na dokumenty z recyklovaného papíru. 
Rozměr: 250×340×31 mm Tisk: S1(3C)
35,80 Kč / 1,39 €

Greenwich AP809343
Poznámkový blok z recyklovaného papíru 
s držákem na vizitku, papírové poznámky 
a kuličkové pero s modrou náplní. 
Rozměr: 233×316×17 mm Tisk: P1(4C), S1(3C)
107,40 Kč / 4,17 €
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Haborg AP781742
Sloha z recyklovaného papíru. 
Rozměr: 235×310 mm Tisk: P1(2C), S1(3C)
22,40 Kč / 0,87 €

Bloguer AP781741
Sloha z recyklovaného papíru s 20 listým 
nelinkovaným blokem a kuličkovým perem s 
modrou náplní. Rozměr: 230×320×15 mm 
Tisk: P1(2C), S1(3C)
77,30 Kč / 3,00 €

Damany AP781743
Sloha z recyklovaného papíru se zapínáním na druk. 
Rozměr: 326×245×20 mm Tisk: P1(2C), S1(3C)
50,50 Kč / 1,96 €
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Toskan AP721499
Sloha A5 na dokumenty z přírodního korku s vestasvěnou 
bezdrátovou nabíječkou, blokem se 64 linkovanými listy. 
Vč. USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 175×225×30 mm 
Tisk: S1(1C), E2
624,70 Kč / 24,26 €

Bamboard AP845182
A4 podložka na psaní z bambusu. Rozměr: 225×315 mm 
Tisk: E2, S1(2C)
111,20 Kč / 4,32 €
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Rolbus AP800431
Věčný kalendář z bambusu ve stojánku se 4 kostkami. 
Rozměr: 110×35×50 mm Tisk: E2, P2(4C)
207,80 Kč / 8,07 €

Munds AP721501
Globus z přírodního korku na kovovém podstavci 
se 12 špendlíky. V dárkové krabici z kraft papíru. 
Rozměr: ø150×200 mm Tisk: E2, VS(FC)
981,30 Kč / 38,11 €
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Rubus 30 AP810434
Pravítko z bambusu, 30 cm. 
Rozměr: 309×32×3 mm Tisk: E1, P0(4C), S0(2C)
18,30 Kč / 0,71 €

ThreeO AP808515
Borovice pravítko, 30 cm. 
Rozměr: 310×25×3 mm Tisk: E1, P0(4C), 
S0(2C)
6,40 Kč / 0,25 €

OneSix AP808514
Borovice pravítko, 16 cm. Rozměr: 170×25×3 mm 
Tisk: E1, P0(4C)
4,10 Kč / 0,16 €

OFFICE AND BUSINESS70



Simler AP718057
Dřevěné pravítko, 15 cm. 
Rozměr: 170×40×1 mm Tisk: E1, P0(4C)
6,70 Kč / 0,26 €

Cembra AP864005-00
Kovový klip na poznámky s dřevěným stojánkem z 
borovice. Rozměr: 25×110×25 mm Tisk: E1, P1(2C)
19,80 Kč / 0,77 €

Bomler AP718058
Dřevěná záložka s 11 cm pravítkem. 
Rozměr: 125×35×1 mm Tisk: E1, P0(4C)
5,70 Kč / 0,22 €

Nespon AP721493-01
Lanyard z recyklovaných PET lahví s kovovou karabinkou. 
Rozměr: 20×500 mm Tisk: S1(1C), T1(8C), DT(FC)
16,50 Kč / 0,64 €
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Store AP719612
Barevná papírová taška s držadly z krouceného papíru. 
Rozměr: 240×310×100 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)
21,60 Kč / 0,84 €

Mall AP719611
Barevná papírová taška s držadly z krouceného papíru, 100 g/m². 
Rozměr: 360×410×120 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)
28,10 Kč / 1,09 €

Boutique AP718506
Taška ze sulfátového papíru s plochými držadly, 
90 g/m². Rozměr: 320×400×120 mm Tisk: T1(8C), 
DT(FC), S1(3C)
13,90 Kč / 0,54 €

Market AP718509
Taška ze sulfátového papíru s plochými držadly, 
70 g/m². Rozměr: 220×360×110 mm Tisk: T1(8C), 
DT(FC), S1(3C)
9,30 Kč / 0,36 €
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Fergut AP721525
Opakovaně použitelný pytlík se stažením na 
šnůrku na ovoce a zeleninu ze 100% bavlny. 
. Rozměr: 150×210 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)
25,20 Kč / 0,98 €

Jardix AP721526
Opakovaně použitelný pytlík se stažením na 
šnůrku na ovoce a zeleninu ze 100% bavlny, 
105 g/m².. Rozměr: 250×300 mm Tisk: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)
30,10 Kč / 1,17 €

Kortal AP721545
Sada 2 ks opakovaně použitelných pytlíků 
se stažením na šnůrku na ovoce a zeleninu 
z polyesterové síťky. (1 ks 30×35 cm, 1 ks 
25×30 cm) Rozměr: 250×300 mm Tisk: T1(8C), 
DT(FC)
60,30 Kč / 2,34 €
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EcoShop AP806611-00
Opakovaně použitelný bavlněný pytlík na ovoce a 
zeleninu, na přední straně síťovina, stažení šňůrkou, 
95 g/m². Rozměr: 290×320 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)
29,90 Kč / 1,16 €

Bread AP731313-00
Pytlík na pečivo z přírodní 100% bavlny, 105 g/m². 
Rozměr: 200×585 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
29,90 Kč / 1,16 €
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Missam AP721570-00
Opakovaně použitelná nákupní taška ze 100% 
organické bavlny s dlouhými uchy, 120 g/m². 
Rozměr: 380×420 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)
63,90 Kč / 2,48 €

Shorty AP806609-00
Opakovaně použitelná bavlněná nákupní taška s 
krátkými uchy (350 mm), 100% bavlna, 95 g/m². 
Rozměr: 370×410 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
27,00 Kč / 1,05 €
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Siltex AP721087
Bavlněná nákupní taška s dlouhými 
uchy. 100% bavlna, 140 g/m². 
Rozměr: 370×410 mm Tisk: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)
34,20 Kč / 1,33 €

Ponkal AP721088
Bavlněná nákupní taška s dlouhými uchy. 
100% bavlna, 180 g/m². Rozměr: 370×410 mm 
Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
54,10 Kč / 2,10 €

Longish AP806610-00
Opakovaně použitelná bavlněná nákupní taška s 
dlouhými uchy (700 mm), 100% bavlna, 95 g/m². 
Rozměr: 370×410 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)
28,80 Kč / 1,12 €
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Lerkal AP721144
Nákupní taška z juty a bavlny s dlouhými uchy, 
120g/m². Rozměr: 370×410 mm Tisk: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)
80,30 Kč / 3,12 €

Graket AP721569
Opakovaně použitelná nákupní taška z 
recyklované bavlny s dlouhými uchy, 120 g/m². 
Rozměr: 380×420 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
47,10 Kč / 1,83 €
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Nepax AP721571-00
Nákupní skládací taška ze 100% organické bavlny 
s dlouhými uchy, 120 g/m². Rozměr: 380×420 mm 
Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
86,00 Kč / 3,34 €

Trobax AP721574-00
100% bavlněná nákupní taška s horní částí ze 
síťoviny a středně dlouhými uchy, 200 g/m². 
Rozměr: 420×450 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
126,70 Kč / 4,92 €

Helakel AP721146
Nákupní skládací taška ze 100% bavlny, 105g/
m². Rozměr: 370×410 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)
58,50 Kč / 2,27 €

Farus AP781833-00
Plážová taška z juty se stejně barevnými uchy 
a přední kapsou. Rozměr: 480×350×150 mm 
Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(3C)
126,90 Kč / 4,93 €
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Geiser AP731735
Bavlněná nákupní taška s dlouhými uchy, ze 100% bavlny, 100 g/m². 
Rozměr: 357×402 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
35,30 Kč / 1,37 €

Turkal AP721145
Nákupní taška ze 100% bavlny a s dlouhými uchy, 140g/m². 
Rozměr: 360×400 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
43,80 Kč / 1,70 €
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Průměrná opakovaně použitelná taška 

má životnost jako 700 jednorázových 

plastových sáčků.

Daypok AP721573
Bavlněná nákupní taška s dlouhými 
uchy z PU kůže. 100% bavlna, 200 g/m². 
Rozměr: 370×410 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)
131,10 Kč / 5,09 €

Moltux AP721563-01
Nákupní taška z PLA materiálu (kyselina 
polymléčná) s dlouhými uchy. 100% biologicky 
rozložitelná, 70 g/m². Rozměr: 360×400 mm 
Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
50,50 Kč / 1,96 €
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Restun AP721577
Skládací nákupní taška z recyklovaných PET lahví. 
Rozměr: 450×385 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), 
S1(3C)
69,00 Kč / 2,68 €

Frilend AP721433
Polaminovaná recyklovaná PET nákupní taška s 
dlouhými uchy, 105 g/m². Rozměr: 370×410 mm 
Tisk: S1(3C)
31,70 Kč / 1,23 €

Kaiso AP721434
Ekologická nákupní taška z recyklovaných PET 
lahví s plaminovaným povrchem, 100 g/m². 
Rozměr: 420×350×150 mm Tisk: S1(3C)
58,70 Kč / 2,28 €
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Recycle AP731279
Nákupní taška s recyklovaného, biologicky odbouratelného 
plastu, s patentkou, 120 g/m². Rozměr: 375×380×120 mm 
Tisk: S1(2C)
54,80 Kč / 2,13 €

Flubber AP731816
Ekologická polaminovaná nákupní taška z netkané textilie, 
100 g/m². Rozměr: 400×350×130 mm  Tisk: S1(3C)
42,00 Kč / 1,63 €
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Tibak AP721572-00
Vak na stažení šňůrkou z 100% organické bavlny, 
120 g/m². Rozměr: 380×420 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), 
S1(4C)
66,40 Kč / 2,58 €

Konim AP721610
Vak na stažení šňůrkou ze 100%  recyklované bavlny, 
120 g/m². Rozměr: 380×420 mm Tisk: S1(4C), T1(8C), 
DT(FC)
58,70 Kč / 2,28 €
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Galsin AP721566-00
Vak na stažení šňůrkou, bavlna (145 g/m²) a přírodní korek. 
Rozměr: 380×410 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
102,20 Kč / 3,97 €

Bass AP731218
Vak na stažení šňůrkou, 100% bavlna. 
Rozměr: 340×410 mm Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(4C)
44,00 Kč / 1,71 €

Lambur AP721547
Vak na stažení šnůrkou z recyklovaných PET lahví se 
zpevněnými rohy. Rozměr: 340×420 mm Tisk: T1(8C), 
DT(FC), S1(4C)
45,30 Kč / 1,76 €
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Dons AP721568
Polaminovaný kraftový papírový batoh s přihrádkami 
na zip a nastavitelnými ramenními popruhy. 
Rozměr: 300×400×140 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)
212,20 Kč / 8,24 €

Kizon AP721567
Polaminovaný kraftový papírový batoh s postranními kapsami, 
přední kapsou na zip a nastavitelnými ramenními popruhy. 
Rozměr: 300×400×140 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)
201,60 Kč / 7,83 €
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Při procházce borovým lesem se vaše 

plíce cítí svěží. Je to kvůli protizánětlivé 

sloučenině zvané a-Pinene, která se nachází 

v jehličnanech.
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Caldy AP721636
Batoh s přední kapsou na zip, boční kapsou ze síťoviny, 
polstrovanými zády a ramenními popruhy. Recyklovaný 
PET polyester 600D. Rozměr: 280×380×120 mm 
Tisk: T2(8C), DT(FC)
311,60 Kč / 12,10 €

Konor AP721548
Batoh s přihrádkami na zip, polstrovaným prostorem pro notebook 
(15 ") a tablet (10"), polstrovanými zady a ramenními popruhy. Se 
zabudovaným USB připojením pro power banky. Recyklovaný PET 
polyester. Rozměr: 310×450×170 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)
482,00 Kč / 18,72 €
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Simaro AP781831
Bavlněná sportovní taška s barevnými uchy, 100 g/m². 
Rozměr: ø250×500 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), S1(3C)
155,50 Kč / 6,04 €

Rover AP731223
Jednoduchý námořnický vak přes rameno. Materiál: 100% 
bavlna, 175 g/m². Rozměr: ø250×435 mm Tisk: T2(8C), 
DT(FC), S1(3C)
95,80 Kč / 3,72 €

Karmul AP781776-00
Taška na dokumenty s hlavními přihrádkami na zip, 100% 
bavlna. Rozměr: 400×300 mm Tisk: T2(8C), DT(FC)
122,10 Kč / 4,74 €
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Reizon AP721581
Transparentní pončo z PLA materiálu (kyselina polymléčná), 100% biologicky 
rozložitelné, v jedné velikosti pro dospělé, na zip v plastovém obalu. 
Rozměr: 102x127 cm. Rozměr: 100×135 mm Tisk: DG1(FC)
36,80 Kč / 1,43 €
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WooCard AP718125
Dřevěný obal na karty s gumičkou. Rozměr: 94×60×6 mm 
Tisk: E2, P1(4C), S1(1C)
25,50 Kč / 0,99 €

Brosian AP721413
Automatický, skládací deštník s 8 panely ve stejně 
barevném pouzdře. S kovovým rámem, sklolaminátová 
žebra a dřevěná rukojeť. Recyklované PET. 
Rozměr: ø950 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)
230,20 Kč / 8,94 €

StriCard AP718126
Obal na karty z HDF dřevovláknité desky s gumičkou. 
Ideální pro UV LED potisk. Rozměr: 94×60×6 mm 
Tisk: UV(FC), P1(4C), S1(1C)
19,10 Kč / 0,74 €
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Déšť má vůni zvanou „petrichor“. 

Některé rostliny a bakterie, žijící v 

půdě, produkují chemikálie, které 

se uvolňují do vzduchu, když prší.

Limoges AP800732-10
Automatický, větru odolný deštník s 8 panely, 
dřevěnou rukojetí, tyčkou a konci, kovovým rámem a 
sklolaminátovými žebry. Recyklovaný PET pongee 190T. 
Ve značkovém obalu. Značkový produkt André Philippe. 
Rozměr: ø1050×885 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)
236,90 Kč / 9,20 €
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Bonaf AP721414
Automatický deštník s 8 panely, kovovým rámem, 
dřevěnou tyčkou a rukojetí. Recyklované PET. 
Rozměr: ø1050 mm Tisk: T2(8C), DT(FC), S2(1C)
250,30 Kč / 9,72 €

Asperit AP800731
Automatický, větru odolný deštník s 8 
panely, dřevěnou rukojetí, kovovým rámem a 
sklolaminátovými žebry. Recyklovaný PET pongee 
190T. Rozměr: ø1040×840 mm Tisk: S2(1C), 
T2(8C), DT(FC)
181,50 Kč / 7,05 €
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Muntok AP810398
Oboustranný manuální mlýnek na sůl a pepř, 
nerez ocel/bambus, s keramickým mlýnkem. 
Rozměr: ø45×195 mm Tisk: P2(2C), E2, RE2(6C), 
DO3(FC)
259,60 Kč / 10,08 €

Sasa AP800406
Hmoždíř z bambusu. Rozměr: ø90×48 mm 
Tisk: P2(2C), E2
131,30 Kč / 5,10 €

Sarawak AP810399-01
Manuální mlýnek na sůl a pepř, nerez 
ocel/bambus, s keramickým mlýnkem. 
Rozměr: 60×60×112 mm Tisk: E2, P2(2C)
230,20 Kč / 8,94 €
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BooCook AP800421
Digitální kuchyňská váha s bambusem a 
podsvíceným displejem. Kapacita: 5 kg, 
stupnice po 1 g, měrné jednotky: kg/g/
oz. Ukazatel vody/mléka ml. Dodáváno bez 
2 AAA baterií. Rozměr: 190×240×20 mm 
Tisk: E2, S2(2C)
394,00 Kč / 15,30 €

Borinda AP800390
Vařečka z bambusu. Rozměr: 240×50 mm 
Tisk: E2, P1(1C)
23,70 Kč / 0,92 €
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Koet AP731983
4 druhy nožů z nerezové oceli s dřevěnou 
rukojetí v černé dárkové krabičce. 
Rozměr: 190×160×23 mm  Tisk: E2
232,30 Kč / 9,02 €

Boursin AP800389
4dílná sada nožíků na sýry z bambusu, v černé 
dárkové krabičce. Značkový produkt André Philippe. 
Rozměr: 185×30×160 mm Tisk: P2(1C), E2, S1(1C)
217,80 Kč / 8,46 €

Reggiano AP800419
Struhadlo na sýr, bambus/nerez ocel. 
Rozměr: 151×68×40 mm Tisk: E2, P2(4C)
155,00 Kč / 6,02 €
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Naples AP800418
Bambusové prkénko na krájení 32 cm pizzy. 
Rozměr: ø320×440×10 mm Tisk: E2
212,70 Kč / 8,26 €

Shiba AP800405
Prkénko na krájení z bambusu ve tvaru vánočního 
stromečku. Rozměr: 200×300×10 mm Tisk: E2
111,80 Kč / 4,34 €
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Mangalica AP800417
Bambusové prkénko na krájení ve tvaru prasete. 
Rozměr: 298×200×10 mm Tisk: E2
111,80 Kč / 4,34 €

Bubula AP800407
Bambusové prkénko na krájení ve tvaru krávy. 
Rozměr: 298×200×10 mm Tisk: E2
111,80 Kč / 4,34 €

Kentucky AP800416
Bambusové prkénko na krájení ve tvaru kuřete. 
Rozměr: 298×200×10 mm Tisk: E2
111,80 Kč / 4,34 €
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Bambusa AP800388
Bambusové prkénko na krájení. 
Rozměr: 330×230×10 mm Tisk: E2
132,10 Kč / 5,13 €

Ruban AP781249
Bambusové prkénko na krájení. 
Rozměr: 150×200×10 mm Tisk: E2
67,20 Kč / 2,61 €
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Bambus je jedlý. Nové výhonky 

se sklízejí, když jsou stále měkké. 

Často se používají v asijské 

kuchyni a jsou dobrým zdrojem 

zdravé vlákniny.
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Beylom AP721533
Sada 3ks příborů z bambusu v poudře. 
Rozměr: 210×26×56 mm Tisk: P1(4C)
44,80 Kč / 1,74 €

Nesty AP781251
2ks jídelních hůlek z bambusu. Rozměr: 225 mm 
Tisk: P0(4C), E0
29,90 Kč / 1,16 €

Plusin AP721531
Sada 3ks příborů z bambusu v bavlněném 
obalu. Rozměr: 65×220×10 mm Tisk: T1(8C), 
DT(FC), E2
65,70 Kč / 2,55 €
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Ristretto AP718226
Držák na 24 kávových kapslí pro 
Nespresso® z ořechové překližky 
a akrylu. Dodáváno rozložené. 
Rozměr: 190×255×87 mm Tisk: P2(1C)
496,20 Kč / 19,27 €

Merin AP721179
Dřevěný květináček s 6-8 semínky máty. 
Rozměr: 75×75×75 mm Tisk: E1, P1(4C)
165,60 Kč / 6,43 €

Nertel AP781236
Sada 2 biologicky rozložitelných květináčů se 
semínky máty a petržele. Rozměr: 150×70×70 mm 
Tisk: P1(1C), VS(FC)
90,90 Kč / 3,53 €

FOOD AND DRINKWARE 103



Lantux AP721391
Sada 10 ks papírových brček 
na pití v papírové krabičce. 
Rozměr: 33×200×13 mm 
Tisk: P1(4C), VS(FC)
9,80 Kč / 0,38 €

BamStraw AP800427-07
10 ks papírových brček na pití se vzorem 
bambusu, v krabičce z kraftového papíru. 
Rozměr: 31×200×14 mm Tisk: P1(4C), VS(FC)
8,50 Kč / 0,33 €

StriStraw AP800428
10 ks papírových brček na pití se vzorem 
proužků, v krabičce z kraftového papíru. 
Rozměr: 31×200×14 mm Tisk: P1(4C), 
VS(FC)
8,50 Kč / 0,33 €
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Kalux AP721384
Sada 2 opakovaně použitelných 
nerezových brček na pití a čistící 
štěteček v bavlněném obalu. 
Rozměr: 35×245 mm Tisk: E1, T1(8C), 
DT(FC)
48,90 Kč / 1,90 €

BooSip AP809573
Sada 2 opakovaně použitelných přírodních 
bambusových brček a čistícího kartáčku v 
bavlněném pouzdře. Průměr a povrch brček se 
může lišit. Rozměr: 50×250 mm Tisk: E1, T1(8C), 
DT(FC)
42,50 Kč / 1,65 €

Klaran AP721537
Opakovaně použitelné brčko z bambusového 
vlákna s čisticím kartáčem, v pouzdře s karabinou. 
Rozměr: ø24×125 mm Tisk: P1(4C)
62,10 Kč / 2,41 €
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Taxlam AP721177
Box na jídlo z bambusových vláken s 
příborem (nůž a vidlička) a gumičkou, 700 ml. 
Rozměr: 165×50×110 mm Tisk: P1(1C), S1(1C)
149,40 Kč / 5,80 €

Bilsoc AP721538
Box na jídlo z ekologického plastu z bambusového vlákna s 
přírodním bambusovým víkem, sadou příborů (vidlička, lžíce a 
nůž) a elastickým popruhem, 700 ml. Rozměr: 165×50×112 mm 
Tisk: E2, P1(1C), S1(1C)
187,20 Kč / 7,27 €
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Lopack AP741237
Tašky pro recyklaci odpadů 3ks, z polaminované 
netkané textilie. Rozměr: 690×450×230 mm 
Tisk: S1(1C)
174,30 Kč / 6,77 €

Dredon AP721395
Box na jídlo z bambusových vláken ve tvaru 
sendviče. Rozměr: 125×39×128 mm Tisk: P2(1C), 
VS(FC)
48,20 Kč / 1,87 €

Konpel AP721532
Barevný box na jídlo z ekologického plastu z 
bambusového vlákna s držadly na víku, 1000 ml. 
Rozměr: 188×78×129 mm Tisk: P2(2C),  VS(FC)
174,10 Kč / 6,76 €

Galix AP721687-00
Box na jídlo z ekologického plastu z bambusového 
vlákna s vnitřním dělením, držákem mobilního 
telefonu, sadou příborů (vidlička, lžíce a nůž) 
a elastickým páskem, 1000 ml. Bez BPA. 
Rozměr: 190×90×120 mm Tisk: P1(2C)
179,50 Kč / 6,97 €
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Woofri AP718381
Polaminovaná magnetka z břízy na zakázku s 
plnobarevným potiskem. Cena zahrnuje UV LED tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 200 ks.
 Tisk: FP-UV(FC)
7,70 Kč / 0,30 €

-B-A -C -D
• 35×53×5 mm• ø45×5 mm • 45×45×5 mm • 35×53×5 mm
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Mezinárodní den lesů se slaví 21. března. Byl 

založen usnesením Valného shromáždění 

OSN v roce 2012. Den slaví a zvyšuje povědomí 

o důležitosti všech typů lesů.
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Riffox AP721527
Kuchyňská zástěra ze 100% organické 
bavlny s přední kapsou, 180 g/m². 
Rozměr: 650×930 mm Tisk: S1(4C), T1(8C), 
DT(FC)
170,50 Kč / 6,62 €

Vurcex AP721396
Bavlněná zástěra s předními kapsami a 
nastavitelnými řemínky z PU kůže, 340 g/m². 
Rozměr: 680×800 mm Tisk: S2(4C), T1(8C), DT(FC)
413,00 Kč / 16,04 €

Maylon AP721175
Zástěra s přední kapsou, 100% bavlna, 150 g/m². 
Rozměr: 650×900 mm Tisk: S1(4C), T1(8C), DT(FC)
119,00 Kč / 4,62 €
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Calen AP721528
Kuchyňská chňapka z organické bavlny, 1 ks. 
Rozměr: 180×285 mm Tisk: T0(8C), DT(FC)
113,30 Kč / 4,40 €
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Athena AP800433-01
Vysoce kvalitní velký porcelánový hrnek v bílé barvě s 
bambusovým podtáckem, 400 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø100×85 mm Tisk: C2(8C), CP(2C), WPC(FC), E2
156,60 Kč / 6,08 €

Yotel AP721708
Keramický hrnek v matném provedení s bambusovým 
víčkem, 370 ml. V krabici z kraftového papíru. 
Rozměr: ø82×105 mm Tisk: C2(8C), WPC(FC), P2(4C), 
E2
141,60 Kč / 5,50 €

Hestia AP803415-01
Vysoce kvalitní porcelánový hrnek v bílé barvě s 
bambusovým podtáckem, 320 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø85×90mm Tisk: C2(8C), CP(2C), WPC(FC), E2
134,70 Kč / 5,23 €
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Kipal AP721652
Hrnek z borosilikátového skla s bambusovým víčkem 
a lžičkou, 420 ml. V papírové kraftové krabičce. 
Rozměr: ø87×106 mm Tisk: E2, P2(4C), C2(8C)
240,20 Kč / 9,33 €

Bokun AP721707
Keramický hrnek s přírodní korkovou základnou, 
420 ml. V krabici z kraftového papíru. 
Rozměr: ø90×110 mm Tisk: P2(1C)
183,60 Kč / 7,13 €
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Papcap S AP808906
Jednostěnný papírový kelímek na 
pití, 120 ml. Min.mn.: násobky 50 ks. 
Rozměr: ø60×60 mm Tisk: P0(4C), VS(FC)
1,30 Kč / 0,05 €

Papcap M AP808907
Jednostěnný papírový kelímek na 
pití, 240 ml. Min.mn.: násobky 50 ks. 
Rozměr: ø80×92 mm Tisk: P0(4C), VS(FC)
2,60 Kč / 0,10 €

Hoplar AP721539
Jednostěnný termo hrnek z ekologického plastu z bambusových 
vláken s přírodním držadlem korku a víkem z bambusu, 350 ml. 
Rozměr: ø87×108 mm Tisk: E2, P2(4C)
126,70 Kč / 4,92 €
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Zally AP721534
Jednostěnný termo hrnek z ekologického plastu 
z bambusových vláken s víkem na pití, 450 ml. 
Rozměr: ø93×134 mm Tisk: P2(4C), DO4(FC)
47,10 Kč / 1,83 €

Fliker AP721540
Jednostěnný termo hrnek z ekologického plastu z 
bambusových vláken se silkonovým víkem na pití a 
páskem na držení, 380 ml. Rozměr: ø95×114 mm 
Tisk: P2(4C)
60,00 Kč / 2,33 €

Tokken AP721167
Jednostěnný termo hrnek z bambusových vláken, se 
silikonovým víčkem na pití a páskem na držení, 380 
ml. Rozměr: ø94×112 mm Tisk: P2(4C)
61,80 Kč / 2,40 €
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Univer AP809475-01
Bílá papírová krabička na hrnek o objemu 
300/400ml. Rozměr: 120×135×85 mm 
Tisk: P1(1C), S1(2C), VS(FC)
13,90 Kč / 0,54 €

Three AP809474-01
Bílá papírová krabička na hrnek o objemu 300ml. 
Rozměr: 115×110×100 mm Tisk: P1(1C), S1(2C), 
VS(FC)
13,10 Kč / 0,51 €
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Mořská voda je při konzumaci lidmi slaná a škodlivá. Mořský led je však pitný, protože 

má pouze desetinu soli než mořská voda. Je to proto, že led do své krystalové struktury 

nezahrnuje mořskou sůl.

Meridal AP721176
Hrnek z bambusových vláken, 350 ml. 
Rozměr: ø79×88 mm Tisk: P2(4C), RS(1C)
41,70 Kč / 1,62 €

Teplan AP721535
Ekologický hrnek z bambusových vláken se lžičkou, 
350 ml. Rozměr: ø84×104 mm Tisk: P2(4C)
74,40 Kč / 2,89 €
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Shifen AP721400-01
Dvoustěnný termo hrnek z nerez oceli s 
transparentním víčkem na pití a korkovým dnem, 
500 ml. V dárkové krabičce. Rozměr: ø80×175 mm 
Tisk: E2, P2(1C)
366,20 Kč / 14,22 €

Nerux AP721399-01
Dvoustěnný termo hrnek z nerez oceli s 
transparentním víčkem na pití a korkovým dnem, 
380 ml. V dárkové krabičce. Rozměr: ø87×134 mm 
Tisk: E2, P2(1C)
324,50 Kč / 12,60 €

Ariston AP721174
Termo hrnek z nerez oceli, potažený bambusem a víčkem 
na pití, 450 ml. V dárkové krabičce. Rozměr: ø82×170 mm 
Tisk: E2, P2(1C)
331,70 Kč / 12,88 €
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Tulman AP721169
Barevná sportovní láhev na pití s 
bambusovým uzávěrem, 750 ml. V 
dárkové krabičce. Rozměr: ø72×242 mm 
Tisk: RS(1C), E2, P2(2C)
289,20 Kč / 11,23 €

Moltex AP721173
Sportovní láhev z nerez oceli a 
bambusu, 500 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø69×245 mm Tisk: E2, P2(1C)
398,90 Kč / 15,49 €

Balman AP800430
Jednostěnná sportovní láhev z nerez 
oceli s víkem z bambusu, 750 ml. 
Rozměr: ø72×242mm Tisk: RS(1C), 
E2, P2(2C)
214,80 Kč / 8,34 €
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Mento XL AP800425
Hliníková sportovní láhev s karabinkou, 750 ml. Rozměr: ø70×250 mm 
Tisk: RS(1C), C3(8C), E2, P2(4C), *:WPC(FC)
87,30 Kč / 3,39 €

Mento AP731964
Sportovní láhev s karabinou, vyrobeno z hliníku, 400 ml. 
V papírové krabičce. Rozměr: ø66×175 mm  Tisk: RS(1C), 
C2(8C), E2, P2(4C), *:WPC(FC)
74,70 Kč / 2,90 €
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Burdis AP721178
Skleněná sportovní láhev s 
bambusovým víčkem, 420 
ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø63×190 mm 
Tisk: E2, P2(1C), C3(8C)
152,40 Kč / 5,92 €

Lurok AP721543-01
Skleněná sportovní láhev s 
bambusovým víčkem a bílým 
neoprenovým obalem, 550 
ml. Rozměr: ø65×197 mm 
Tisk: E2, P2(1C), T1(8C), DT(FC), 
C3(8C)
181,00 Kč / 7,03 €

Dolken AP721536
Sportovní láhev z ekologického 
plastu z bambusového vlákna 
s popruhem na víčku, 600 
ml. Rozměr: ø63×213 mm 
Tisk: E1, P2(1C)
112,80 Kč / 4,38 €

Kutyl AP721696-01
100% biologicky rozložitelná 
sportovní láhev PLA, 830 ml. 
Rozměr: ø70×258 mm Tisk: P2(2C), 
RS(1C)
211,90 Kč / 8,23 €
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Forester AP811112
Nerezová butylka s dřevěným povrchem, 
170 ml. Rozměr: 110×90×21 mm Tisk: E2
186,40 Kč / 7,24 €

Bierbass AP809546
Kulatý dřevěný otvírák na láhve. 
Rozměr: ø69×10 mm Tisk: E1, P1(4C)
36,10 Kč / 1,40 €
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Kovové uzávěry skleněných lahví jsou také 

recyklovatelné, ale často jsou vynechány kvůli 

využití jejich malé velikosti.

Boojito AP809569
Otvíták na láhve, bambus/nerez ocel. 
Rozměr: 178×40×10 mm Tisk: E1, P2(4C), RE2(6C)
61,80 Kč / 2,40 €

Bierbaum AP874007
Otvírák na láhve s dřevěným držadlem. 
Rozměr: 144×25×19 mm Tisk: P1(4C), E1
42,70 Kč / 1,66 €
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Palet AP721380
Dřevěný podtácek ve tvaru mini palety. 
Rozměr: 115×15×75 mm Tisk: E1, P1(4C)
49,70 Kč / 1,93 €

Booster AP800426
Sada 4 ks podtácků z bambusu ve stojánku 
na stůl. Rozměr: 110×110×40 mm 
Tisk: E2, P2(4C)
171,80 Kč / 6,67 €
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Výrobci vína upřednostňují zátky z korku, protože umožňují, aby s vínem interagovalo 

správné množství kyslíku, takže může náležitě stárnout.

Brunex AP721068
Kulatý podtácek z přírodního korku. 
Rozměr: ø100×3 mm  Tisk: P1(1C), S1(1C)
8,20 Kč / 0,32 €

Brew AP718062
Zakázková výroba tácku z HDF dřevovláknité 
desky s vlastní grafikou na 1 straně. Cena 
zahrnuje UV LED potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 95×95 mm 
Tisk: FP-UV(FC)
16,50 Kč / 0,64 €
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Lonpel AP721544
Skleněná karafa na vodu/víno s korkovým víčkem, 
1000 ml. Rozměr: ø93×272 mm Tisk: P2(1C), E2
345,10 Kč / 13,40 €

Tiaky AP721541
Termoska z nerez oceli s bambusovým povrchem 
a páskem, 500 ml. Rozměr: ø65×255 mm 
Tisk: E2, P2(1C), RE2(6C)
623,40 Kč / 24,21 €

Loire AP808026
Klasická vývrtka z nerez oceli s dřevěným držadlem. 
Rozměr: 104×85×27 mm Tisk: E1, P2(2C)
27,60 Kč / 1,07 €
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Korkové háje ve Středozemní kotlině obsahují jedny z nejvyšších úrovní biologické 

rozmanitosti lesů na světě, včetně endemických rostlin a ohrožených zvířat.

Barboo AP808028
BBQ sada z nerez oceli a s bambusovou 
rukojetí (vidlička, kleště a obracečka s 
otvírákem na lahve). S bambusovým 
vzorem v hliníkovém pouzdře. 
Rozměr: 428×155×60 mm Tisk: E2
707,10 Kč / 27,46 €

Alabama AP808024
BBQ nářadí 5v1 (špachle, vývrtka, kartáč, otvírák na láhve 
a vidlička) z nerez oceli a s dřevěným držadlem. Může být 
rozděleno na 2 samostatné části posuvným systémem. 
Rozměr: 265×87×24 mm Tisk: E2, P2(4C), RE2(6C)
323,20 Kč / 12,55 €
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Boriax AP721165
Sada na víno z bambusu s vývrtkou, kroužkem, 
nálevku a zátkou v bambusové krabičce s 
přihrádkou na láhev vína. Dodáváno bez láhve. 
Rozměr: 360×118×110 mm Tisk: E2, P2(4C)
665,40 Kč / 25,84 €

Nitol AP721164
Sada na víno z bambusu s vývrtkou, 
kroužkem a zátkou v bambusové krabičce. 
Rozměr: 160×100×45 mm Tisk: E2, P2(4C)
408,90 Kč / 15,88 €

Godello AP804906
Sada na víno 4 dílná, kov/dřevo, v bambusové 
krabičce. Rozměr: 147×168×49 mm Tisk: E2, P2(4C)
359,70 Kč / 13,97 €
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Round AP812101
Sada na víno s vývrtkou, kroužkem, zátkou 
a nálevkou v kulaté plastové krabičce s 
překližkou na povrchu. Rozměr: ø160×40 mm 
Tisk: E2, P2(4C)
318,00 Kč / 12,35 €

Malbec AP804905
Sada na víno 6ti dílná, kov/dřevo, v černé dárkové 
dárkové krabičce. Rozměr: 205×157×36 mm 
Tisk: E2, S1(1C)
284,50 Kč / 11,05 €
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Cretium AP781822
Dřevěné JoJo s bílou bavlněnou šňůrkou. 
Rozměr: ø50×28 mm Tisk: P1(4C), E1
13,60 Kč / 0,53 €

Runux AP721446
Ploché JoJo z ekologického plastu z bambusových 
vláken.  Rozměr: ø50×15 mm Tisk: P1(4C), UV(FC)
19,80 Kč / 0,77 €

Darfil AP721445
Pokladnička prasátko z ekologického plastu z 
bambusových vláken. Rozměr: 105×68×71 mm 
Tisk: P2(1C)
65,40 Kč / 2,54 €
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Wodalus AP718155
Plastové puzzle, 9 dílů, s vlastní grafikou, na polaminované 
dřevěné desce z břízy. Cena zahrnuje UV LED potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 120×120×3 mm 
Tisk: FP-UV(FC)
43,00 Kč / 1,67 €

Sabix AP721449
Dřevěná stavebnice - věž 
(45 ks) v bavlněném pytlíku. 
Rozměr: 50×175×50 mm Tisk: E2, T1(8C), 
DT(FC)
145,50 Kč / 5,65 €
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Jetex AP781276
Dřevěná, barevná skládací puzzle kostka, ve váčku 
z netkané textilie o rozměrech 123x150 mm. 
Rozměr: 45×45×45 mm Tisk: T1(8C), DT(FC)
48,70 Kč / 1,89 €

Leon AP800369
Dřevěná hra puzzle ve tvaru kostky 
v bavlněném pytlíku přírodní 
barvy. Rozměr 96×165 mm. 
Rozměr: 44×41×41 mm 
Tisk: E2, T1(8C), DT(FC)
37,30 Kč / 1,45 €

Genius AP800345
Dřevěné magické puzzle, 3 ks v dřevěné 
krabičce. Rozměr: 240×78×66 mm Tisk: E1
231,50 Kč / 8,99 €
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Kelpet AP781823
Dřevěné domino se zvířecími postavičkami, 
v dřevěné krabičce, 28 kostek. 
Rozměr: 150×32×50 mm Tisk: E1, P1(4C)
76,20 Kč / 2,96 €

VYTVOŘTE SI 
VÁŠ DESIGN!

Sebastopol AP718230
Domino z polaminované březové překližky s 28 dílky a 
bavlněným váčkem. Cena zahrnuje 1 barevné logo na zadních 
stranách dílků, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 117×55×41 mm Tisk: FP-S(1C)
73,10 Kč / 2,84 €

Sebastopol Plus AP718382
Polaminované domino z břízy s 28 dílky na zakázku a 
bavlněným pouzdrem. Cena zahrnuje 1 barevný potisk loga 
na zadní straně všech dílků s předními tečkami v odpovídající 
barvě, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 250 ks. 
Rozměr: 117×55×41 mm Tisk: FP-S(1C)
76,50 Kč / 2,97 €
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Prakon AP721181
Dřevěné domino v dřevěné krabičce, 28 dílků. 
Rozměr: 147×50×31 mm Tisk: E1, P1(4C)
33,70 Kč / 1,31 €
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Xigral AP721182
Dřevěná sada her - šachy, domino, mikádo 
a dáma. Rozměr: 163×30×163 mm 
Tisk: E1, P1(4C)
163,80 Kč / 6,36 €

Mikado AP781825
Dřevěná hra Mikádo v dřevěné krabičce, 41 
tyček. Rozměr: 195×30×45 mm Tisk: E1, P1(4C)
28,10 Kč / 1,09 €
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Immermor AP718152
Paměťová hra z polaminového dřeva břízy se zvířecími 
postavičkami. 24 motivů (40x40 mm). Cena zahrnuje 
1 barevné logo tištěné na zadní straně každého 
motivu, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 40×40 mm Tisk: FP-S(1C)
80,90 Kč / 3,14 €

VYTVOŘTE SI 
VÁŠ DESIGN!

Immermor Creative AP718383
Polaminované pexeso z břízy s vlastní grafikou. S 24 dílky (40x40 mm). 
Cena zahrnuje 12 různých plnobarevných potisků na přední 
straně dílků a 1 barevný potisk loga na zadní straně všech dílků, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 250 ks. Rozměr: 40×40 mm 
Tisk: FP-UV(FC), FP-S(1C)
87,30 Kč / 3,39 €
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Pelkat AP721448
Sada her v dřevěné krabičce - 
francouzské hrací karty a 5 kostek. 
Rozměr: 105×28×97 mm Tisk: E1, P1(4C)
67,00 Kč / 2,60 €

Grapex AP721447
Dřevěné piškvorky (9 ks) v dřevěné krabičce. 
Rozměr: 73×31×73 mm Tisk: E1, P1(4C)
56,70 Kč / 2,20 €
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AP718092-A

AP718092-B

AP718092-C

AP718092-D

AP718092-E

AP718092-F

AP718092-G

• 192×35 mm

• 169×42 mm

• 153×29 mm

• 148×43 mm

• 160×45 mm

• 170×38 mm

• 147×32 mm

Dragon AP808510
6-ti dílný set barevných tužek v dřevěné krabičce 
s 20 cm pravítkem. Rozměr: 210×25×35 mm  
Tisk: P2(4C), E1
33,50 Kč / 1,30 €

Looney AP718092
Dřevěné pravítko. Rozměr: 192×35 mm 
Tisk: E1, P1(2C)
9,00 Kč / 0,35 €
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Aladin AP761186
Sada voskovek a pastelek v krabičce z kartonu s okýnkem. 
Rozměr: 78×185×12 mm Tisk: P1(4C)
27,30 Kč / 1,06 €

Dumbo AP761866
Sada na kreslení s 10ti barevnými pastelkami, 
1 ořezávátkem, 1 pravítkem a omalovánkami. 
Rozměr: 76×177×14 mm Tisk: P1(4C), VS(FC)
22,40 Kč / 0,87 €
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Boltex AP781757
Mandala set na vybarvení s barevnými 
pastelkami a 12 listy mandala designu. 
Rozměr: 90×90×10 mm Tisk: P1(2C), VS(FC)
27,80 Kč / 1,08 €

Figgy AP741313
Sada na kreslení se 6ti pastelkami, ořezávátkem a 
omalovánkami. Rozměr: 74×90×15 mm Tisk: P1(1C), 
VS(FC)
16,00 Kč / 0,62 €
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Vybarvování je relaxační aktivita pro 

děti i dospělé. Pomáhá také rozvíjet 

schopnost trpělivosti.

Liddy AP808504
Voskovky obalené černým 
papírem v papírové krabičce. 
Rozměr: 50×90×9 mm Tisk: P0(4C), 
VS(FC)
6,70 Kč / 0,26 €

Lola AP808505
Voskovky obalené černým 
papírem v papírové krabičce. 
Rozměr: 100×90×9 mm Tisk: P0(4C), 
VS(FC)
13,40 Kč / 0,52 €

Craxon 12 AP718339
Sada 12 ks voskovek obalené černým 
papírem v papírové krabičce na zakázku. 
Cena zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 100×90×9 mm Tisk: FP-DG(FC)
27,80 Kč / 1,08 €

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)
21,10 Kč / 0,82 €
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Kitty AP808502
Dřevěné pastelky (6 ks) v papírové 
krabičce. Rozměr: 45×90×9 mm 
Tisk: P0(4C), VS(FC)
5,90 Kč / 0,23 €

Lea AP808503
Dřevěné pastelky (12 ks) v papírové 
krabičce. Rozměr: 90×90×9 mm 
Tisk: P0(4C), VS(FC)
12,40 Kč / 0,48 €

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)
26,80 Kč / 1,04 €

Penxil 6 AP718336
Sada 6 ks pastelek v papírové krabičce 
na zakázku. Cena zahrnuje digitální 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 100 ks. Rozměr: 45×90×9 mm 
Tisk: FP-DG(FC)
20,30 Kč / 0,79 €
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Remix AP721184
Barevné křídy (4 ks) v papírové krabičce. 
Rozměr: 95×110×25 mm Tisk: P1(4C), VS(FC)
23,20 Kč / 0,90 €

Gallery 6 AP812600
Sada 6ks barevných tužek s ořezávátkem v papírové 
krabičce. Rozměr: ø27×102 mm Tisk: P1(4C), VS(FC)
11,10 Kč / 0,43 €

Tynie AP741312
Dřevěné pastelky, 4 ks, v papírové krabičce. 
Rozměr: 30×90×8 mm Tisk: P0(4C), VS(FC)
4,40 Kč / 0,17 €
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Farm AP809345
Dřevěná tužka s barevnou figurkou, neořezaná. 
Rozměr: ø8×210 mm Tisk: P1(4C)
14,90 Kč / 0,58 €

Zoom AP809344
Dřevěné kuličkové pero s barevnou hlavičkou 
zvířátka, s modrou náplní. Rozměr: ø13×110 mm 
Tisk: P1(4C)
22,70 Kč / 0,88 €

Zhilian AP721450
Dřevěná tužka s větrníkem. Neořezaná, HB kvalita. 
Rozměr: 80x220x48 mm Tisk: P2(1C)
33,70 Kč / 1,31 €
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Loggy AP864006
Přívěšek na klíče z přírodního dřeva s kůrou a 
kovovým kroužkem. Rozměry produktů se mohou 
mezi sebou lišit. Rozměr: ø50×5 mm Tisk: E1
19,80 Kč / 0,77 €

Sloggy AP864007
Dřevěný přívěšek na klíče z borovice. 
Rozměry produktů se mohou mezi sebou lišit. 
Rozměr: ø60×9 mm Tisk: E1
25,80 Kč / 1,00 €
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Telsox AP721073
Přívěšek na klíče s přírodním korkem a kovovým 
kroužkem. Rozměr: ø23×44 mm Tisk: E1, P1(1C)
16,00 Kč / 0,62 €

Branko AP721486
Přívěšek na klíče, přírodní korek/kov. 
Rozměr: 26×105 mm Tisk: E1, P1(1C)
68,00 Kč / 2,64 €
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Homey AP718177
Věšák na klíče ve tvaru domečku se 2 oddělitelnými 
přívěšky na klíče. Vyrobeno z březové překližky. 
Rozměr: 120×150×12 mm Tisk: P2(2C), E1
45,80 Kč / 1,78 €
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Bambry AP718370
Přívěšek na klíče z bambusové překližky.
 Tisk: E1, P1(4C)
11,80 Kč / 0,46 €

-A -B -C -D
• ø45×3 mm • 35×53×3 mm • 45×45×3 mm • 35×53×3 mm
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Bambus kvete po celou dobu, po celém světě, 

bez ohledu na zeměpisné umístění a klima, 

pokud pochází ze stejné matečné rostliny. 

Tento jev se nazývá hromadné kvetení.
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Orbis AP810726
Dřevěný kulatý přívěšek na klíče s kovovým 
kroužkem. Rozměr: ø40×7 mm Tisk: E1, P1(4C)
30,10 Kč / 1,17 €

Sqerbis AP810732
Dřevěný obdélníkový přívěšek na klíče s kovovým 
kroužkem. Rozměr: 58×30 mm Tisk: E1, P1(4C)
30,10 Kč / 1,17 €
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Vitolok AP781895
Přívěšek na klíče, dřevo/kov.
 Tisk: E1, P1(4C)
68,00 Kč / 2,64 €

BooCart AP718372
Přívěšek na klíče z bambusu s koncovkou do 
nákupních vozíků. Rozměr: 73×23×2 mm 
Tisk: E1, P0(2C)
11,80 Kč / 0,46 €

Bopor AP800423-00
Přívěšek na klíče z ekologického plastu ze slámy se 
žetonem do vozíku a 2 LED světly. Dodáváno se 2 
knoflíkovými bateriemi. Rozměr: 70×25×10 mm 
Tisk: P1(4C)
25,00 Kč / 0,97 €

-A -B
• ø40×5 mm • 24×48×6 mm
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Woody D AP718162
Obdélníková, 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: 35×80 mm 
Tisk: FP-UV(FC), UV(FC)
9,00 Kč / 0,35 €

Woody C AP718161
Čtvercový, 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: 45×72 mm 
Tisk: FP-UV(FC), UV(FC)
9,00 Kč / 0,35 €

Woody B AP718160
Oválný, 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: 35×80 mm 
Tisk: FP-UV(FC), UV(FC)
9,00 Kč / 0,35 €

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)
9,00 Kč / 0,35 €
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Baikal AP873033
Kapesní nůž, nerez ocel/dřevo, 9 funkcí. Rozměr: 89×24×17 mm 
Tisk: E1, P2(2C)
81,10 Kč / 3,15 €

Karmann AP808025
Nářadí z nerez oceli a s dřevěným držadlem, 13 
funkcí. Rozměr: 160×90×24 mm Tisk: E2
379,30 Kč / 14,73 €

-00
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Sunbus AP810395
Plastové sluneční brýle s nožičkami z bambusu 
a metalickými čočkami. S ochranou UV 400. 
Tisk: E1, P1(2C), VF(FC)

104,80 Kč / 4,07 €

Kilpan AP721596
Sluneční brýle z ekologického  plastu s 
bambusovými vlákny a UV400 ochranou. 
Tisk: P1(4C), VF(FC)

46,40 Kč / 1,80 €

Tinex AP721471-01
Sluneční brýle z plastu s bambusovými vlákny a 
bambusovými nožičkami. S UV 400 ochranou. 
Rozměr: 550×480×147 mm Tisk: E1, P1(2C), VF(FC)
104,80 Kč / 4,07 €
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Colobus AP810428
Sluneční brýle s barevnými plastovými obroučkami a bambusovými nožičkami. 
S ochranou UV 400. V kraftové papírové krabičce. Tisk: E1, P1(2C), VF(FC)

104,50 Kč / 4,06 €

Silmax AP721735
Pouzdro na sluneční brýle z  polyesteru v přírodní barvě. 
Rozměr: 90×180 mm Tisk: T0(8C), DT(FC)
12,60 Kč / 0,49 €

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)
Individ. Kalkulace

-03 -07

-02 -06V

-01 -05
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Kasol AP721648
Vějíř z přírodního korku a dřevěnými žebry. V 
papírové kraftové krabičce. Rozměr: 415×230 mm 
Tisk: E1, P1(2C)
148,30 Kč / 5,76 €

Woter AP721478-01
Vějíž z recyklovaných PET lahví a dřevěnými žebry. 
Rozměr: 425×230 mm Tisk: E1, P1(2C)
104,80 Kč / 4,07 €

Kronix AP721475
Textilní vějíř s bambusovými žebry. 
Rozměr: 380×210 mm Tisk: P1(2C)
53,00 Kč / 2,06 €

-01 -02 -03 -05

-06 -10 -13 -25 -71

RECYCLED

PET
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Slaměné klobouky se 

od středověku vyskytují 

téměř ve všech 

kulturách na celém 

světě a k výrobě se 

používají různé styly a 

techniky.
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Dabur AP781821
Unisex slámový klobouk (bez stuhy). 
Tisk: Netisknutelný

57,40 Kč / 2,23 €

Bull AP741009
Slaměný unisex klobouk. Dodává se bez stuhy. 
Tisk: Netisknutelný

65,90 Kč / 2,56 €

Zelio AP741918
Unisex slámový klobouk. Dodává se bez 
stuhy. Tisk: Netisknutelný

58,20 Kč / 2,26 €

Dimsa AP781818
Unisex slámový klobouk (dodáváno bez 
stuhy). Tisk: Netisknutelný

59,00 Kč / 2,29 €

Lua AP761986
Plážový klobouk, dodává se bez stuhy. 
Tisk: Netisknutelný

55,40 Kč / 2,15 €

Yuca AP761983
Dámský slaměný klobouk, dodává se bez 
stuhy. Tisk: Netisknutelný

60,50 Kč / 2,35 €

-01

-00
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Subrero XL  AP718367
Stuha na klobouky se sublimačním potiskem, 30 mm široká. 
Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 620×30 mm Tisk: FP-SU(FC)
16,50 Kč / 0,64 €

Subrero AP718139
Polyesterová stuha se sublimačním potiskem na zakázku 
na klobouky. Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 620×20 mm 
Tisk: FP-SU(FC)
11,60 Kč / 0,45 €

Filagarchado AP761984
Slaměný klobouk-sombrero. Dodáváno bez stuhy. 
Tisk: Netisknutelný

66,20 Kč / 2,57 €

Splash AP761017
Barevný pánský slaměný klobouk. Dodáváno bez 
stuhy. Tisk: Netisknutelný

67,70 Kč / 2,63 €

NECHTE SI VYROBIT VÁŠ SLAMĚNÝ 
KLOBOUK S NAŠITOU STUHOU. *
*: Přišití stuhy je za dodatečné příplatky.

Prosíme, kontaktujte nás pro další informace a ceny.
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Tecnic Markus AP721584
Sportovní prodyšné tričko z recyklovaných PET lahví, 135 g/m². 
Rozměr: S-XXL Tisk: T1(8C), DT(FC), S1(6C), BR(10C), *:SU1(FC)
124,60 Kč / 4,84 €

-01 -05 -06 -07 -10

RECYCLED

PET
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Zonner AP721578-00
Baseballová čepice s 5 panely a zapínáním na 
suchý zip ze 100% organické bavlny, 180 g/m². 
Tisk: T0(8C), DT(FC), BR(10C)

99,90 Kč / 3,88 €

Keinfax AP721583
Baseballová čepice s 5 panely a zapínáním 
na suchý zip z recyklovaných PET lahví, 
180 g/m². Tisk: T0(8C), DT(FC), BR(10C)

77,30 Kč / 3,00 €

-01 -05 -06 -07 -10

RECYCLED

PET
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Na začátku nepoužívali v baseballu žádné čepice 

ani slaměné klobouky. Baseballovou čepici, 

jak ji známe dnes, poprvé představil Brooklyn 

Excelsiors v roce 1860.
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Ditul AP721474
Frisbee z ekologického plasto s bambusovými 
vlákny. Rozměr: ø228×25 mm Tisk: S0(1C), 
UV(FC), VS(FC)
55,10 Kč / 2,14 €

Tarik AP761041
2 rakety a jeden míček, vyrobeno ze dřeva a 
plastu. Rozměr: 190×330 mm Tisk: S1(2C)
62,10 Kč / 2,41 €

Galtax AP721197
Švihadlo s dřevěnými držadly. 
Rozměr: ø7×2600 mm Tisk: E1, P1(2C)
41,70 Kč / 1,62 €
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Rumbix AP721185
Papírová chladící taška pro děti s barevnými uchy a hliníkovou 
vložkou. Rozměr: 200×260×95 mm Tisk: S1(2C)
75,40 Kč / 2,93 €

Saban AP721472
Papírová chladící taška na zip s hliníkovou vložkou a 
krátkými uchy. Rozměr: 430×330×140 mm Tisk: S1(2C)
112,50 Kč / 4,37 €

-02 -05 -06 -07
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Bocin AP800422-00
Plastový zásobník ve tvaru kosti s 
karabinkou z ekologického plastu ze 
slámy, s 15 biologicky rozložitelnými 
sáčky. Rozměr: 82×54×41 mm 
Tisk: P2(1C)
24,50 Kč / 0,95 €

Tomtit AP718123
Dřevěná ptačí budka. Dodáváno 
rozložené. Rozměr: 165×142×120 mm 
Tisk: S1(2C), E2, P1(2C)
88,30 Kč / 3,43 €

Petunia AP731428
Květináč z biologicky rozložitelného materiálu 
s 5-8 semínky petúnie v různých barvách.. 
Rozměr: ø65×62 mm Tisk: VS(FC)
66,20 Kč / 2,57 €

Sober AP721479-00
Sada pro výsadbu květin v polaminovaném 
papírovém sáčku. Obsahuje 5-8 
semínek petúnií v různých barvách. 
Rozměr: 110×130 mm Tisk: VS(FC)
63,10 Kč / 2,45 €
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Rostliny a domácí zvířata 

mohou zlepšit vaše duševní 

a fyzické zdraví.
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BooFit AP800420
Osobní digitální váha s bambusem. Kapacita: 
150 kg, stupnice po 0,1 kg, měrné jednotky: 
kg/lb/st. Dodáváno vč. knoflíkové baterie. 
Rozměr: 300×300×26 mm Tisk: E2, S2(2C)
510,60 Kč / 19,83 €

Fledar AP721464
Vanilkový balzám na rty v platovém 
ekologickém obalu z bambusových vláken. 
S ochranou SPF15. Rozměr: ø19×70 mm 
Tisk: P1(1C)
24,50 Kč / 0,95 €

-00 -07
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ColoBoo AP809570
Kartáček na zuby pro dospělé z bambusu a 
barevnými nylonovými štětinami a barevným 
koncem držadla. V kraftové papírové krabičce. 
Rozměr: 188×12×12 mm Tisk: E1, P2(1C)
39,40 Kč / 1,53 €

Dentarius AP809571
Stojánek na kartáčky na zuby z bambusu v 
kraftové papírové krabičce. Rozměr: ø40×40 mm 
Tisk: E1, P2(2C)
31,90 Kč / 1,24 €

Crocky AP800341
Dřevěný stojánek na zubní kartáček, ve tvaru 
krokodýla s 3-minutovými přesýpacími hodinami. 
Rozměr: 75×80×40 mm Tisk: P1(2C), E1
52,30 Kč / 2,03 €
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Cleidol AP721457
Kartáček na zuby pro dospělé z ekologického 
plastu ze slámy s krytkou štětin. 
Rozměr: 10×183×13 mm Tisk: P1(2C)
12,10 Kč / 0,47 €

Boohoo Mini AP809568
Dětský zubní kartáček z přírodního bambusu 
s černými štětinami. V papírové krabičce. 
Rozměr: 145×13×5mm Tisk: E1, P2(1C)
21,90 Kč / 0,85 €

Boohoo AP809567
Kartáček na zuby z přírodního bambusu 
s černými štětinami, v papírové krabičce. 
Rozměr: 175×13×5mm Tisk: E1, P2(2C)
21,90 Kč / 0,85 €
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Bessone AP809572
Hřeben z bambusu v kraftové papírové krabičce. 
Rozměr: 137×30×6 mm Tisk: E1, P1(2C)
14,40 Kč / 0,56 €

Wofel AP721468
Hřeben z ekologického plastu ze slámy. 
Rozměr: 168×28×3 mm Tisk: P1(4C)
8,00 Kč / 0,31 €

Dantel AP721690-00
Kartáč na vlasy z ekologického plastu z pšeničné slámy. 
Rozměr: 50×173×34 mm Tisk: P1(4C)
70,30 Kč / 2,73 €

Curly AP718129
Kulatý hřeben z HDF dřevovláknité lepenky. 
Rozměr: ø95 mm Tisk: P0(4C), UV(FC)
8,00 Kč / 0,31 €
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Gradiox AP721688-00
Skládací kapesní zrcátko z plastu z ekologické 
pšeničné slámy. Rozměr: ø70×5 mm 
Tisk: P1(4C), UV(FC), DO5(FC)
28,10 Kč / 1,09 €
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Subrum AP721730
Kosmetická taštička na zip z bavlny a přírodního korku. 
Rozměr: 215×160×50 mm Tisk: T1(8C), DT(FC)
85,70 Kč / 3,33 €

Yinbex AP721466
Kosmetická taštička z korku na zip. 
Rozměr: 240×140×70 mm Tisk: P1(2C), S1(1C)
90,90 Kč / 3,53 €
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Korkové duby jsou 

stálezelenými stromy a mají 

listy, které reagují na suché 

podmínky, s póry, které redukují 

snížení ztráty vody transpirací 

během suchého počasí.

Kopel AP721462
Kosmetická taštička z recyklovaných 
PET lahví se 2 přihrádkami na zip. 
Rozměr: 210×130×80 mm Tisk: T1(8C), 
DT(FC)
92,70 Kč / 3,60 €
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-01 -05 -06
Vanilla Strawberry Pine

-06-05-01
OceanStrawberryVanilla

Yistal AP721622
Dvoubarevný pareo plážový ručník ze 100% organické 
bavlny, 110 g/m². Rozměr: 1800×900 mm Tisk: S2(1C), 
T2(8C), DT(FC)
336,00 Kč / 13,05 €

Bambou AP805871
Vonná svíčka ve sklenici s bambusovým 
víčkem. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø65×100 mm Tisk: P2(2C), E1
128,50 Kč / 4,99 €

Tepor AP721439
Vonná svíčka ve skle s korkovým víčkem. 
Rozměr: ø55×80 mm Tisk: P2(2C), VS(FC)
64,10 Kč / 2,49 €

-05 -06 -25 -77

vitality and wellness180



Zedal AP721465
Skládací pohárek z ekologického plastu z 
bambusových vláken, s přihrádkou na pilulky a s 
kovovou karabinkou, 220 ml. Rozměr: ø68×103 mm 
Tisk: P1(4C), UV(FC)
53,30 Kč / 2,07 €

Betur AP721460
Kulatý box na pilulky se 3 přihrádkami z 
ekologického plastu z bambusových vláken. 
Rozměr: ø75×17 mm Tisk: P1(4C), UV(FC)
19,30 Kč / 0,75 €

Miko AP791571
Dřevěná tužka s figurkou lékaře na vršku. 
Rozměr: ø7×215 mm Tisk: P1(4C)
22,40 Kč / 0,87 €

Varsum AP721459
Box na pilulky se 3 přihrádkami z 
ekologického plastu z bambusových vláken. 
Rozměr: 60×13×39 mm Tisk: P1(4C), 
UV(FC)
13,40 Kč / 0,52 €

vitality and wellness 181



VYROBENO V EVROPĚ

Produkty jsou vyrobené v Evropě. Suroviny 
a náhradní díly mohou být neevropského 
původu.

KOMPLETOVÁNO V 
EVROPĚ

CREABOX

Produkty jsou kompletovány v Evropě.

Krabice CreaBox na zakázku jsou k dispozici pro 
produkty označené následující ikonou.

NOVINKY BE CREATIVE

Nové produkty sezóny.

BAMBUS

KOREK

DŘEVO

PAPÍR, LEPENKA

BAVLNA

SKLO

SLÁMA

SOLÁRNÍ PANEL

KOV

RPET (RECYKLOVANÝ PET)

PLA (TERMOPLASTICKÝ POLYESTER)

ORGANICKÁ BAVLNA

RECYKLOVANÁ BAVLNA

BAMBUSOVÉ VLÁKNO

PŠENIČNÁ SLÁMA

RECYKLOVANÝ PAPÍR
RECYCLED

PAPER

PLA

PLASTIC

RECYCLED

PET

Vysoce přizpůsobitelná kolekce produktů.
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