


Spojte lidi s řadou ekologických kuchyňských spotřebičů! 
Nabídněte perfektní dárky pro přeměnu kuchyně v radostné 

místo s jedinečnými hrnky, prkénky, přizpůsobitelnými 
zástěrami nebo udělejte teplo domova přenosným v 

termoskách a krabičkách na oběd. Označte naše nápojové 
sady, aby se vaše logo účastnilo exkluzivních akcí a oslav.

FOOD
and Drinkware
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Zoboo Plus AP808045
Nerezová dvoustěnná termoska s bambusovým 
víkem a dnem, 500 ml. Rozměr: ø73×247 mm 
Tisk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Vacobo AP808051
Dvoustěnná termoska z nerez oceli s bambusovým 
víčkem a karabinou, 500 ml. Rozměr: ø73×251 mm 
Tisk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP808045-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP808051-01


Manaslu L AP800480
Dvoustěnná termoska z nerez oceli s bambusovým víčkem. 750 ml. 
Rozměr: ø75×260 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Manaslu XL AP800481
Dvoustěnná termoska z nerez oceli s bambusovým víčkem. 1000 ml. 
Rozměr: ø80×320 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)
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Termosky Manaslu jsou k dispozici ve 3 různých 
velikostech. Pro sublimační tištěnou grafiku zvolte 
Manaslu Subo.

Manaslu
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https://coolcollection.eu/en/products/AP800480-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP800481-01


Manaslu Subo AP808035-01
Dvoustěnná nerezová termoska pro 
sublimační tisk s bambusovým víkem. 500 ml. 
Rozměr: ø70×220 mm Tisk: SUM(FC), E3

Vancouver AP800461
Izolovaná termoska s dvojitou stěnou z nerezové 
oceli ve tvaru láhve s korkovým dnem. 500 ml. 
Rozměr: ø70×270 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(1)

Whistler AP800436
Dvouplášťová nerezová termoska s 
čajítkem a korkovou základnou, 450 ml. 
Rozměr: ø65×245 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(1)

Manaslu AP808034
Dvoustěnná termoska z nerez oceli s bambusovým 
víčkem. 500 ml. Rozměr: ø70×220 mm Tisk: RS2(1), 
RUV(FC), ER1, E3, P3(1)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP808035-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP800461-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP800436-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP808034-01


Temboo AP810463
Dvoustěnná nerezová a bambusová termoska s čajítkem a 
dotykovým LED teploměrem na víčku. 500 ml. S knoflíkovou 
baterií. Rozměr: ø65×240mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(1)

Andina AP800442
Dvoustěnná termoska z borosilikátového skla s čajítkem 
a bambusovým víčkem, 420 ml. Rozměr: ø72×235mm 
Tisk: RS3(1), RUV(FC), C2(8), P3(1), E3

Moltex AP721173
Dvouplášťová izolovaná termoska z nerezové 
oceli a bambusu. 500 ml. Rozměr: ø69×245 mm 
Tisk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Bomboo AP846001
Izolovaná termoska z dvojitou stěnou z nerez 
oceli, s čajítkemm a přenosným uchem. 450 ml. 
Rozměr: ø67×229 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(1)

Tiaky AP721541
Termoska z nerez oceli s bambusovým povrchem 
a páskem, 420 ml. Rozměr: ø65×255 mm 
Tisk: E3, ER1, P3(1), RE2(6)

AP810463 AP800442
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https://coolcollection.eu/en/products/AP810463
https://coolcollection.eu/en/products/AP800442
https://coolcollection.eu/en/products/AP721173
https://coolcollection.eu/en/products/AP846001
https://coolcollection.eu/en/products/AP721541


Willy AP722817
Dvoustěnná termoska ve tvaru láhve z nerez 
oceli, izolovaná mědí, 750 ml. Měděná izolace 
udrží nápoje horké 12 a studené 24 hodin. 
Rozměr: ø80×301 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(1)

Roach AP722818
Dvoustěnná termoska z nerez oceli, izolovaná 
mědí, 530 ml. Měděná izolace udrží nápoje horké 
12 a studené 24 hodin. Rozměr: ø67×247 mm 
Tisk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Staver AP722017
Dvouplášťová termoska z nerezové oceli, 
měděnou izolací s víkem, 650 ml. Měděná izolace 
udržuje nápoje teplé po dobu 12 a studené 
po dobu 24 hodin. Rozměr: ø73×270 mm 
Tisk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Koppar AP800483
Dvoustěnná termoska z nerezové oceli s měděnou 
izolací, 500 ml. Měděná izolace udržuje nápoje 
teplé po dobu 12 a studené po dobu 24 hodin. 
Rozměr: ø70×263 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(1)

MĚDĚNÁ IZOLACE PRO 
DOKONALOU TEPLOTU
Měděná výstelka na vnitřní straně 
nerezových termosek dělá s vašimi nápoji 
zázraky. Měď poskytuje výjimečnou 
teplotu pro horké nebo studené nápoje, 
zatímco vnější stěna z nerezové oceli je 
činí mimořádně odolnými. Snadno se čistí, 
takže jsou perfektní volbou pro kancelářské 
prostředí nebo jiná obchodní prostředí. Už se 
nikdy nespokojte s vlažnými nápoji!

-01 -05 -06 -10 -21 -98

-01 -06A -98-01-01 -06A -10 -77 -98 -10 -77 -98 -10 -77

14 15

Food and D
rinkw

are

https://coolcollection.eu/en/products/AP722817-06A
https://coolcollection.eu/en/products/AP722818-98
https://coolcollection.eu/en/products/AP722017-77
https://coolcollection.eu/en/products/AP800483-98


Nimay AP722815
Dvoustěnná termoska z recyklované nerezové oceli, 380 ml. 
Rozměr: ø60×230 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Breidy AP722816
Dvoustěnná termoska z recyklované nerez oceli s víčkem na 
přenášení, 500 ml. Rozměr: ø72×223 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(1)

Tweeny AP874018
Dvoustěnná termoska z nerezové oceli 2v1, izolovaná 
termoska s plastovým víkem a integrovaným termohrnkem 
s dvojitou stěnou na dně termosky. Celková kapacita: 
800 ml (termoska - 500 ml, termohrnek - 300 ml). 
Rozměr: ø79×320 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), E3, ER1, C2(8)

Zolop AP741986
Termoska ve tvaru láhve z nerez oceli, 850 ml. 
Rozměr: ø80×310 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), C2(8), E3, ER1
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https://coolcollection.eu/en/products/AP874018
https://coolcollection.eu/en/products/AP741986
https://coolcollection.eu/en/products/AP722816-77
https://coolcollection.eu/en/products/AP722815-77


Kaucex AP721956-21
Dvoustěnná nerezová termoska s čajítkem a 
dotykovým LED teploměrem na víčku. 500 ml. 
S knoflíkovou baterií. Rozměr: ø65×240 mm 
Tisk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Cleikon AP721172-01
Termoska z nerez oceli pro sublimační 
potisk, 500 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø70×246 mm Tisk: SUM(FC)

Robusta AP804202
Dvoustěnná termoska z nerez oceli, 500 ml. 
Rozměr: ø65×240 mm Tisk: C2(8), WPC2(FC), 
E3, ER1, RE2(6)

Hosban AP741861
Nerezová termoska s pogumovanou 
úpravou, 500 ml. V papírové krabičce. 
Rozměr: ø68×243 mm Tisk: ER1, E3

Robusta XL AP800429
Dvoustěnná termoska z nerez oceli, 1000 ml. 
Rozměr: ø80×320mm Tisk: C2(8), WPC2(FC), 
E3, ER1, RE2(6)

Makalu AP800432
Dvoustěnná termoska z nerez oceli s matným povrchem 
a páskem na víčku, 500 ml. Rozměr: ø70×255mm 
Tisk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP721956-21
https://coolcollection.eu/en/products/AP804202
https://coolcollection.eu/en/products/AP800429
https://coolcollection.eu/en/products/AP721172-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP741861-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP800432-21


Sportovní lahve v mnoha tvarech, objemech a 
materiálech

Balman AP800430
Jednostěnná sportovní láhev z nerez oceli s víkem z bambusu, 
750 ml. Rozměr: ø72×242mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), C2(8), 
ER1, E3, P3(2)

Rextan AP721170
Sportovní láhev z nerez oceli, 790 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø74×257 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Tulman AP721169
Barevná sportovní láhev na pití s bambusovým uzávěrem, 
750 ml. V dárkové krabičce. Rozměr: ø72×242 mm 
Tisk: RS2(1), RUV(FC), C2(8), ER1, E3, P3(2)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP800430
https://coolcollection.eu/en/products/AP721170-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP721169-01


Gaucix AP722530-21
Jednostěnná sportovní láhev z nerezové oceli 
s bambusovou vložkou a bambusovým víčkem 
na přenášení, 750 ml. Rozměr: ø72×242 mm 
Tisk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(2)

Guiver AP722178-21
Nerezová sportovní láhev ve tvaru 
láhve s bambusovou vložkou, 750 ml. 
Rozměr: ø74×257 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(2)

Dropun AP721946-21
Nerezová sportovní láhev s bambusovým 
víčkem a popruhem, 600 ml. 
Rozměr: ø63×217 mm Tisk: E3, ER1, RS2(1), 
RUV(FC), C2(8), P3(1)

Preuk AP722183-01
Sportovní láhev z nerezové oceli pro sublimační 
potisk s bambusovým víkem. 750 ml. 
Rozměr: ø73×225 mm Tisk: E3, SUM(FC)

Kraten AP722811
Nerezová sportovní láhev ve tvaru láhve s dnem z 
přírodního korku, 750 ml. Rozměr: ø70×275 mm 
Tisk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

-01 -06A -10 -21

18 19

Food and D
rinkw

are

https://coolcollection.eu/en/products/AP722530-21
https://coolcollection.eu/en/products/AP722178-21
https://coolcollection.eu/en/products/AP721946-21
https://coolcollection.eu/en/products/AP722811-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP722183-01


Bucky AP722813
Nerezová sportovní láhev s víčkem, 600 ml. 
Rozměr: ø68×211 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(1)

Pigot AP722504
Sportovní láhev na pití z nerez oceli, 800 ml. 
Rozměr: ø73×225 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(2)

Jenings AP722812
Nerezová sportovní láhev ve tvaru 
láhve s pogumovaným povrchem, 
790 ml. Rozměr: ø74×257 mm Tisk: RS2(1), 
RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Herilox AP781926
Láhev na vodu z nerez oceli, neizolovaná, 
630 ml. S bezpečnostní pojistkou ve víčku. 
Rozměr: ø70×260 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), C2(8), 
ER1, E3, P3(1)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP722813-06A
https://coolcollection.eu/en/products/AP722504-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP722812-06A
https://coolcollection.eu/en/products/AP781926-10


Monbo XL AP808047
Hliníková sportovní láhev s bambusovým víčkem 
a karabinou, 800 ml. Rozměr: ø72×245 mm 
Tisk: RS2(1), RUV(FC), C2(8), ER1, E3, P3(1)

Monbo AP808046
Hliníková sportovní láhev s bambusovým víčkem 
a karabinou, 400 ml. Rozměr: ø65×168 mm 
Tisk: RS2(1), RUV(FC), C2(8), ER1, E3, P3(1)

Zoboo AP800494
Hliníková sportovní láhev s bambusovým víčkem, 
600 ml. Rozměr: ø66×230 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), 
C2(8), ER1, E3, P3(1)

Seirex AP722808-21
Sportovní láhev z recyklovaného hliníku s 
karabinou, 400 ml. Rozměr: ø66×175 mm 
Tisk: RS2(1), RUV(FC), C2(8), ER1, E3, P3(1)

Kristum AP722809-21
Sportovní láhev z recyklovaného hliníku ve tvaru 
láhve, 750 ml. Rozměr: ø72×253 mm Tisk: RS2(1), 
RUV(FC), C2(8), ER1, E3, P3(1)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP808047-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP808046-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP800494-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP722809-21
https://coolcollection.eu/en/products/AP722808-21


Legion AP811111
Hliníková sportovní láhev na pití s 
matným povrchem a karabinkou, 750 ml. 
Rozměr: ø73×265 mm Tisk: RS2(1), 
RUV(FC), E3, P3(1)

Raican AP721941
Hliníková sportovní láhev na pití, 550 ml. 
Rozměr: ø60×260 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(1), C2(8)

Fecher AP722810
Hliníková sportovní láhev s plastovým 
víčkem, 500 ml. Rozměr: ø67×210 mm 
Tisk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1), C2(8)

-01 -01 -05 -06 -06A -07 -10 -21 -98-03 -05 -06 -07 -10 -21 -25

-01 -05 -06 -07 -10

22 23

https://coolcollection.eu/en/products/AP811111-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP721941-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP722810-05


Tukel AP721157
Hliníková sportovní láhev s barevným 
víčkem a silikonovým popruhem, 650 ml. 
Rozměr: ø66×230 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), 
E3, ER1, P3(1), C2(8)

Mento XL AP800425
Hliníková sportovní láhev s karabinkou, 750 ml. 
Rozměr: ø70×250 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), C2(8), 
ER1, E3, P3(4), *:WPC2(FC)

Bredix AP722187-01
Hliníková sportovní láhev pro sublimační potisk 
s karabinou, 800 ml. Rozměr: ø73×253 mm 
Tisk: SUM(FC)

Henzo AP741815
Hliníková sportovní láhev s karabinkou, 300 ml. 
Rozměr: ø65×150 mm Tisk: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(1), C2(8)

Mento AP731964
Sportovní láhev s karabinou, vyrobeno z hliníku, 
400 ml. V papírové krabičce. Rozměr: ø66×175 mm  
Tisk: RS2(1), RUV(FC), C2(8), ER1, E3, P3(4), 
*:WPC2(FC)

Greims AP781395-01
Hliníková sportovní láhev s karabinkou, 
400 ml. Ideální pro sublimační potisk. 
Rozměr: ø66×175 mm Tisk: SUM(FC)

-01*

-02 -05 -06 -10 -71 -01 -02 -05 -06 -10

-05 -06 -07 -10 -21

-01* -06A -98-02 -03 -05 -06 -07 -10 -21 -25

22 23

Food and D
rinkw

are

https://coolcollection.eu/en/products/AP722187-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP800425-21
https://coolcollection.eu/en/products/AP721157-02
https://coolcollection.eu/en/products/AP781395-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP731964-03
https://coolcollection.eu/en/products/AP741815-05


Kasfol AP721706
Skleněná sportovní láhev s 
polyesterovým pouzdrem v přírodní 
barvě, bambusovým víkem a popruhem 
na přenášení, 500 ml. Nevhodné pro 
sycené nápoje. Rozměr: ø63×225 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC), RS3(1), RUV(FC), 
C2(8), E3, P3(1)

Trupak AP721984
Skleněná sportovní láhev s přírodním 
korkovým pouzdrem, bambusovým 
víkem a popruhem na přenášení, 
500 ml. Nevhodné pro sycené nápoje. 
Rozměr: ø63×225 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC), RS3(1), RUV(FC), C2(8), E3, P3(1)

Burdis AP721178
Skleněná sportovní láhev s bambusovým 
víčkem, 430 ml. V dárkové krabičce. 
Nevhodné pro sycené nápoje. 
Rozměr: ø63×189 mm Tisk: RS3(1), 
RUV(FC), C2(8), E3, P3(1)

Lurok AP721543-01
Skleněná sportovní láhev s bambusovým 
víčkem a bílým neoprenovým obalem, 
530 ml. Nevhodné pro sycené nápoje. 
Rozměr: ø63×222 mm  Tisk: TB(8), 
DTB(FC), RS3(1), RUV(FC), C2(8), E3, P3(1)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP721706
https://coolcollection.eu/en/products/AP721984
https://coolcollection.eu/en/products/AP721178
https://coolcollection.eu/en/products/AP721543-01


Cloody AP800469-01
Sportovní láhev z matného skla s 
bambusovým uzávěrem, 500 ml. Nevhodné 
pro sycené nápoje. Rozměr: ø63×225 mm 
Tisk: RS3(1), RUV(FC), E3, P3(2)

Yonsol AP722186
Skleněná sportovní láhev s bambusovým 
víčkem, 500 ml. Nevhodné pro sycené nápoje. 
Rozměr: ø63×225 mm Tisk: RS3(1), RUV(FC), 
E3, P3(2)

Aderox AP722814
Skleněná sportovní láhev s bambusovým 
víčkem a dnem z přírodního korku, 
470 ml. Nevhodné pro sycené nápoje. 
Rozměr: ø65×230 mm Tisk: RS3(1), 
RUV(FC), E3, P3(2)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP722186
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Sunsox AP721942
Průhledná skleněná sportovní láhev s 
uzávěrem z nerezové oceli, 650 ml. Nevhodné 
pro sycené nápoje. Rozměr: ø71×258 mm 
Tisk: RS3(1), RUV(FC), E3, P3(1)

Terkol AP721412
Transparentní skleněná sportovní láhev na 
pití s kovovým víčkem, 500 ml. V dárkové 
krabičce. Nevhodné pro sycené nápoje. 
Rozměr: ø63×220 mm Tisk: RS3(1), RUV(FC), 
E3, P3(1)

Flaber AP721944
Skleněná sportovní láhev s barevným víčkem a softshellovým obalem, 
600 ml. Nevhodné pro sycené nápoje. Rozměr: ø85×160 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC), RS3(1), RUV(FC), C2(8), P3(1)

Dokath AP781675
Skleněná sportovní láhev s páskem na víčku a barevným 
neoprenovým obalem, 420 ml. Nevhodné pro sycené nápoje. 
Rozměr: ø64×190 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), RS3(1), RUV(FC), C2(8), 
P3(1)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP721942-03
https://coolcollection.eu/en/products/AP721412-07
https://coolcollection.eu/en/products/AP781675-07
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Gliter AP721939-01
Antibakteriální plastová sportovní láhev s popruhem na víčku, 
600 ml. Vyhovuje normě ISO 22196. Nevhodné pro sycené nápoje. 
Rozměr: ø65×212 mm Tisk: RS1(1), RUV(FC), E3, P3(2)

Pemba AP800437
Sportovní láhev z plastu RPET bez BPA s víčkem z nerezové 
oceli a popruhem, 500 ml. Nevhodné pro sycené nápoje. 
Rozměr: ø65×200 mm Tisk: RS1(1), RUV(FC), E3, P3(2)

Fiodor AP722806
Sportovní láhev z plastu RPET bez obsahu BPA s 
nerezovým víčkem a dnem, 600 ml. Nevhodné pro 
sycené nápoje. Rozměr: ø68×233 mm Tisk: RS1(1), 
RUV(FC), E3, P3(2)

Rizbo AP721948
Sportovní láhev z tritanu bez BPA s 
víčkem z nerezové oceli a popruhem 
na přenášení, 500 ml. Nevhodné pro 
sycené nápoje. Rozměr: ø65×195 mm 
Tisk: RS1(1), RUV(FC), E3, P3(2)
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Solarix AP721945
Sportovní láhev z plastu RPET bez BPA s bambusovým 
víčkem, 600 ml. Nevhodné pro sycené nápoje. 
Rozměr: ø72×208 mm Tisk: RS1(1), RUV(FC), E3, P3(2)

Pemboo AP800492
Sportovní láhev z RPET plastu bez BPA s 
bambusovým víčkem, 500 ml. Nevhodné pro 
sycené nápoje. Rozměr: ø65×200 mm Tisk: RS1(1), 
RUV(FC), E3, P3(2)

Trilloo AP874017
Sportovní láhev z tritanu bez BPA s dnem z nerezové oceli a víkem 
s bambusovou vložkou. 800 ml. Nevhodné pro sycené nápoje. 
Rozměr: ø70×265 mm Tisk: RS1(1), RUV(FC), E3, P3(2)
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Palmares AP718069
PP plastová sportovní láhev bez BPA s víčkem na pití, 500 ml. 
Rozměr: ø68×195 mm Tisk: RS1(2), RUV(FC), P3(2)

Iskan AP791439
Sportovní láhev na pití, 500 ml. Rozměr: ø65×195 mm Tisk: RS1(2), 
RUV(FC), P3(2)

Pruler AP721398
Transparetní sportovní láhev z tritanu 
na pití, bez BPA, 530 ml. Nevhodné pro 
sycené nápoje. Rozměr: ø65×220 mm 
Tisk: RS1(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(2)

Zanip AP741559
Plastová sportovní láhev 
s karabinkou, 600 ml. 
Nevhodné pro sycené nápoje. 
Rozměr: ø72×225 mm Tisk: RS1(1), 
RUV(FC), P3(2)

Vandix AP781802
Transparentní tritanová sportovní láhev s 
víčkem na pití, bez obsahu BPA, 650 ml. V 
dárkové krabičce. Nevhodné pro sycené 
nápoje. Rozměr: ø70×230 mm Tisk: RS1(1), 
RUV(FC), E3, P3(2)

Boxter AP791206
Sportovní láhev s karabinou, PET 500 ml. 
Rozměr: 115×265 mm Tisk: S1(1)

-01

-05

-01T

-06

-02

-07

-03 -01

-06

-02

-07

-03

-10

-05

-25-10

-01

-03

-05

-06

-71

-02

-03

-05

-06

-06A

-25

-01 -01T

-03

-05

-06

-07

-01

-02

-03

-05

-06

-07

-10

MADE
IN EU

28 29

Food and D
rinkw

are

https://coolcollection.eu/en/products/AP718069-07
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Ferroca AP800445
Box na jídlo z nerez oceli a s víčkem z přírodního 
bambusu a silikonovým páskem, 800 ml. 
Rozměr: 160×130×55 mm Tisk: E2, P2(2), S2(2)

Sariul AP721819
Box na jídlo z nerezové oceli s přírodním bambusovým víkem. 
Se sadou bambusových příborů (nůž a vidlička) a elastickým 
popruhem, 600 ml. Rozměr: 164×56×115 mm Tisk: E2, P2(2)

ZELENĚJŠÍ OBĚD
Zajistěte neustálou propagaci své 
společnosti pomocí krabičky na oběd. 
Mohou být používány po velmi dlouhou 
dobu v mnoha různých prostředích, jako 
jsou kanceláře, školy a parky, a neustále 
generují povědomí o značce. Naše udržitelné 
materiály jsou navíc perfektní pro udržení 
zdravé pověsti v oblasti životního prostředí.

30 31

https://coolcollection.eu/en/products/AP800445
https://coolcollection.eu/en/products/AP721819


Bejar AP721954
Skleněný box na jídlo s víkem z přírodního 
bambusu. Se sadou příborů z bambusu (nůž, 
vidlička a lžíce) a elastickým páskem, 500 ml. 
Rozměr: 172×67×127 mm Tisk: E2, P2(2), C3(8)

Bawar AP722192
Box na jídlo z PP plastu se sadou příborů (vidlička, 
lžíce a nůž), bambusovým víkem a elastickým 
popruhem. Se 2 přihrádkami o objemu 700 ml. 
Rozměr: 180×106×96 mm Tisk: E2, P2(2), S2(2)

Vittata AP800440
Skleněný box na jídlo s víkem z přírodního 
bambusu a silikonovým páskem, 800 ml. 
Rozměr: 200×150×60 mm Tisk: E2, P2(2), S2(2), 
C3(8)

Thadan AP722191
Box na jídlo z PP plastu s bambusovým 
víkem a elastickým páskem. 1000 ml. 
Rozměr: 200×140×70 mm Tisk: E2, P2(2), S2(6)

Ruttata AP800446
Skleněný kulatý box na jídlo s víčkem z přírodního 
bambusu, 650 ml. Rozměr: ø150×70 mm 
Tisk: E2, P2(2), S2(2), C3(8)

Graftan AP722531
Box na jídlo z PP plastu se sadou příborů (vidlička, 
lžíce a nůž), bambusovým víkem s držákem na mobilní 
telefon a elastickým popruhem. Se 2 přihrádkami 
o objemu 700 ml. Rozměr: 183×105×96 mm 
Tisk: E2, P2(2), S2(2)
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Shonka AP722828
Box na jídlo z recyklované nerezové oceli 
s barevnou miskou, kontrastním víkem a 
bezpečným zavíráním na přezku, 750 ml. 
Rozměr: 170×57×119 mm Tisk: E2, P2(2)

Bambento AP808053
Nerezový box na jídlo s bambusovým víkem 
a bezpečným zavíráním na přezku, 750 ml. 
Rozměr: 160×110×55 mm Tisk: E2, P2(2)

Sandix AP722292
Box na jídlo z PP plastu s 
elastickým popruhem. 1000 ml. 
Rozměr: 190×115×67 mm Tisk: P2(2), S2(2)

Vickers AP722820
Box na jídlo z recyklované nerezové oceli s 
bambusovým víkem a bezpečným zavíráním 
na přezku. Se 2 přihrádkami o objemu 
340 a 600 ml. Rozměr: 170×115×85 mm 
Tisk: E2, P2(2)

Lucens AP800486
Nerezový box na jídlo se vzduchotěsným 
uzávěrem z PP plastu, 650 ml. 
Rozměr: 176×131×59 mm Tisk: E2, P2(4)

Rebento AP808052
Box na jídlo z recyklovaného PP plastu s 
bambusovým víkem, sadou příborů (nůž 
a vidlička) a elastickým páskem. 500 ml. 
Rozměr: 162×110×50 mm Tisk: E2, P2(2), S2(6)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP722828-77
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Harxem AP722190-00
Box na jídlo z PP plastu se sadou příborů (nůž 
a vidlička) a elastickým popruhem. 700 ml. 
Rozměr: 165×112×50 mm Tisk: P2(2), S2(2)

Planche AP800447
Box na jídlo z plastu PLA se sadou 
příborů (vidlička, lžíce a nůž) a 
polyesterovým elastickým páskem RPET, 
1000 ml. Bez BPA, 100% kompostovatelný PLA. 
Rozměr: 191×116×66 mm Tisk: P2(2), S2(2)

Vilma AP722819
Box na jídlo z PP plastu se sadou příborů 
(vidlička, lžíce a nůž) a elastickým páskem. 
Se 2 přihrádkami o objemu 700 ml. 
Rozměr: 182×94×104 mm Tisk: P2(2), S2(2)

Fandex AP721817-01
Box na jídlo z antibakteriálního plastu 
se sadou příborů (vidlička, lžíce a nůž) a 
elastickým popruhem. Každý má 2 oddíly 
o objemu 700 ml. V souladu s ISO 22196. 
Rozměr: 187×121×106 mm Tisk: P2(2), S2(2)
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CreaSnack XL AP716638
Na zakázku vyrobený, opakovaně použitelný pytlík 
na svačinu z 600D RPET polyesteru s odolnou 
voděodolnou podšívkou a zapínáním na suchý 
zip. Ideální pro zabalení svačiny nebo sendviče. 
S celoplošnou sublimační tištěnou grafikou, cena 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 175×210×105 mm Tisk: FP-SU(FC)

CreaSnack AP716647
Na zakázku vyrobený, opakovaně použitelný pytlík 
na svačinu z 600D RPET polyesteru s odolnou 
voděodolnou podšívkou a zapínáním na suchý 
zip. Ideální pro zabalení svačiny nebo sendviče. 
S celoplošnou sublimační tištěnou grafikou, cena 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 150×190 mm Tisk: FP-SU(FC)

Noix AP741293
Plastový box na svačinu ve tvaru toustu, 450 ml. 
Rozměr: 130×50×135 mm Tisk: P2(1), VS(FC)
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Woolly AP800439
Ekologické jednorázové příbory z přírodního 
dřeva. Dostupné tvary: vidlička, nůž a lžíce. Min. 
mn.: násobky 100 ks. Rozměr: 160×33 mm 
Tisk: E0, P0(4)

Corpax AP721951
Sada 5 ks bambusových příborů v bavlněném pouzdře. 
Včetně vidličky, nože, lžíce, brčka na pití a čisticího 
kartáčku. Rozměr: 65×220×25 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC), E2, P2(2)

Basuky AP722793
5dílná sada příborů z nerezové oceli s dřevěnou 
rukojetí, v bavlněném pytlíku se stahovací šňůrkou. 
Včetně vidličky, nože, lžíce, brčka a kartáčku na čištění. 
Rozměr: 85×240×15 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), E2, P2(2)

Plusin AP721531
Sada 3ks příborů z bambusu v bavlněném 
obalu. Rozměr: 65×220×10 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC), E2, P2(2)

Tailung AP722195
5dílná sada příborů z nerezové oceli v polyesterovém pouzdře 
RPET. Včetně vidličky, nože, lžíce, brčka a čisticího kartáčku. 
Rozměr: 75×245×20 mm Tisk: TC(8), DTC(FC), E2, P2(2)
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Ariston AP721174
Dvoustěnný termohrnek nerez/bambus s 
víčkem na pití, 450 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø82×170 mm Tisk: E3, ER1, P3(1)

Lubon AP721949
Dvoustěnný termo hrnek z nerezové oceli 
a bambusu s uchem a plastovým víčkem 
na pití. 300 ml. Rozměr: ø80×105 mm 
Tisk: E3, ER1, P3(1), RS3(1)

Vanatin AP721955
Dvoustěnný termo hrnek z nerezové oceli a 
bambusu s plastovým víčkem na pití. 300 ml. 
Rozměr: ø80×105 mm Tisk: E3, ER1, P3(1), 
RS3(1)
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Ricaly AP722181
Dvoustěnný nerezový hrnek s uchem 
a bambusovým víčkem, 350 ml. 
Rozměr: ø85×119 mm Tisk: E3, P3(4), ER1, C2(8)

Loret AP722803
Dvoustěnný nerezový termohrnek s víčkem 
na pití a dnem z přírodního korku, 330 ml. V 
kraftové papírové krabici. Rozměr: ø88×123 mm 
Tisk: E3, ER1, P3(1), RS3(1)

Zasel AP722180
Dvoustěnný nerezový hrnek s bambusovým 
víčkem, 280 ml. Rozměr: ø78×95 mm 
Tisk: RS2(1), RUV(FC), ER1, C2(8), E3, P3(4)

Wifly AP722807-01
Dvoustěnný termo hrnek z nerezové oceli s víčkem 
na pití a dnem z přírodního korku, vhodný na 
sublimaci, 330 ml. V kraftové papírové krabici. 
Rozměr: ø88×123 mm Tisk: SUM(FC)

Tarkol AP722040
Jednostěnný cestovní hrnek z borosilikátového 
skla s uchycením z přírodního korku a plastovým 
víkem na pití, 350 ml. Rozměr: ø90×128 mm 
Tisk: E2, C2(8), P3(1)

Nerux AP721399
Dvoustěnný termohrnek z nerezové oceli s 
průhledným víčkem na pití a korkovým dnem, 
380 ml. V dárkové krabičce. Rozměr: ø87×134 mm 
Tisk: E3, P3(1)
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Cabot AP807913
Kovový hrnek s plastovým úchytem a 
víčkem, s možností vyhřívání, napájený přes 
autozásuvku, 450 ml. Rozměr: 125×160×90 mm 
Tisk: E3, ER1, P3(1), RS3(1)

Carson AP781216
Nerezový termo hrnek z nerez oceli s 
barevnými plastovými částmi a uchem, 
450 ml. V dárkové krabičce. Rozměr: ø86×180 mm 
Tisk: E3, ER1, P3(1), RS3(1)

Patrol AP811104
Kovový termohrnek s plastovým uchem a 
zavíratelným otvorem na pití ve víčku. Baleno 
v bílé krabičce, 450 ml. Rozměr: ø80×165 mm 
Tisk: E3, ER1, P3(1), RS3(1)

Fresno AP781215
Nerezový termo hrnek s dvojitými stěnami 
a barevnými plastovými částmi, v dárkové 
krabičce, 450 ml. Rozměr: ø81×180 mm 
Tisk: E3, ER1, P3(1), RS3(1)

Arnoux AP809520
Nerezový jednostěnný termo hrnek s plastovým 
úchytem a víčkem 330 ml, v černé dárkové 
krabičce. Značkový produkt André Philippe. 
Rozměr: ø70×158 mm Tisk: E3, ER1, P3(1), RS3(1)

Citrox AP741865
Jednostěnný hrnek z nerez oceli, s plastovým 
víčkem na pití, 280 ml. Rozměr: ø73×145 mm 
Tisk: E3, ER1, P3(1), RS3(1)
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Ripon AP721385
Nerezový termo hrnek s plastovým víčkem 
na pití, 350 ml. Rozměr: ø83×120 mm 
Tisk: E3, P3(1)

Lungogo AP808050
Dvoustěnný PP plastem pokrytý nerezový 
termo hrnek s víčkem na pití. 500 ml. 
Rozměr: ø85×163 mm Tisk: RS1(1), RUV(FC), 
P3(2)

Blur AP721953
Dvoustěnný nerezový termo hrnek s měděnou izolací 
s d plastovým víčkem na pití. 350 ml. Měděná izolace 
udržuje nápoje teplé po dobu 12 a studené po dobu 24 
hodin. Rozměr: ø85×124 mm Tisk: E3, P3(1)

Bobby AP722179
Dvoustěnný, nerezový termo hrnek s plastovým 
víčkem na pití. 350 ml. Rozměr: ø89×120 mm 
Tisk: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(2)

Vicuit AP722805
Dvoustěnný nerezový termo hrnek s víčkem na 
pití, 350 ml. Rozměr: ø90×144 mm Tisk: RS2(1), 
RUV(FC), ER1, E3, P3(2)
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Subovint AP812403
Retro kovový smaltovaný hrnek s okrajem z nerez oceli pro sublimační potisk, 
350 ml. V dárkové krabičce. Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø87×80 mm Tisk: FP-SUM(FC)

Shirley AP722182
Dvoustěnný nerezový hrnek s barevným povrchem, 350 ml. 
Rozměr: ø85×80 mm Tisk: E3, P3(2), ER1, RS3(1)

Gilbert AP807906
Dvoustěnný nerezový hrnek s plastovou rukojetí, 175 ml. V dárkové 
krabičce. Rozměr: 100×78×70 mm Tisk: E3, ER1, P3(2), RS3(1)

Yozax AP741651
Nerezová ocel hrnek s dvojitou stěnou, 300 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø76×89 mm Tisk: C1(8), E3, ER1, RS3(1)

Bastic AP741563
Hrnek z nerez oceli s barevnou karabinou, 200 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø70×80 mm Tisk: C1(8), E3, ER1, RS3(1)
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Trinox AP741814
Barevný, plastový kelímek na pití s brčkem, 
750 ml. Rozměr: ø100×175 mm Tisk: RS1(1), 
RUV(FC), P2(4)

Manyuk AP722804
Dvoustěnný termo hrnek z PP plastu s víčkem na 
pití, 300 ml. Rozměr: ø94×124 mm Tisk: RS1(1), 
RUV(FC), P2(4)

Doppler AP807930
Plastový dvouvrstvý termo hrnek s víčkem. Vlastní 
grafika může být umístěna mezi stěny hrnku. Dodává se 
v bílé papírové krabičce. 250 ml. Rozměr: ø70×130 mm 
Tisk: DG2(FC)

CreaCup Mini AP892007
Dvoustěnný plastový termo hrnek na zakázku s víčkem 
na pití a silikonovým úchopem, 300 ml. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: ø93×130 mm Tisk: DO4(FC), P3(1)

CreaCup AP892006
Dvoustěnný plastový termo hrnek na zakázku s víčkem 
na pití a se silikonovým úchopem, 400 ml. Min. mn. 50 ks. 
Rozměr: ø85×155 mm Tisk: DO4(FC), P3(1)

CreaCup
Kombinujte barvy šálku, víčka a silikonové rukojeti a vytvořte si svůj 
jedinečný termohrnek ve 2 různých velikostech!
Potisk 1 barva na hrnek nebo epoxy potisk na víčko.
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https://coolcollection.eu/en/products/AP892007
https://coolcollection.eu/en/products/AP741814-07
https://coolcollection.eu/en/products/AP722804-06A
https://coolcollection.eu/en/products/AP807930


CreaBox Mug A AP718235-01
Krabička z vlnité lepenky na zakázku s plnobarevným 
potiskem, pro hrnky o objemu 300 - 350 ml. Cena zahrnuje 
digitální tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 86×116×100 mm Tisk: FP-DG(FC)

CreaBox Mug Double AP716180-01
Na zakázku vyrobená celobarevně potištěná krabička z 
vlnité lepenky na 2 ks hrnků 300-350 ml. Cena nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 198×100×86 mm 
Tisk: FP-DG(FC)

Three AP809474-01
Bílá papírová krabička na 
hrnek o objemu 300 ml. 
Rozměr: 115×110×100 mm Tisk: P1(1), 
S1(2), VS(FC), OP(FC)

Three Eco AP808057-00
Krabice z recyklované kraftové 
vlnité lepenky na 300 ml hrnek. 
Rozměr: 115×110×100 mm Tisk: P1(1), 
S1(2), VS(FC), OP(FC)

Univer AP809475-01
Bílá papírová krabička na 
hrnek o objemu 300/400 ml. 
Rozměr: 120×135×85 mm Tisk: P1(1), 
S1(2), VS(FC), OP(FC)

Univer Eco AP808058-00
Krabice z recyklované kraftové 
vlnité lepenky na hrnek 300/400 ml. 
Rozměr: 120×135×85 mm Tisk: P1(1), 
S1(2), VS(FC), OP(FC)

Krabička na hrnky na zakázku CreaBox Mug je nyní k dispozici ve větší velikosti pro 2 hrnky.

CreaBox Mug

MADE
IN EU

MADE
IN EU

MADE
IN EU
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https://coolcollection.eu/en/products/AP718235-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP716180-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP809474-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP808057-00
https://coolcollection.eu/en/products/AP809475-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP808058-00


Salo AP812002
Bílý keramický hrnek s barevným vnitřkem, 
350 ml. Rozměr: ø95×105 mm Tisk: C1(8), 
WPC1(FC), RS3(1)

Margot AP731649
Keramický hrnek, objem 350 ml. 
Rozměr: ø90×105 mm Tisk: C1(8), RS3(1)

Spoon AP862000
Bílý keramický hrnek s barevným vnitřkem a se stejně 
barevnou keramickou lžičkou, 300 ml. S hnědou 
dárkovou krabičkou. Rozměr: ø86×106 mm Tisk: C2(8), 
WPC2(FC), RS3(1)

Colorful AP731914
Keramický hrnek s úpravou pro psaní křídou. 350 ml. 
V dárkové krabičce. Rozměr: ø80×96 mm Tisk: C1(8)

Comic AP812006
Keramický hrnek s upravenou plochou na kreslení křídou a 2 ks bílé 
křídy, 300 ml. V dárkové krabičce. Rozměr: ø80×95 mm Tisk: C1(8), 
WPC1(FC)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP812002-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP731649-03
https://coolcollection.eu/en/products/AP862000-03
https://coolcollection.eu/en/products/AP731914-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP812006


Woodstock AP803410
Retro barevný keramický hrnek s černým okrajem, 
bílým vnitřkem a barvou z venku, 300 ml, v dárkové 
krabičce. Rozměr: ø88×80 mm Tisk: C1(8), RS3(1), 
P3(2), *:WPC1(FC)

Loom AP761699
Bílý keramický hrnek s barevným vnitřkem, 350 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø85×98 mm Tisk: C1(8), WPC1(FC), RS3(1)

Bergen AP803403
Barevný keramický hrnek, uvnitř bílý, 300 ml. 
Rozměr: ø86×100 mm Tisk: C1(8), RS3(1)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP803410-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP761699-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP803403-05


Soft Touch AP803420
Keramický hrnek se silikonovým víčkem a uchycením, 400 ml. 
Rozměr: ø90×150 mm Tisk: C2(8), WPC2(FC), E2

Renko AP61826
Keramický bílý hrnek, 400 ml. 
Rozměr: ø80×130 mm Tisk: C1(8), WPC1(FC), 
RS3(1)

Honan AP803402-01
Bílý porcelánový hrnek v dárkové krabičce, 300 ml. 
Rozměr: ø80×95 mm Tisk: C1(8), WPC1(FC), RS3(1)

Daimy AP781256-01
Bílý keramický hrnek v dárkové krabičce, 230 ml. 
Rozměr: ø74×84 mm Tisk: C1(8), WPC1(FC), RS3(1)

Forsa AP853004-01
Skleněný frosty hrnek, 300 ml. 
Rozměr: ø80×95 mm Tisk: C1(8)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP61826
https://coolcollection.eu/en/products/AP803402-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP781256-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP803420-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP853004-01


MultiColour AP812400
Bílý keramický hrnek pro sublimační potisk vhodný do myčky 
v dárkové krabičce, 300 ml. Cena včetně sublimačního 
potisku, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100ks. 
Rozměr: ø80×95 mm Tisk: FP-SUM(FC)

BooColour AP812405
Bílý keramický hrnek s bambusovým víčkem pro sublimační potisk vhodný 
do myčky na nádobí, 300 ml. V kraftové papírové krabici. Cena včetně 
sublimačního potisku, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: ø80×100 mm Tisk: FP-SUM(FC), E2, P2(4)

Hrnky pro plnobarevný sublimační potisk
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https://coolcollection.eu/en/products/AP812400
https://coolcollection.eu/en/products/AP812405


Gover AP721388
Retro keramický hrnek s barevným okrajem, 
300 ml, v dárkové krabičce. Rozměr: ø86×85 mm 
Tisk: SUM(FC)

Roset AP722802-01
Keramický hrnek pro sublimační potisk s přírodním 
korkovým dnem, 420 ml. V kraftové papírové 
krabici. Rozměr: ø90×110 mm Tisk: SUM(FC)

Dolten AP781257-01
Keramický hrnek na sublimaci v dárkové krabičce, 
200 ml. Rozměr: ø74×84 mm Tisk: SUM(FC)

Harnet AP791325
Keramický hrnek s barevným ouškem a vnitřkem, 
určený na sublimaci, v dárkové krabičce, 350 ml. 
Rozměr: ø82×100 mm  Tisk: SUM(FC)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP721388-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP781257-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP722802-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP791325-05


Amira AP722801
Hrnek z matného skla pro sublimační potisk, 350 ml. V 
kraftové papírové krabici. Rozměr: ø80×96 mm Tisk: SUM(FC)

Throusub AP812414
Skleněný hrnek pro sublimační potisk, 300 ml. Lze mýt v myčce. Cena 
zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: ø80×95 mm Tisk: FP-SUM(FC)

Revery AP862009
Bílý keramický hrnek, barevný uvnitř, 350 ml. 
Vygravírované logo je do barvy vnitřku. V dárkové 
krabičce. Rozměr: ø81×95 mm Tisk: E2, ER1

Lousa AP781261
Barevný keramický hrnek s bílým vnitřkem, 350 ml. 
Speciální povrch pro laser, kdy vygravírované logo 
má stejnou barvu jako vnitřek hrnku. V dárkové 
krabičce. Rozměr: ø82×96 mm Tisk: E2, ER1

Bafy AP781260
Černý keramický hrnek s barevným vnitřkem, 
350 ml. Speciální povrch pro laser, kdy 
vygravírované logo má stejnou barvu jako vnitřek 
hrnku. V dárkové krabičce. Rozměr: ø82×96 mm 
Tisk: E2, ER1
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https://coolcollection.eu/en/products/AP722801
https://coolcollection.eu/en/products/AP812414
https://coolcollection.eu/en/products/AP862009-07
https://coolcollection.eu/en/products/AP781261-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP781260-03


Hemera Plus AP800488
Vysoce kvalitní barevný keramický hrnek s bílým vnitřkem a 
bambusovým podtáckem, 335 ml. V kraftové papírové krabici. 
Rozměr: ø92×95 mm Tisk: C2(8), RS3(1), E2, P2(4)

Hemera AP800487
Vysoce kvalitní barevný keramický hrnek s bílým vnitřkem, 335 ml. 
V kraftové papírové krabici. Rozměr: ø92×86 mm Tisk: C1(8), 
RS3(1)
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335 ML

Hrnky Hemera jsou k dispozici v 9 barvách a Hemera Plus je k dispozici 
ve 4 barvách s bambusovým podtáckem.

Hemera
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https://coolcollection.eu/en/products/AP800488-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP800487-00


Cybele AP803416-01
Vysoce kvalitní porcelánový retro hrnek v bílé barvě s 
černým okrajem a bambusovým podtáckem, 320 ml. 
V dárkové krabičce. Rozměr: ø85×90 mm Tisk: C2(8), 
WPC2(FC), E2, RS3(1)

Athena AP800433-01
Vysoce kvalitní velký porcelánový hrnek v bílé barvě s 
bambusovým podtáckem, 400 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø100×80 mm Tisk: C2(8), WPC2(FC), E2, RS3(1)

Hestia AP803415-01
Vysoce kvalitní porcelánový hrnek v bílé barvě s bambusovým 
podtáckem, 320 ml. V dárkové krabičce. Rozměr: ø85×90mm 
Tisk: C2(8), WPC2(FC), E2, RS3(1)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP803415-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP803416-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP800433-01


Yotel AP721708-01
Keramický hrnek v matném provedení s bambusovým víčkem, 
370 ml. V krabici z kraftového papíru. Rozměr: ø82×105 mm 
Tisk: C2(8), E2, P2(4), RS3(1), WPC2(FC)

Bokun AP721707
Keramický hrnek s přírodní korkovou základnou, 420 ml. V krabici z 
kraftového papíru. Rozměr: ø90×110 mm Tisk: P2(1)

Thena AP803411-01
Vysoce kvalitní porcelánový hrnek v bílé barvě, 350 ml. V dárkové 
krabičce. Rozměr: ø80×90 mm Tisk: C1(8), WPC1(FC), RS3(1)

Artemis AP803412-01
Vysoce kvalitní porcelánový hrnek v bílé barvě, 350 ml. 
V dárkové krabičce. Rozměr: ø80×105 mm Tisk: C1(8), 
WPC1(FC), RS3(1)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP803412-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP803411-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP721708-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP721707-01


Mocaboo AP812427
Sada šálků na espresso z borosilikátového skla s dvojitou stěnou, 2 
ks šálků a bambusovými podšálky, 90 ml. V krabičce ze sulfátového 
papíru. Rozměr: 185×85×80 mm Tisk: C2(8), E2, P2(4), VS(FC)

Laik AP722799
Dvoustěnný termo hrnek z borosilikátového skla s uchem 
a bambusovým víčkem, 370 ml. V kraftové papírové krabici. 
Rozměr: ø84×116 mm Tisk: E2, P2(4), C2(8), RS3(1)

Tromury AP722800
Sklenice z borosilikátového skla a přírodního korku s bambusovým 
víčkem a brčkem, 520 ml. V kraftové papírové krabici. 
Rozměr: ø70×230 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), RS3(1), RUV(FC), C2(8), 
P3(1)

520 ML
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https://coolcollection.eu/en/products/AP812427
https://coolcollection.eu/en/products/AP722800
https://coolcollection.eu/en/products/AP722799


Vyberte trvanlivost, vyberte borosilikát

Grobina AP800443
Dvoustěnný termohrnek z borosilikátového skla s uchem a 
bambusovým víčkem, 350 ml. V kraftové papírové krabici. 
Rozměr: ø84×113 mm Tisk: E2, P2(4), C2(8)

Bondina L AP812426
Dvoustěnný hrnek z borosilikátového skla s bambusovým víkem, 
450 ml. V papírové krabičce ze sulfátu. Rozměr: ø83×150 mm 
Tisk: E2, P2(4), C2(8)

Bondina M AP812425
Dvoustěnný hrnek z borosilikátového skla s bambusovým víkem, 
350 ml. V papírové krabičce ze sulfátu. Rozměr: ø83×115 mm 
Tisk: E2, P2(4), C2(8)

Bondina S AP812424
Dvoustěnný hrnek z borosilikátového skla s bambusovým víkem, 
250 ml. V papírové krabičce ze sulfátu. Rozměr: ø83×100 mm 
Tisk: E2, P2(4), C2(8)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP800443


Sencha AP808038
Keramická čajová souprava včetně konvičky s bambusovým 
uchem (600 ml) a dvou šálků (110 ml). V kraftové papírové krabici. 
Rozměr: 245×213×104 mm Tisk: C3(8), WPC3(FC), E3

Bancha AP800472
Bambusová krabička na čaj s průhledným akrylovým víkem a 
4 přihrádkami. Rozměr: 140×140×75 mm Tisk: E3, P3(4)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP808038
https://coolcollection.eu/en/products/AP800472


Typica AP862011
Keramická sada 2 ks šálků s podšálkem na cappuccino, 150 ml. 
V bílé papírové krabičce. Rozměr: 155×158×109 mm Tisk: C2(8), 
WPC2(FC)

Lutin AP781259-01
Bílý keramický hrnek na espresso v dárkové 
krabičce, 80 ml. Rozměr: ø54×63 mm Tisk: C1(8), 
WPC1(FC), RS3(1)

Tendina AP800465
Čajová konvice z borosilikátového skla s bambusovým víčkem a 
nerezovým sítkem na čaj v kraftové papírové krabičce. 1000 ml. 
Rozměr: ø132×125 mm Tisk: E3, P3(4), C3(8)

Mocca AP862010
Keramická sada 2 ks šálků s podšálkem na espresso, 90 ml. V 
bílé papírové krabičce. Rozměr: 120×125×95 mm Tisk: C2(8), 
WPC2(FC)
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CreaTea One AP718183
Sáček s čajem v obalu na zakázku s vlastní 
grafikou. Obsahuje 2,5 gramů (1 sáček) čaje Earl 
Grey. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 65×115 mm 
Tisk: FP-DG(FC)

CreaBee Three AP716624
Tři servírovací balení medu (3x10 gramů) v na zakázku vyrobeném celobarevně 
potištěném papírovém obalu, cena nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 36×100×13 mm Tisk: FP-DG(FC)

CreaBee One AP716623
Jedno servírovací balení medu (10 gramů) v na zakázku 
vyrobeném celobarevně potištěném papírovém obalu, 
cena nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 40×100 mm Tisk: FP-DG(FC)

CreaBee
CreaBee med je dostupný ve verzi 1 nebo 3 balení.

MADE
IN EU
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https://coolcollection.eu/en/products/AP718183
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Hanay AP722832
Skleněné čajítko s přírodní korkovou zátkou. 
Rozměr: ø29×133 mm Tisk: E1, P2(2)

Insert AP809468
Kovové čajové sítko. Rozměr: ø19×170 mm 
Tisk: E1, RE1(6)

Jasmin AP800392
Čajítko s dekorací, silikon/nerez ocel. 
Rozměr: ø35×150 mm Tisk: E1

Papcap S AP808906
Jednostěnný papírový kelímek s PE vnitřkem, 120 ml. Min. mn.: násobky 50 ks. 
Rozměr: ø60×60 mm Tisk: P1(4), VS(FC), RS1(1)

Papcap M AP808907
Jednostěnný papírový kelímek s PE vnitřkem, 240 ml. Min. mn.: násobky 50 ks. 
Rozměr: ø80×92 mm Tisk: P1(4), VS(FC), RS1(1)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP722832
https://coolcollection.eu/en/products/AP809468
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https://coolcollection.eu/en/products/AP808907-00


GlasSip AP800435
Sada 2 opakovaně použitelných brček 
na pití z borosilikátového skla a čisticího 
kartáčku. V papírové krabičce ze sulfátu. 
Rozměr: 51×200×18 mm  Tisk: E1, OP(FC), VS(FC)

Kalux AP721384
Sada 2 opakovaně použitelných 
nerezových brček na pití a čistící 
štěteček v bavlněném obalu. 
Rozměr: 35×245 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC), E1

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: TB(8), DTB(FC), E1

StriStraw AP800428
10 ks papírových brček na 
pití se vzorem proužků, v 
krabičce z kraftového papíru. 
Rozměr: 31×200×14 mm Tisk: P1(4), 
OP(FC), VS(FC)

BamStraw AP800427-07
10 ks papírových brček na pití se vzorem 
bambusu, v krabičce z kraftového papíru. 
Rozměr: 31×200×14 mm Tisk: P1(4), 
OP(FC), VS(FC)
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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: E3, S2(2)

Sandy AP844030
3 minutové přesýpací hodiny s barevným pískem a přísavkou. Vytvořte si je s vlastní 
papírovou podložkou. Rozměr: ø20×60 mm Tisk: DG2(FC), P1(1)

Revey AP791302
Plastová minutka ve tvaru vajíčka (60 
minut). Rozměr: ø60×80 mm  Tisk: P2(1)

Toomer AP844045
Bambusová digitální kuchyňská minutka 
s magnety. Včetně knoflíkové baterie. 
Rozměr: 60×60×16 mm Tisk: E2, P2(2)

Mousse AP800364
Digitální kuchyňská váha s povrchem z 
tvrzeného skla. Kapacita: 5kg, stupnice 
1g, měrné jednotky g/oz. Dodáváno bez 
2 AAA baterií. Rozměr: 200×150×17 mm 
Tisk: P2(1), UVC(FC)

InoxCook AP810465
Digitální kuchyňská váha z nerezové 
oceli s podsvíceným displejem. 
Kapacita: 5 kg, stupnice 1 g, měrné 
jednotky: g/oz. Dodává se bez 2 baterií 
AAA. Rozměr: 140×180×18 mm 
Tisk: E2, P2(2)
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Vinaigrette AP812428
Láhev na olej a ocet z borosilikátového skla s 
korkovou zátkou. Objem vnější baňky je 320 ml 
a vnitřní část 125 ml. Rozměr: ø65×185 mm 
Tisk: C2(8)

Kerala AP800476
Sada 2 ks bambusové solničky a pepřenky. Sada je 
spojena ve středu díky magnetům umístěným na straně. 
Rozměr: 100×50×70 mm Tisk: E2, P2(2)

Tumber AP722189
Sada 4 kusů skleněných kořenek z borosilikátového 
skla s víčky z přírodního korku a bambusovým 
stojánkem, 70 ml. Rozměr: 173×140×52 mm 
Tisk: E2, P2(2)

Sasa AP800406
Hmoždíř z bambusu. Rozměr: ø90×48 mm 
Tisk: P2(2), E2

Sangsuk AP800474
Bambusová podložka pod hrnce s konopnou 
šňůrkou na zavěšení. Tato podložka pomáhá 
izolovat horké hrnce a pánve od desek stolu. 
Rozměr: 180×180×15 mm Tisk: E2, P2(2)
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Lanai AP800464
Dóza na koření z borosilikátového skla s bambusovým 
víčkem a lžičkou, 300 ml. Ideální pro skladování cukru, 
koření nebo ořechů. Rozměr: ø80×90 mm Tisk: RS3(1), 
RUV(FC), C2(8), E2, P2(2)

Momomi XL AP800463
Dóza z borosilikátového skla s bambusovým víčkem, 
1000 ml. Ideální pro skladování suchých potravin a přísad. 
Rozměr: ø100×150 mm Tisk: RS3(1), RUV(FC), C2(8), 
E2, P2(2)

Momomi AP800462
Dóza z borosilikátového skla s bambusovým víčkem, 
550 ml. Ideální pro skladování suchých potravin a přísad. 
Rozměr: ø85×120 mm Tisk: RS3(1), RUV(FC), C2(8), 
E2, P2(2)

Muntok AP810398
Oboustranný manuální mlýnek na sůl a pepř, nerez ocel/
bambus, s keramickým mlýnkem. Rozměr: ø45×195 mm 
Tisk: E2, RE2(6), ER1, P2(2)
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Borinda AP800390
Vařečka z bambusu. Rozměr: 240×50 mm 
Tisk: E2, P1(1)

Escaro AP800451
Sada 2 ks servírovacích lžic z bambusu na salát. 
Rozměr: 300×60 mm Tisk: E2, P1(1)

Pavlova AP808027
Metla z nerez oceli. Rozměr: ø50×255 mm Tisk: E2

Kerman AP791807
Silikonová stěrka na pečení. 
Rozměr: 230×35×10 mm Tisk: P1(1)

Kolam AP791806
Silikonový štětec na pečení. 
Rozměr: 175×30×10 mm Tisk: P1(1)
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Nesty AP781251
2ks jídelních hůlek z bambusu. Rozměr: 225 mm 
Tisk: E1, P1(4), DG2(FC)

Sinicus AP806658
Bambusové hůlky s barevnými konci, 2 ks. 
Rozměr: 225 mm Tisk: E1, P1(4), DG2(FC)

Gunkan AP722506
6dílná bambusová servírovací sada na sushi. Obsahuje 2 páry 
bambusových hůlek s keramickým stojánkem na hůlky, keramickou 
misku na omáčku a bambusové servírovací prkénko s břidlicovou 
vložkou. V kraftové papírové krabici. Rozměr: 280×230×90 mm 
Tisk: E2, P2(2), C2(8), WPC2(FC)

Uramaki AP800475-00
Bambusová sada na přípravu sushi s bambusovou podložkou 
na sushi, bambusovým nožem a lžící na rýži a 5 páry hůlek. 
V kraftové papírové krabici. Rozměr: 245×240×2 mm 
Tisk: E2, P2(2)
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Tabbouleh AP808055
Sada z bambusu na krájení bylin, včetně kulatého bambusového 
prkénka a nerezového kráječe na bylinky s bambusovými rukojeťmi. 
Rozměr: ø200×14 mm Tisk: E3, P3(2)

Santoku AP800471
Univerzální bambusový držák na nože s 
plastovými štětinami. Rozměr: 100×100×225 mm 
Tisk: E3, P3(4)

Sanjo AP808036
2dílná sada nožů z nerezové oceli s 
bambusovou rukojetí. V bambusové 
krabičce s magnetickým uzávěrem. 
Rozměr: 340×100×22 mm Tisk: E3, P3(2)

Steakus AP808044
Bambusová sada na krájení masa s 
bambusovým prkénkem, nerezovou 
vidličkou a nožem s bambusovými rukojeťmi. 
Rozměr: 200×300×11 mm Tisk: E3, P3(2)

Naples AP800418
Bambusové prkénko na krájení 32 cm pizzy. Rozměr: ø320×440×10 mm 
Tisk: E3
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Titox AP722193
Kráječ na pizzu z nerezové oceli v bambusovém pouzdře. 
Rozměr: 75×85×11 mm Tisk: E2, P2(2)

Pizzax AP808054-10
Kráječ na pizzu ve tvaru sekery s bambusovou 
rukojetí a čepelí z nerezové oceli. 
Rozměr: 210×103×19 mm Tisk: E2, P2(2)
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Různé bambusové doplňky do kuchyně

Boord AP800441
Bambusové prkénko ve tvaru láhve na 
víno. Rozměr: 400×127×12 mm Tisk: E3

Xaban AP808056
Bambusové prkénko s vyseknutým otvorem. 
Rozměr: 180×270×10 mm Tisk: E3

Ruban AP781249
Bambusové prkénko na krájení. 
Rozměr: 150×200×10 mm Tisk: E3
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Bambusa AP800388
Bambusové prkénko na krájení. 
Rozměr: 330×230×10 mm Tisk: E3

Mangalica AP800417
Bambusové prkénko na krájení ve tvaru 
prasete. Rozměr: 298×200×10 mm 
Tisk: E3

Kentucky AP800416
Bambusové prkénko na krájení ve tvaru 
kuřete. Rozměr: 298×200×10 mm 
Tisk: E3

Bubula AP800407
Bambusové prkénko na krájení ve 
tvaru krávy. Rozměr: 298×200×10 mm 
Tisk: E3

Shiba AP800405
Prkénko na krájení z bambusu 
ve tvaru vánočního stromečku. 
Rozměr: 200×300×10 mm Tisk: E3
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Reggiano AP800419
Struhadlo na sýr, bambus/nerez ocel. 
Rozměr: 151×68×40 mm Tisk: E2, P2(4)

Taleggio AP800473
Sada na sýr s nožem z nerezové oceli a 
bambusovým prkénkem. V kraftové papírové krabici. 
Rozměr: 200×143×10 mm Tisk: E3, P2(2)
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Abbamar AP800450
Kulaté bambusové prkénko se sadou nožů na sýr z nerezové 
oceli 4 ks. Rozměr: ø220×38 mm Tisk: E2, P2(1)

Mildred AP722795
Bambusové prkénko se sadou 4 kusů nerezových 
nožů na sýr na skládacím magnetickém držáku. 
Rozměr: 300×40×214 mm Tisk: E3, P2(2)

Koet AP731983
4 druhy nožů z nerezové oceli s dřevěnou rukojetí v 
černé dárkové krabičce. Rozměr: 190×160×23 mm  
Tisk: E2, S1(1)

Boursin AP800389
4dílná sada nožíků na sýry z bambusu, v černé 
dárkové krabičce. Značkový produkt André Philippe. 
Rozměr: 185×30×160 mm Tisk: P2(1), E2, S1(1)
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EpoFridgy AP718001
Magnetka s epoxy potiskem, s vlastním designem a tvarem. Cena zahrnuje epoxy potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: Max. 25 cm² Tisk: FP-DO(FC)

SteelMag AP873034
Kulatá magnetka na lednici s nerezovým povrchem. 
Rozměr: ø25 mm Tisk: E0, RE1(6), P2(1)

Woofri AP718381
Polaminovaná magnetka z břízy na zakázku 
s plnobarevným potiskem. Cena zahrnuje 
UV LED tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 200 ks. Rozměr: ø45×5 mm 
Tisk: FP-UV(FC)

Fridgy AP718004
Magnetka s vlastním designem a tvarem, cena zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: Max. 25 cm² Tisk: FP-DG(FC)
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Sylox AP741759
Barevná magnetka na lednici se 40ti listým blokem. 
Rozměr: 60×148 mm Tisk: P1(4), VS(FC)

CreaStick Fridge Plus AP716604
Na zakázku vyrobený, plnobarevně potištěný magnet 
na ledničku s lepícím blokem a mini dřevěnou tužkou. 
Obsahuje 50 listů samolepicích lístků z recyklovaného 
papíru (100×75 mm). Cena nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Rozměr: 120×160×10 mm Tisk: FP-DG(FC)

Yakari AP741511
Barevná magnetka na ledničku se 40ti 
listým blokem a mini dřevěnou tužkou. 
Rozměr: 99×139 mm Tisk: P1(4), VS(FC)

CreaStick Fridge AP716606
Na zakázku vyrobený, plnobarevně potištěný magnet 
na ledničku s lepicím blokem. Obsahuje 50 listů 
samolepicích lístků z recyklovaného papíru (75×75 
mm). Cena nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 
100 ks. Rozměr: 75×133×10 mm Tisk: FP-DG(FC)

Yupit AP791551
Magnetická tabule s magnetickým značkovačem a 
čistítkem. Rozměr: 150×105 mm Tisk: P1(4)

Nietix AP741619-01
Magnetická tabulka na ledničku s týdenním 
kalendářem, popisovačem a čistítkem. 
Rozměr: 290×210 mm Tisk: P1(4)
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Maylon AP721175
Zástěra s přední kapsou, 100% bavlna, 150 g/m². 
Rozměr: 650×900 mm Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Nilson AP741623
Kuchařská čepice, 35 % bavlna a 65 % polyester. Tisk: TB(8), DTB(FC)
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Konner AP721162
Barevná zástěra s předními kapsami. Materiál 80% 
polyester/20% bavlna. Rozměr: 700×950 mm 
Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC), BR(10)

Pissek AP721940
Zástěra ze 100% recyklované bavlny s přední 
kapsou, 140 g/m². Rozměr: 650×900 mm 
Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Leiza AP722203
Zástěra z konopné látky s přední 
kapsou. 100% konopí, 200 g/m². 
Rozměr: 650×900 mm Tisk: S1(4), TB(8), 
DTB(FC)

Piper AP761202
Kuchyňská chňapka, bavlna. 
Rozměr: 180×285 mm Tisk: TA(8), DTA(FC)

Calen AP721528
Kuchyňská chňapka z organické bavlny, 1 ks. 
Rozměr: 180×285 mm Tisk: TA(8), DTA(FC)
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Kalose AP722822-77
RPET polyesterová kuchyňská chňapka, 
1 ks. Rozměr: 180×285 mm Tisk: TA(8), 
DTA(FC)

Yorrent AP722794
Zástěra ze 100% bavlny se 2 předními 
kapsami, doplňky z PU kůže a 
nastavitelnými pásky. 340 g/m². 
Rozměr: 680×900 mm Tisk: S1(4), TB(8), 
DTB(FC)

Zowi AP722308-00
Fairtrade bavlněná zástěra s přední kapsou a výrazným 
Fairtrade štítkem. 100% fairtrade bavlna, 180 g/m². 
Rozměr: 650×900 mm Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Hanaku AP722821-77
Polyesterová zástěra RPET s předními 
kapsami a nastavitelnými pásky. 
Rozměr: 700×950 mm Tisk: S1(4), 
TB(8), DTB(FC)
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Rober AP722041
Polyesterová džínová zástěra s předními 
kapsami a nastavitelnými pásky, 240 g/m². 
Rozměr: 680×800 mm Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Vanur AP791896
Zástěra z netkané textilie s přední kapsou. 
Rozměr: 500×730 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(1)

Vurcex AP721396
Bavlněná zástěra s předními kapsami a 
nastavitelnými řemínky z PU kůže, 340 g/m². 
Rozměr: 680×800 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Xigor AP741621
Barevná zástěra s přední kapsou, 35% bavlna/65 
polyester. Rozměr: 650×900 mm Tisk: S1(4), TB(8), 
DTB(FC), BR(10)

Kuirtel AP722534
Pruhovaná zástěra z organické bavlny s přední kapsou. 
S výrazným štítkem z organické bavlny. 100% organická 
bavlna, 220 g/m². Rozměr: 680×900 mm Tisk: S1(4), TB(8), 
DTB(FC)
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CreaChef Pocket AP716622
Na zakázku vyrobená zástěra z polyesteru 600D RPET 
s přední kapsou a celoplošně potištěnou sublimační 
grafikou. Cena nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 50 ks. Rozměr: 670×920 mm Tisk: FP-SU(FC)

Kalmont AP781269
Polyesterová kuchyňská chňapka s barevným 
lemováním, 1 ks. Ideální pro sublimační potisk. 
Rozměr: 174×174 mm Tisk: SU1(FC), TA(8), DTA(FC)

Silax AP781270
Polyesterová kuchyňská chňapka s barevným 
lemováním, 1 ks. Ideální pro sublimační potisk. 
Rozměr: 165×280 mm Tisk: SU2(FC), TA(8), DTA(FC)
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Marnik AP781653
Tabulka na vzkazy se 2 stranami: černá na psaní 
křídou a bílá suchá mazací. Vč. 3 kříd, 1 fixy a gumy. 
Rozměr: 310×210×12 mm Tisk: E2, P2(1)

Nadim AP722798
Magnetická spona na uzavírání sáčku 
z bambusu s otvírákem na láhve. 
Rozměr: 45×144×12 mm Tisk: E2, P2(2)

Flint AP781892
Průsvitný plastový klip na uzavření obalu. 
Rozměr: 100×62×23 mm Tisk: P1(2)

Stuggar AP722831
Sada RPET polyesterových tašek na recyklaci odpadu, 3 ks. 
Rozměr: 690×450×230 mm Tisk: S1(1)

Lopack AP741237
Tašky pro recyklaci odpadů 3ks, z polaminované netkané textilie. 
Rozměr: 690×450×230 mm Tisk: S1(1)
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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: 95×95×3 mm Tisk: FP-UV(FC)

Palet AP721380
Dřevěný podtácek ve tvaru mini palety. 
Rozměr: 115×15×75 mm Tisk: P1(4), E1

CreaPint AP718527
Absorpční papírový podtácek na zakázku 
s vlastní grafikou na jedné straně. Cena 
zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 250 ks. Rozměr: ø95×1 mm 
Tisk: FP-UV(FC)

Yantic AP721655
Sada 4 ks podtácků z borovicového dřeva, převázané 
jutovým provázkem. Průměr tácků se může lišit mezi 
8-10 cm. Rozměr: ø100×40 mm Tisk: P2(4), E2

CreaFelt Drink AP716505
Na zakázku vyrobený podtácek z RPET filcu s vlastní 
grafikou na jedné straně. Cena včetně sublimačního 
tisku, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: ø95×3 mm Tisk: FP-SU(FC)

Brunex AP721068
Kulatý podtácek z přírodního korku. 
Rozměr: ø100×3 mm  Tisk: E2, OP(FC), P1(1), S1(1)

-B -B-A -A
95×95×1 mm 95×95×3 mmø95×1 mm ø95×3 mm
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Zhuli AP800490
Bambusový kulatý podtácek. Rozměr: ø85×5 mm 
Tisk: E2, P2(4)

Boosty AP800426
Sada 4 ks podtácků z bambusu ve stojánku na 
stůl. Rozměr: 110×110×40 mm Tisk: E2, P2(4)

Chiang AP808040-10
Sada 10 ks RPET filcového podtácku v bambusovém 
držáku na stůl. S výrazným logem RPET na každém 
tácku. Rozměr: 115×70 mm Tisk: E3, P3(2), TB(8), 
DTB(FC), S1(1)

ZhuliMax AP800491
6dílná sada kulatých bambusových podtácků 
v bavlněném pytlíku se stahovací šňůrkou. 
Rozměr: 150×120 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), 
E2, P2(4)
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Boojito AP809569
Otvírák na láhve, bambus/nerez ocel. Rozměr: 180×40×6 mm 
Tisk: E2, P2(4), RE2(6)
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Roonito AP806991
Bambusový kulatý otvírák na láhve s magnety. 
Rozměr: ø60×10mm Tisk: P1(4), E1

Perring AP722823
Magnetický bambusový otvírák a vývrtka. 
Rozměr: 41×136×18 mm Tisk: E2, P2(2)

Flomek AP722199
Nerezová vývrtka s otvírákem na láhve a bambusovou 
rukojetí, v bambusové krabičce. Rozměr: 162×68×30 mm 
Tisk: E2, P2(4)

Bierbaum AP874007
Otvírák na láhve s dřevěným držadlem. 
Rozměr: 144×25×19 mm Tisk: P1(4), E1

Odzátkujte dobrou zábavu s našimi otvíráky na lahve
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Glaber AP722824
Otvírák a vývrtka z nerezové oceli s rukojetí z 
přírodního korku. Rozměr: 109×28×14 mm 
Tisk: E2

Weizen AP809561-21
Otvírák na láhve z nerez oceli ve tvaru kreditní 
karty. Rozměr: 85×54×1,5 mm Tisk: E1, RE2(6), 
P2(4)

Kai AP807202
Kovový otvírák na lahve, malý nožík a vývrtka. 
Rozměr: 115×25×6 mm Tisk: E1, P2(1), RE1(6)

Faro AP810712
Kovový otvírák v krabičce z černého kartonu. 
Rozměr: 110×36 mm Tisk: E1, RE2(6), P2(4)

Umbria AP800409
Kovová vývrtka s otvírákem na láhve. 
Rozměr: 120×10×20 mm Tisk: E1

Mojito AP809560-21
Otvírák na láhve z nerez oceli. 
Rozměr: 180×40×2 mm Tisk: E2, P2(4), RE2(6)
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Tronic AP731974
Plastový otvírak na pivní lahve s magnetem. 
Rozměr: 55×106×5 mm  Tisk: Netisknutelný

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

Gadux AP781079
Hliníkový otvírák na láhve. Rozměr: 38×3×85 mm 
Tisk: P1(4), E0

Swipe AP809391-01
Obdélníkový plastový otvírák na láhve. 
Rozměr: 85×54×4 mm Tisk: UVB(FC), P1(4)

Hopfanatic AP864002-01
Plastový podtácek s kovovým otvírákem na láhve 
a protiskluzovým spodkem. Rozměr: 82×82 mm 
Tisk: UVB(FC), P1(4)
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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: E3, P3(4)

Nitol AP721164
Sada na víno z bambusu s vývrtkou, 
kroužkem a zátkou v bambusové krabičce. 
Rozměr: 160×100×45 mm Tisk: E3, P3(4)

Neider AP722796
Luxusní sada na víno v dárkové krabičce z bambusu. 
Obsahuje 2 sklenice na víno (350 ml) a nerezový otvírák 
na láhve s vývrtkou. Rozměr: 219×240×108 mm 
Tisk: E3, P3(4)
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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: E3, P3(4)

Moristel AP804907
Sada na víno 4 dílná, v černé dárkové krabičce. 
Rozměr: 223×80×30 mm Tisk: E3, RE1(6), VS(FC)

Godello AP804906
Sada na víno 4 dílná, kov/dřevo, v bambusové 
krabičce. Rozměr: 147×168×49 mm Tisk: E3, P3(4)
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Raycon AP741260-01
Chladící taška z PVC a s gelem na víno. 
Rozměr: 100×250×100 mm Tisk: P1(1)

Varien AP741772
Dárková taška na víno z netkané textilie, 
80 g/m². Rozměr: 160×400×65 mm 
Tisk: TA(8), DTA(FC)

Drazen AP722825
Dárkový pytlík z biobavlny a 
přírodního korku na 1 láhev vína. 
Rozměr: ø80×340 mm Tisk: S1(4), TB(8), 
DTB(FC)

-06A -08 -10
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Filden AP722827
Dřevěná zátka na láhev vína. 
Rozměr: ø29×33 mm Tisk: E1, P1(1)

Grimbur AP722826
Dřevěná dárková krabička na 1 láhev vína, se šňůrkou. 
Rozměr: 100×350×100 mm Tisk: E3, S2(1)

Albarino AP800449
Skládací bambusový stojan na víno pro 6 lahví. Bez lahví vína. 
Rozměr: 350×255×13 mm Tisk: E3, S2(1)

Přidejte trochu úrovně do sklenice

Puglia AP804010
Kovová zátka na uzavření lahve šampaňského. 
Rozměr: ø40×55 mm Tisk: E1, RE1(6)

Kabalt AP721163-10
Vakuová zátka na víno s vestavěnou pumpičkou. 
Rozměr: ø28×82 mm Tisk: P1(1)
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Malister AP722829
Skleněná karafa (1350 ml) se 4 sklenicemi na 
whisky (320 ml). Rozměr: 264×280×97 mm 
Tisk: RS3(1), RUV(FC), E3, P3(1)

Dibrix AP722797
Džbán na vodu z borosilikátového 
skla s bambusovým víčkem, 1250 ml. 
Rozměr: ø88×242 mm Tisk: E3, ER1, P3(1)

Winofloat AP716614
Na zakázku vyrobený, celobarevně potištěný 
gravitační držák na láhev vína z vlnité lepenky. 
Dodáváno rozložené. Cena nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 90×300×50 mm Tisk: FP-DG(FC)

Lonpel AP721544
Skleněná karafa na vodu/víno s korkovým víčkem, 1000 ml. Rozměr: ø93×272 mm 
Tisk: E3, ER1, P3(1)

Molokai XL AP800460
Karafa na vodu z borosilikátového skla s korkovým víčkem, 1000 ml. Vhodné pro 
studené i teplé nápoje, lze použít i jako karafa. Rozměr: ø84×260 mm Tisk: RS3(1), 
RUV(FC), E3, P3(1)

Molokai AP800459
Karafa na vodu z borosilikátového skla s korkovým víčkem, 600 ml. Vhodné pro 
studené i teplé nápoje, lze použít i jako karafa. Rozměr: ø80×210 mm Tisk: RS3(1), 
RUV(FC), E3, P3(1)

1250 ML
MADE
IN EU
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Devon AP722503
Whisky set s bambusovým držákem na stůl. Obsahuje sklenici na whisky 
(350 ml), 2 opakovaně použitelné nerezové kostky ledu, nerezové kleště a 
bambusový tácek. Rozměr: 208×145×100 mm Tisk: E3, P3(4)

Speyside AP800482
Luxusní whisky set v dárkové krabičce z bambusu. Obsahuje 2 sklenice 
na whisky (250 ml), 8 opakovaně použitelných kamenných kostek ledu 
s úložným pouzdrem a nerezové kleště. Rozměr: 235×188×100 mm 
Tisk: E3, P3(4), C3(8)

Rockwel AP722830
Skleněná sada na whisky s karafou (1000 ml) a 4 skleničkami (200 ml). 
Rozměr: 310×270×120 mm Tisk: E3, P3(4), C3(8)

Bourbon AP808037
Opakovaně použitelná sada kamenných kostek ledu v bambusové krabičce. 
Obsahuje 9 kamenných kostek na led, bavlněný úložný sáček a nerezové 
kleště. Rozměr: 130×100×36 mm Tisk: E2, P2(2), TC(8), DTC(FC)
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Hamberly AP722524
Koktejlový šejkr z nerez oceli z 
měděnou povrchovou úpravou, 550 ml. 
Rozměr: ø86×210 mm Tisk: E3, P3(2)

Keynes AP722525
Nerezový koktejlový hrnek s uchem a 
měděnou povrchovou úpravou, 500 ml. 
Rozměr: ø93×100 mm Tisk: E3, P3(2)

Corby AP722523
Odměrka z nerez oceli s měděnou 
povrchovou úpravou o objemu 50 nebo 25 ml. 
Rozměr: ø45×115 mm Tisk: E1
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Roley AP741832
Pohárek z nerez oceli, 1 nebo 1/2 unce. 
Rozměr: 72×40×40 mm Tisk: E1

Tobassy AP781796
Šejkr na koktejl z nerez oceli, 550 ml. V dárkové 
krabičce. Rozměr: ø87×215 mm Tisk: E2, RE1(6)

Laniax AP722201
Sada 4 ks opakovaně použitelných 
kamenných kostek na led v bavlněném sáčku. 
Rozměr: 75×110×20 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Wendol AP722196
Nerezová koktejlová sada s 
550 ml šejkrem, odměrkou a koktejlovým sítkem. 
Rozměr: 130×210×90 mm Tisk: E3

Lolaf AP722188
Sada 4 ks sklenic s bambusovým tácem, 30 ml. 
Rozměr: 330×80×60 mm Tisk: E3, C2(8)

Micux AP721651
Barová lžička z nerez oceli. 
Rozměr: 27×256×12 mm Tisk: E1
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Forester AP811112
Nerezová butylka s dřevěným povrchem, 170 ml. Rozměr: 110×90×21 mm 
Tisk: E2

Borester AP846002
Butylka z nerez oceli potažená bambusem, 175 ml. 
Rozměr: 95×110×22 mm Tisk: E2
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Gravning AP845183-10
Butylka z nerez oceli s černým povrchem, 200 ml. 
Rozměr: 92×122×22 mm Tisk: E2, P2(1)

Norge AP807908
Kovová mini butylka na karabince, 30 ml. Rozměr: 58×42×12 mm 
Tisk: E1, RE2(6), P2(1)

Nautilus AP808011
Skládací pohárek z nerezové oceli v pouzdře, 70 ml. Rozměr: ø50×60 mm 
Tisk: E1, P2(1)

Shackleton AP845180
Butylka z nerez oceli se 2 kalíšky a nálevkou, 230 ml. 
V černé dárkové krabičce. Rozměr: 167×188×42 mm 
Tisk: E2, RE2(6), P3(1), C2(8)

Amundsen AP804204
Nerezová butylka, 200 ml. 
Rozměr: 90×125×20 mm Tisk: E2, RE2(6), P2(1)
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Začněte sebevědomým krokem! Ať už lidé jdou do nákupního 
centra, denně cvičí nebo jdou na krásný piknik v parku, nákupní 

taška, batoh nebo chladicí taška budou jejich společníkem. 
Poskytněte jim barevné nebo udržitelné tašky a cestovní 

doplňky, aby byla vaše značka na veřejných místech viditelná.

BAGS
and Travel

94 95



Turkal AP721145
Nákupní taška ze 100% bavlny a s dlouhými uchy, 140g/m². 
Rozměr: 360×400 mm Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Geiser AP731735
Bavlněná nákupní taška s dlouhými 
uchy, ze 100% bavlny, 100 g/m². 
Rozměr: 357×402 mm Tisk: S1(4), TB(8), 
DTB(FC)

Kaiba AP722764
Barevná nákupní taška s dlouhými 
uchy, 100% bavlna, 180 g/m². 
Rozměr: 360×400 mm Tisk: S1(4), TB(8), 
DTB(FC)
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Shorty AP806609-00
Opakovaně použitelná bavlněná nákupní taška s 
krátkými uchy (350 mm), 100% bavlna, 105 g/m². 
Rozměr: 370×410 mm Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Helakel AP721146
Nákupní skládací taška ze 100% bavlny, 105g/m². 
Rozměr: 370×410 mm Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

105 g/m2

105 g/m2
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Longish AP806610-00
Opakovaně použitelná bavlněná nákupní 
taška s dlouhými uchy (700 mm), 100% 
bavlna, 105 g/m². Rozměr: 370×410 mm 
Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Chidel AP722763
Bavlněná nákupní taška s dlouhými 
uchy. 100% bavlna, 280 g/m². 
Rozměr: 370×410 mm Tisk: S1(4), TB(8), 
DTB(FC)

Siltex AP721087
Bavlněná nákupní taška s dlouhými uchy. 100% bavlna, 
140 g/m². Rozměr: 370×410 mm Tisk: S1(4), TB(8), 
DTB(FC)

Trendik AP722212-00
Bavlněná nákupní taška s dlouhými uchy. 
100% bavlna, 240 g/m². Rozměr: 370×410 mm 
Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Ponkal AP721088
Bavlněná nákupní taška s dlouhými uchy. 
100% bavlna, 180 g/m². Rozměr: 370×410 mm 
Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

ZÁKLADNÍ KÁMEN REKLAMNÍCH DÁRKŮ
Bavlněné nákupní tašky patří mezi nejoblíbenější reklamní 
předměty. Jsou ideální pro uložení dalšího příslušenství, když 
rozdáváte dárkové sady, nebo pro propagaci na veřejných 
místech. Značková bavlněná taška zaručí, že si vaše logo snadno 
všimnete, přičemž je obzvláště atraktivní díky své robustnosti a 
praktičnosti.
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Fizzy AP722214-00
Opakovaně použitelná nákupní taška ze 100% organické 
bavlny s dlouhými uchy, 180 g/m². Rozměr: 380×420 mm 
Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Missam AP721570-00
Opakovaně použitelná nákupní taška ze 100% organické 
bavlny s dlouhými uchy, 120 g/m². Rozměr: 380×420 mm 
Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Nepax AP721571-00
Nákupní skládací taška ze 100% organické bavlny 
s dlouhými uchy, 120 g/m². Rozměr: 380×420 mm 
Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

AP722214

AP722214
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Biyon AP722765
Skládací nákupní taška ze 100% recyklované bavlny s 
dlouhými uchy a výrazným štítkem z recyklované bavlny, 
120 g/m². Rozměr: 380×400 mm Tisk: S1(4), TB(8), 
DTB(FC)

Rassel AP722387
Opakovaně použitelná nákupní taška ze 100% 
recyklované bavlny s dlouhými uchy a výrazným štítkem 
z recyklované bavlny, 140 g/m². Rozměr: 380×420 mm 
Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Graket AP721569
Opakovaně použitelná nákupní taška z 
recyklované bavlny s dlouhými uchy, 120 g/m². 
Rozměr: 380×420 mm Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Vyberte si zelenější variantu s organickou a recyklovanou 
bavlnou
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Klimbou AP722213
Nákupní taška z organické bavlny s dlouhými 
uchy. 100% organická bavlna, 140 g/m2. 
Rozměr: 380×420 mm Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Annet AP722766
Opakovaně použitelná dvoubarevná nákupní taška 
z Fairtrade bavlny s dlouhými uchy. 100% Fairtrade 
bavlna, 140 g/m². S charakteristickou značkou Fairtrade. 
Rozměr: 370×410 mm Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Flyca AP722302-00
Opakovaně použitelná, fairtrade bavlněná nákupní 
taška s dlouhými uchy. 100% fairtrade bavlna, 
180 g/m². S charakteristickou značkou Fairtrade. 
Rozměr: 370×410 mm Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)
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Flobux AP722215-00
Jutová nákupní taška s bavlněnou kapsou a 
dlouhými uchy. Rozměr: 380×420 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC), S1(3)

Yulia AP721894
Bavlněná nákupní taška s dlouhými uchy z 
přírodního korku. 100% bavlna, 180 g/m². 
Rozměr: 370×410 mm Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Lerkal AP721144
Nákupní taška z juty a bavlny s dlouhými uchy, 
120g/m². Rozměr: 370×410 mm Tisk: S1(4), TB(8), 
DTB(FC)

Tuarey AP721895
Bavlněná nákupní taška s uchy z přírodního korku. 
100% bavlna, 180 g/m². Rozměr: 450×400×90 mm 
Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Misix AP722211
Nákupní taška z konopné látky s dlouhými uchy. 
100% konopí, 200 g/m². Rozměr: 370×410 mm 
Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Dylan AP721883
Skládací nákupní taška s dlouhými uchy. 
100% bavlna (100 g m²) a juta. Skládá se do 
praktického tvaru peněženky s kapsou na zip. 
Rozměr: 345×390×100 mm Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)
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Raxnal AP722216
Barevná plážová taška v kombinaci laminované 
juty a laminované bavlny s dlouhými uchy. 
Rozměr: 480×350×150 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(3)

Farus AP781833-00
Plážová taška z juty se stejně barevnými uchy 
a přední kapsou. Rozměr: 480×350×150 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(3)

Cekon AP781832-00
Plážová taška z laminované juty s bavlněnými uchy 
a přední kapsou. Rozměr: 445×350×150 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(3)
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Rotin AP721608
Nákupní taška v kombinaci z laminované juty a laminované bavlny 
s dlouhými uchy. Rozměr: 390×315×160 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), 
S1(3)

Drexis AP722761-00
Plážová taška z polyesteru v přírodní barvě s 
barevně odpovídající kosmetickou taštičkou. 
Rozměr: 470×340×125 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), 
S1(3)
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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: TB(8), DTB(FC), S1(4)

SuboProduce AP718550
Pytlík na potraviny na stahování šňůrkou na zakázku se 
síťovinou na přední straně. S celoplošně tištěnou grafikou 
sublimací na zadní straně. Cena zahrnuje sublimační 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 300×350×5 mm Tisk: FP-SU(FC)

SuboProduce Mesh AP718551
Pytlík na potraviny na stahování šňůrkou na zakázku 
ze polysterové síťoviny. S celoplošně tištěnou 
grafikou sublimací. Cena zahrnuje sublimační tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 300×350×5 mm Tisk: FP-SU(FC)

Pytlíky na zakázku SuboProduce se 
sublimačním potiskem jsou k dispozici ve 2 
různých verzích.

SuboProduce
MADE
IN EU
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Miley AP722221-00
Opakovaně použitelný pytlík se stažením na šnůrku 
na ovoce a zeleninu ze 100% bavlny, 105 g/m². 
Rozměr: 300×450 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(4)

Karzak AP722222
Opakovaně použitelný pytlík na potraviny z recyklované bavlny 
se stahování na šňůrku. 100% recyklovaná bavlna, 120 g/m². 
Rozměr: 150×210 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(4)

Murfix AP722223
Opakovaně použitelný pytlík na potraviny z recyklované bavlny se stahování 
na šňůrku. 100% recyklovaná bavlna, 120 g/m². Rozměr: 250×300 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(4)

Dratinix AP722522
Dárkový pytlík z recyklované bavlny se 
stahováním na šňůrku. S výrazným štítkem z 
recyklované bavlny. 100% recyklovaná bavlna, 
120 g/m². Rozměr: 100×140 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC), S1(4)

Jardix AP721526
Opakovaně použitelný pytlík se stažením na šnůrku 
na ovoce a zeleninu ze 100% bavlny, 105 g/m². 
Rozměr: 250×300 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(4)

Fergut AP721525
Opakovaně použitelný pytlík se stažením na šnůrku 
na ovoce a zeleninu ze 100% bavlny, 105 g/m². 
Rozměr: 150×210 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(4)
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Nacry AP721704-00
Síťovaná nákupní taška ze 100% bavlny s 
dlouhými uchy. Včetně malého skládacího 
pouzdra se šňůrkovým uzávěrem. 
Rozměr: 400×330 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)
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Drimul AP722220
Nákupní taška z recyklovaného papíru s vyseklými 
uchy, 80 g/m². Rozměr: 300×360×180 mm 
Tisk: S1(3), TB(8), DTB(FC), OP(FC)

Haspun AP722219
Nákupní taška z recyklovaného papíru s vyseklými 
uchy, 80 g/m². Rozměr: 260×360×120 mm 
Tisk: S1(3), TB(8), DTB(FC), OP(FC)

Collins AP722218
Nákupní taška z recyklovaného papíru s vyseklými 
uchy, 80 g/m². Rozměr: 220×270×110 mm 
Tisk: S1(3), TB(8), DTB(FC), OP(FC)

Market AP718509
Taška ze sulfátového papíru s plochými držadly, 
70 g/m². Rozměr: 220×360×100 mm Tisk: S1(3), 
TB(8), DTB(FC), OP(FC)

Boutique AP718506
Taška ze sulfátového papíru s plochými držadly, 
80 g/m². Rozměr: 320×400×120 mm Tisk: S1(3), 
TB(8), DTB(FC), OP(FC)
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Store AP719612
Barevná papírová taška s držadly z krouceného papíru. 
Rozměr: 240×310×100 mm Tisk: S1(3), TB(8), DTB(FC), OP(FC)

AP719612-01;-09

AP719611-01;-09

260×350×120 mm

320×410×120 mm

Mall AP719611
Barevná papírová taška s držadly z krouceného papíru, 100 g/m². 
Rozměr: 360×410×120 mm Tisk: S1(3), TB(8), DTB(FC), OP(FC)
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Papírová nákupní taška na zakázku s 
polypropylenovými uchy. S plnobarevným 
ofsetovým tiskem. 200 g/m² křídový papír s 
lesklou laminací nebo 160 g/m² bílý kraftový 
papír bez laminace. Taška zahrnuje ofsetový tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 500 ks.

Prosíme, kontaktujte nás pro další 
informace a ceny.

VYBERTE SI NEJLÉPE VYHOVUJÍCÍ 
VELIKOST!
Papírová nákupní taška CreaShop je k dispozici v 5 
různých velikostech.

VYBERTE BARVU DRŽADEL!
černá, bílá, červená, modrá, zlatá, stříbrná

NABÍZÍME RŮZNÉ EXKLUZIVNÍ 
MOŽNOSTI POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZA 
PŘÍPLATEK:
matná laminace, bodový UV lak, ražba za tepla, 
ražba

CreaShop

CreaShop L 
AP718102
320×420×120 mm

CreaShop M 
AP718101
240×350×100 mm

CreaShop S 
AP718100
160×230×80 mm

CreaShop H 
AP718103
350×250×100 mm

CreaShop W 
AP718104
130×390×90 mm
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Frilend AP721433
Polaminovaná recyklovaná RPET nákupní taška s 
dlouhými uchy, 105 g/m², s etiketou s označením 
RPET. Rozměr: 370×410 mm Tisk: S1(3)

Restun AP721577
Skládací nákupní taška z RPET 
polyesteru, s etiketou s označením RPET. 
Rozměr: 450×385 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), 
S1(3)

Kaiso AP721434
Ekologická nákupní taška z RPET polyesteru, s 
polaminovaným povrchem, 105 g/m², s etiketou s 
označením RPET. Rozměr: 420×350×150 mm Tisk: S1(3)
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Najděte využití pro odpad z plastových lahví v RPET 
pytlích
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Mariek AP722758
Nákupní taška z netkané textilie RPET s dlouhými uchy, 70 g/m². S výrazným 
štítkem RPET. Rozměr: 360×400 mm Tisk: S1(1), TB(8), DTB(FC)

Dromeda AP722759
Nákupní taška z netkané textilie RPET s vysekávanými uchy, 70 g/m². S 
výrazným štítkem RPET. Rozměr: 340×430 mm Tisk: S1(1), TB(8), DTB(FC)

Lulu AP722756
Skládací nákupní taška z RPET polyesteru s 
výrazným štítkem RPET. Rozměr: 380×420 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(3)

Okada AP722757
Nákupní taška z polaminovaného polyesteru RPET 
s klínem a krátkými uchy, 110 g/m². S výrazným 
štítkem RPET. Rozměr: 350×400×150 mm 
Tisk: S1(3)

Raduin AP722760
Nákupní taška z netkané textilie RPET se středně 
dlouhými uchy, 70 g/m². S výrazným štítkem RPET. 
Rozměr: 380×350 mm Tisk: S1(1), TB(8), DTB(FC)
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SuboShop Playa AP716467
Plážová taška vyrobená na zakázku z polyesteru 600D RPET a 
přírodního korku, se štítkem RPET. Cena zahrnuje celoplošně 
tištěnou sublimační grafiku, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn. 50 ks. Rozměr: 360×320×100 mm Tisk: FP-SU(FC)

SuboShop Cork AP716466
Na zakázku vyrobená nákupní taška z polyesteru 600D 
RPET s uchem z přírodního korku, 80 g/m². S celoplošně 
tištěnou sublimační grafikou a výrazným štítkem RPET. 
Cena nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 360×380 mm Tisk: FP-SU(FC)

SuboShop
Vytvořte si vlastní nákupní tašku SuboShop výběrem ze 4 netkaných, 5 netkaných RPET, 2 polyesterových a 2 RPET polyesterových verzí.
Všechny tašky SuboShop lze přizpůsobit celoplošnou sublimační potištěnou grafikou.

MADE
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SuboShop Zero RPET

SuboShop Zero

SuboShop Fold RPET

SuboShop Fold

SuboShop A RPET

SuboShop A

SuboShop B RPET

SuboShop B

360×420 mm

360×420 mm

360×560×3 mm

360×560×3 mm

360×380 mm

360×380 mm

340×290×145 mm

340×290×145 mm

Nákupní taška na zakázku z netkané textilie RPET s vysekávanými uchy.

Nákupní taška na zakázku z netkané textilie s vysekávanými uchy.

Skládací nákupní taška na zakázku z polyesteru RPET.

Skládací nákupní taška na zakázku z polyesteru.

Skládací nákupní taška na zakázku z netkané textilie s 
dlouhými uchy RPET.

Skládací nákupní taška na zakázku z netkané textilie s dlouhými uchy.

Skládací nákupní taška na zakázku z netkané textilie s dlouhými 
uchy a klínkem, RPET.

Skládací nákupní taška na zakázku z netkané textilie s dlouhými 
uchy a klínkem.

AP718901

AP718213

AP718699

AP718665

AP718900

AP718212

AP718902

AP718776
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Dayfan AP721147
Barevná, skládací nákupní taška, 190T polyester. 
Rozměr: 400×380 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(3)

Corni AP791086
Skládací nákupní taška do tvaru ovoce, 190T polyester. 
Rozměr: 380×400 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(3)

Velia AP791793
Skládací nákupní taška do tvaru ovoce, 170T polyester. 
Rozměr: 400×420 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(3)

Sukrem AP781407
Skládací nákupní taška ve tvaru smajlíku, 190T polyester. 
Rozměr: 400×380 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(3)

Persey AP741339
Skládací nákupní taška s plastovou karabinkou, 190T 
polyester. Rozměr: 425×380×70 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), 
S1(3)

Conel AP741779
Skládací nákupní taška s gumičkou, 190D polyester. 
Rozměr: 415×380 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(3)
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Jazzin AP741572
Taška z netkané textilie, tepelně svařená, s 
dlouhými uchy, 70 g/m². Rozměr: 360×400 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(1)

Fair AP761249
Šitá nákupní taška z netkané textilie s dlouhými 
uchy, 70 g/m². Rozměr: 360×400 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC), S1(3)

Konsum AP731810
Skládací nákupní taška. Materiál: netkaná textilie. 
Rozměry ve složeném stavu: 185×87 mm. 
Rozměr: 380×420 mm  Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(3)
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Shopper AP731883
Nákupní taška se středně dlouhými uchy. Netkaná 
textilie. Rozměr: 350×400×100 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC), S1(3)

Flubber AP731816
Ekologická polaminovaná nákupní taška z netkané 
textilie, 100 g/m². Rozměr: 400×350×130 mm  
Tisk: S1(3)

Kustal AP781439
Extra odolná, polaminovaná nákupní taška z 
netkané textilie. Rozměr: 300×340×120 mm 
Tisk: S1(3)

Tucson AP731734
Nákupní taška s dlouhými uchy, netkaná textílie, 
90 g/m². Rozměr: 400×320×110 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC), S1(2)

Natia AP741773
Nákupní polaminovaná taška z netkané textilie, 
105 g/m². Rozměr: 380×380×125 mm Tisk: S1(3)

Recycle AP731279
Nákupní taška s recyklovaného, biologicky 
odbouratelného plastu, s patentkou, 120 g/m². 
Rozměr: 375×380×120 mm Tisk: S1(3)
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Poznan AP721021
Polaminovaná nákupní taška z netkané textilie 
v metalické barvě, se středně dlouhými uchy. 
Rozměr: 450×440 mm Tisk: S1(2)

Cattyr AP781247
Nákupní taška z netkané textilie s dlouhými uchy, 
70 g/m². Rozměr: 320×420×150 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC), S1(1)

Blaster AP731631
Taška z netkané textilie, 70 g/m². 
Rozměr: 340×430 mm Tisk: TA(8), DTA(FC), S1(1)

Godon AP722762-01
Nákupní taška z netkané textilie s klínem a 
středními uchy, 70 g/m². Ideální pro sublimační 
tisk. Rozměr: 350×400×150 mm Tisk: SU2(FC), 
S1(4), TB(8), DTB(FC)

Mirtal AP741426-01
Nákupní taška z netkané textilie s dlouhými 
uchy. Ideální pro sublimační potisk. 
Rozměr: 400×360 mm Tisk: SU2(FC), S1(4), TB(8), 
DTB(FC)
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Akiles AP722767
Opakovaně použitelný chladicí sáčej na svačinu z polaminovaného 
recyklovaného papíru s PEVA výplní. Rozměr: 180×180×10 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC), S2(2)

Zayka AP721991
Chladící taška na zip z polaminovaného recyklovaného papíru s 
hliníkovou výplní, pro 6 ks plechovek 0,33 l. S přední kapsou ideální pro 
potisk. Rozměr: 210×150×150 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Bapom AP721259
Polaminovaný sáček na svačinu z recyklovaného papíru s hliníkovým 
polstrováním. Objem: 2,3l. Rozměr: 190×320×120 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC), S2(2)

Saban AP721472
Polaminovaná chladicí taška z recyklovaného papíru na zip s hliníkovým 
polstrováním a krátkými uchy. Rozměr: 430×330×140 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC), S2(2)

118 119

https://coolcollection.eu/en/products/AP722767
https://coolcollection.eu/en/products/AP721259
https://coolcollection.eu/en/products/AP721472
https://coolcollection.eu/en/products/AP721991


Linax AP722217
Chladící nákupní taška ze 100% bavlny a 
laminované juty s hliníkovou vložkou a přihrádkou 
na zip. Rozměr: 430×330×140 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC), S2(2)

Ponix AP721989
Chladící taška na zip z laminované juty a bavlny 
s hliníkovou výplní. S přední kapsou z bavlny, 
ideální pro potisk. Rozměr: 210×230×160 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC)

Parum AP722566-00
Chladící taška na zip z bavlny s hliníkovou výplní. 
Včetně PP plastové krabičky na oběd s bambusovým 
víkem a elastickým popruhem, se sadou příborů (nůž, 
vidlička a lžíce). 1000 ml. Rozměr: 220×170×170 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC), E3, P3(1)

PRO ZACHOVÁNÍ ČERSTVOSTI 
POTRAVIN A VAŠÍ ZNAČKY
Ať už vaši zákazníci jdou do parku, na pláž 
nebo jedou na dlouhou cestu, řešením jsou 
chladicí tašky. Označte je svým logem a 
vaše značka se může objevit po celém světě, 
zatímco zákazníky potěšíte výjimečným 
dárkem.
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Botum AP722010-77
Chladicí taška RPET s polstrováním PEVA, přihrádkami 
na zip, ucha se suchým zipem a nastavitelným 
ramenním popruhem. S výrazným štítkem RPET. 600D 
RPET polyester. Rozměr: 310×245×200 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC)

Elendil AP722225-77
Chladící taška na zip z RPET s hliníkovou vložkou, pro 
6 ks 0,33L plechovek. S přední kapsou a nastavitelným 
ramenním popruhem. 600D RPET polyester s výrazným 
štítkem RPET. Rozměr: 250×150×150 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC)
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Teindor AP722769
Chladicí taška z 600D RPET polyesteru s PEVA výstelkou, se 2 přihrádkami 
na zip a nastavitelným ramenním popruhem. S výrazným štítkem RPET. 
Rozměr: 300×240×195 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Kalkin AP722768-77
600D RPET polyesterová opakovaně použitelná chladicí 
taška na svačinu s PEVA výstelkou. S výrazným štítkem RPET. 
Rozměr: 190×185×10 mm Tisk: TC(8), DTC(FC), S2(3)

Kemper AP722351
Chladící batoh RPET s hlavní kapsou na zip s PEVA výstelkou, 
bočními síťovanými kapsami a polstrovanými ramenními 
popruhy. S výrazným štítkem RPET. Polyester 600D RPET. 
Rozměr: 210×380×170 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)
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Vlastní RPET chladicí tašky CreaCool s celoplošně potištěnou sublimační grafikou jsou k dispozici ve 3 různých verzích.

CreaCool 6 AP716469
Na zakázku vyrobená chladicí taška na zip z 600D RPET polyesteru s hliníkovou 
vložkou pro 6 ks 0,33 l plechovek a štítkem RPET. Cena zahrnuje celoplošně 
tištěnou sublimační grafiku, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 235×155×165 mm Tisk: FP-SU(FC)

CreaCool 4 AP716625
Na zakázku vyrobená chladicí taška na zip z 600D RPET polyesteru 
s hliníkovou výplní pro 4 ks 0,33 l plechovek. S celoplošně tištěnou 
sublimační grafikou a výrazným štítkem RPET, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 160×155×155 mm Tisk: FP-SU(FC)
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Coolcan AP731486
Chladící taška na zip z PVC s hliníkovým 
vnitřkem. Pro 6ks 0,33 l plechovek. 
Rozměr: 210×150×150 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

CreaCool Vertical AP716626
Na zakázku vyrobená chladicí taška na zip z 600D RPET polyesteru 
s hliníkovou výplní pro 6 ks 0,33 l plechovek. S celoplošně tištěnou 
sublimační grafikou a výrazným štítkem RPET, cena nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 190×210×90 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

Kardil AP721470
Chladící taška na zip s nastavitelným popruhem přes rameno 
a zipe na přední kapse. 600D polyester s PEVA podšívkou. 
Rozměr: 310×245×200 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Fridrate AP809430
Chladící taška z netkané textilie na zip s hliníkovou 
vsadkou uvnitř. Pro 6ks plechovek 0,33 l nebo 3ks 0,5 l. 
Rozměr: 200×240×90 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

-01

-02

-03

-05

-06

-07

-01
-01

-01

-10

-02

-03

-05

-06

-07

-10

-25 

-05

-06

-07

MADE
IN EU

122 123

Bags and Travel

https://coolcollection.eu/en/products/AP716626-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP809430-02
https://coolcollection.eu/en/products/AP731486-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP721470-01


PrintBeer AP716616
Na zakázku vyrobený neoprenový chladící 
obal na pivní láhev. S celoplošnou 
sublimačně tištěnou grafikou, cena 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 50 ks. Rozměr: 110×150×60 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

PrintCan AP716426
Na zakázku vyrobený neoprenový chladící obal na 
standardní hliníkovou plechovku o objemu 0,33 l. Cena 
zahrnuje celoplošně tištěnou sublimační grafiku, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: ø62×100 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

MADE
IN EU

MADE
IN EU
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Antarctica AP702669
Termotaška na zip, s nastavitelným 
ramenním popruhem a přední kapsou 
na zip. Materiál: 600D polyester. 
Rozměr: 340×275×240 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC)

Gentoo AP718059-01
Plastová chladící vložka do termo tašek. 
Rozměr: 80×158×25 mm Tisk: P2(4)

Nipex AP781290
Chladící vak na stažení s hliníkovou vložkou, 210D 
polyester. Rozměr: 320×420 mm Tisk: S1(1)

Tradan AP781291
Chladící vak na stažení pro děti s hliníkovou 
vložkou, 210D polyester. Rozměr: 270×330 mm 
Tisk: S1(1)

Tivex AP791894
Chladící taška na zip z PVC s hliníkovým 
vnitřkem. Pro 4ks 0,33l plechovek. 
Rozměr: 150×130×150 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)
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Tibak AP721572-00
Vak na stažení šňůrkou z 100% organické 
bavlny, 120 g/m². Rozměr: 380×420 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(4)

Curtis AP731903
Bavlněný vak na stažení šňůrkou. 100% bavlna, 
100 g/m². Rozměr: 370×410 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC), S1(4)

Konim AP721610
Vak na stažení šňůrkou ze 100% recyklované bavlny, 
120 g/m². Rozměr: 380×420 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC), S1(4)

Fenin AP721896
Vak na stahování šňůrkou z recyklované bavlny se 
silnými pletenými šňůrami a dlouhými uchy. Lze jej 
také použít jako nákupní tašku. 100% recyklovaná 
bavlna, 140 g/m². Rozměr: 380×420 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC), S1(4)
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Felman AP722771-00
Vak na stažení šňůrkou z organické konopné látky. 
100% konopí, 300 g/m². Rozměr: 340×420 mm 
Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Badix AP721238
Vak na stažení se spletenými šňůrkami, juta/bavlna 
(120 g/m²). Rozměr: 340×430 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC), S1(4)

Lopso AP721886
Jutový námořnický vak se stahováním 
šňůrkou a bavlněnou přední kapsou.  
Rozměr: ø230×450 mm Tisk: TC(8), DTC(FC), S1(3)

Galsin AP721566-00
Vak na stažení šňůrkou, bavlna (145 g/m²) a 
přírodní korek. Rozměr: 380×410 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC), S1(4)

Bandam AP722772
Lodní pytel z recyklované bavlny. S výrazným 
štítkem z recyklované bavlny. 100% recyklovaná 
bavlna, 200 g/m². Rozměr: ø250×450 mm 
Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Sanfer AP722304-00
Fairtrade bavlněný vak na stažení šňůrkou s 
výrazným Fairtrade štítkem. 100% fairtrade bavlna, 
180 g/m². Rozměr: 380×420 mm Tisk: S1(4), TB(8), 
DTB(FC)
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Maziu AP722770
Vak na stažení šňůrkou ze 100% organické bavlny, 120 g/m². 
Rozměr: 380×420 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(4)

Lambur AP721547
Vak na stažení šnůrkou z RPET polyesteru se zpevněnými rohy, s etiketou 
s označením RPET. Rozměr: 340×420 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(4)

Bass AP731218
Vak na stažení šňůrkou, 100% bavlna. 
Rozměr: 340×410 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(4)
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Jock AP806607
Vak na stažení šňůrkou, polyester 190T. 
Rozměr: 350×410 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(4)

Blades AP741778
Vak na stažení šňůrkou, s kapsou na zip a otvorem 
na sluchátka, 210D polyester. Rozměr: 345×450 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(4)

Spook AP731653
Vak na stažení šňůrkou, 210T polyester. 
Rozměr: 330×417 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(4)

Dinki AP781209
Vak na stažení šňůrkou pro děti, 210D polyester. 
Rozměr: 270×320 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(4)

Pully AP809442
Vak na stažení šňůrkou z netkané textilie. 
Maximální nosnost 3 kg. Rozměr: 360×420 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(1)
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CreaDraw T AP716627
Na zakázku vyrobený vak na stažení šňůrkou ve 
tvaru trička s barevnými šňůrkami, 190T polyester. 
S celoplošnou sublimační tištěnou grafikou, cena 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 610×460 mm Tisk: FP-SU(FC)

CreaDraw T RPET AP716628
Na zakázku vyrobený vak na stažení šňůrkou ve tvaru 
trička s barevnými šňůrkami, 190T RPET polyester. 
S celoplošnou sublimační tištěnou grafikou, cena 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 610×460 mm Tisk: FP-SU(FC)

CreaDraw
Vytvořte si vlastnívak CreaDraw se stahovací šňůrkou výběrem ze 4 
polyesterových a 6 polyesterových verzí RPET s celoplošně sublimační 
potištěnou grafikou.
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VYBERTE BARVU ŠŇŮRKY:

CreaDraw Cork je k dispozici pouze s černými 
stahovacími šňůrkami.

DALŠÍ TAŠKY CREADRAW NAJDETE V 
NAŠEM KATALOGU:
Děti a hračky - CreaDraw T Kids (strana 454) a 
CreaDraw Kids (strana 455).

Přívěšky na klíče a nářadí - CreaDraw Reflect 
(strana 521).
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CreaDraw RPET

CreaDraw

CreaDraw Plus RPET

CreaDraw Plus

CreaDraw Shop RPET

CreaDraw Shop

CreaDraw Cork

CreaDraw Supreme

340×385 mm

340×385 mm

340×385 mm

340×385 mm

340×385 mm

340×385 mm

340×385 mm

330×390 mm

Polyesterový RPET vak na stažení šňůrkou.

Polyesterový vak na stažení šňůrkou.

Vak na stažení šňůrkou na zakázku z RPET polyesteru se 
zesílenými rohy z PU kůže.

Vak na stažení šňůrkou na zakázku z polyesteru se zesílenými 
rohy z PU kůže.

Polyesterový RPET vak na stažení šňůrkou s dlouhými uchy.

Polyesterový vak na stažení šňůrkou s dlouhými uchy.

Polyesterový RPET vak na stažení šňůrkou s korkem.

Vak na zakázku na stažení šňůrkou z polyesteru RPET se zesílenými rohy z 
PU kůže a silnými šňůrkami ve stejné barvě.

AP718694

AP718775

AP716429

AP716403

AP716412

AP716411

AP716468-10

AP716548
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Humus AP791845
Polyesterový batoh s nastavitelnými ramenními popruhy. Kapsy 
ze síťoviny, kapsička se zipem na mobil a hlavní přihrádka. 600D 
polyester. Rozměr: 300×400×160 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Discovery AP761069
Batoh s jednou přední kapsou a vyztuženými zády a ramenními popruhy. 
Polyester 600D. Rozměr: 280×380×120 mm Tisk: TC(8), DTC(FC), BR(10)

Decath AP781152
600D polyesterový batoh s vypolstrovanými zády, nastavitelnými popruhy 
a se zipem na přední kapse. Rozměr: 230×400×120 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC)
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CreaBack AP716636
Na zakázku vyrobený, 190T RPET polyesterový obal 
na 10-20L batoh, s gumičkou a výrazným štítkem 
RPET. S celoplošnou sublimačně tištěnou grafikou, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 550×770 mm Tisk: FP-SU(FC)

Densul AP721149
Voděodolný batoh s mnoha 
přihrádkami na zip, vypolstrovaná 
záda a ramenní popruhy. 
Rozměr: 320×480×280 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC), BR(10)

Signal AP781701
Skládací batoh s nastavitelnými 
popruhy přes ramena a výstupem pro 
sluchátka, 210D polyester, 70 g/m². 
Rozměr: 220×400×160 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC), S1(2)

Chens AP781711
Batoh s vypolstrovanými zády a 
ramenními popruhy, přední kapsa 
na zip s výstupem na sluchátka a 
síťovanou kapsou, 600D polyester. 
Rozměr: 280×380×120 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC)

Yondix AP741567
Batoh s kapsami na zip, polstrovanými 
zády a popruhy, 600D polyester. 
Rozměr: 430×325×235 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC)

Lendross AP741566
Batoh s nastavitelným popruhem přes rameno, 
otvorem na sluchátka, síťovanými kapsami 
a hlavní přihrádkou na zip. 600D polyester. 
Rozměr: 290×430×150 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Mathis AP781391
Skládací batoh s kapsami na zip a 
nastavitelnými popruhy, 210 D polyester. 
Rozměr: 300×420×120 mm Tisk: TC(8), DTC(FC), 
S1(2)
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Reflexní verzi CreaBack 
najdete na straně 521.
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Bulman AP721900-77
Batoh RPET s přihrádkami na zip, polstrovaná přihrádka na notebook (15 ") a tablet 
(12"), popruh na vozík, ergonomické zadní a ramenní popruhy. Se skrytou kapsou 
proti krádeži. 600D RPET polyester. Rozměr: 350×470×150 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC)

Elanis AP722529
Vodotěsný batoh RPET s přihrádkami na zip, polstrovanou přihrádkou na 
notebook (15") a tablet (10"), popruhem na vozík, skrytou kapsou proti krádeži, 
ergonomickými zády a ramenními popruhy. 600D RPET polyester s výrazným 
štítkem RPET. Rozměr: 290×440×170 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)
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Sherpak AP722209
Vodotěsný, rolovací batoh z RPET s boční kapsou, přední kapsou na zip, 
polstrovanými zády a ramenními popruhy. S výrazným štítkem RPET. 
Polyester 300D RPET. Rozměr: 315×390×245 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Budley AP722207
RPET batoh s polstrovanou přihrádkou na notebook (15") a tablet (12"), přední kapsou 
na zip, polstrovanými zády a ramenními popruhy. Hlavní komora se stahovací šňůrkou 
a magnetickým zapínáním na knoflík. Polyester 300D RPET. S výrazným štítkem RPET. 
Rozměr: 270×420×140 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

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. 600D RPET polyester, s etiketou s označením RPET. 
Rozměr: 310×450×170 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

-77-10

-06A

-10

-77

-06A

-10

-77

PROPAGUJTE TADY, TAM, VŠUDE
Není mnoho dárků, které mají v každodenním životě takové využití jako batohy. 
Lidé si je mohou vzít do kanceláře, do školy nebo také na delší cesty, čímž vytvoří 
obrovské množství povědomí o značce s logem vaší společnosti. Najděte širokou 
škálu tvarů a velikostí tradičních batohů s mnoha praktickými funkcemi nebo si 
vyberte ekologické varianty RPET, abyste si také zachovali zelenou image.
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Luffin AP722775
Batoh RPET s více přihrádkami na zip, bočními 
kapsami ze síťoviny, polstrovanou kapsou 
na notebook (15"), popruhem na vozík, 
ergonomickými zády a ramenními popruhy. 
420D RPET polyester s výrazným štítkem RPET. 
Rozměr: 325×440×250 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Caldy AP721636
Batoh s přední kapsou na zip, boční kapsou ze 
síťoviny, polstrovanými zády a ramenními popruhy. 
600D RPET polyester, s etiketou s označením RPET. 
Rozměr: 280×380×120 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Polack AP722774
Batoh RPET s přihrádkami na zip, bočními 
kapsami ze síťoviny, polstrovanou kapsou 
na notebook (15"), popruhem na vozík, 
polstrovanými zády a ramenními popruhy. 
420D RPET polyester s výrazným štítkem RPET. 
Rozměr: 320×420×150 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Terrex AP721884-77
Dvoubarevný batoh RPET s hlavní kapsou na zip, 
polstrovanou přihrádkou na notebook (15 ") a 
tablet (10"), postranními kapsami, polstrovanými 
zády a ramenními popruhy. 600D RPET polyester. 
Rozměr: 310×450×130 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Bronul AP722773
RPET batoh s přihrádkami na zip, polstrovanými zády a 
nastavitelnými ramenními popruhy. 600D RPET polyester 
s výrazným štítkem RPET. Rozměr: 245×380×135 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC)

Berny AP722208-10
Batoh RPET s přihrádkami na zip, bočními kapsami ze 
síťoviny, elastickými šňůrkami vpředu, polstrovanou 
přihrádkou na notebook (15") a tablet (12"), polstrovaná 
záda a ramenní popruhy. S výrazným štítkem RPET. 
Polyester 600D RPET. Rozměr: 290×460×160 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC)
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Branson AP810432-80
Batoh s více přihrádkami na zip, vnitřními kapsami polstrovaným prostorem 
pro notebook (15 ") a tablet, ergonomickými zády a s ramenním popruhem. 
S popruhem na vozík a vestavěným USB připojením pro power banky. 400D 
polyester. Rozměr: 300×420×120 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Bezos AP810433
Dvoubarevný batoh s více přihrádkami na zip, uvnitř mnoho kapes, 
s polstrovanou přihrádkou na notebook (17 "), ergonomickými zády 
a ramenním popruhem. S kapsou na ochranu proti krádeži, popruh 
na vozík a vestavěné připojení USB pro power banky. 400D polyester. 
Rozměr: 310×420×130 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)
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Prikan AP721558
Batoh s více přihrádkami na zip, polstrovanou 
přihrádkou na notebook, polstrovanými zády 
a ramenními popruhy. S popruhem na vozík a 
vestavěným USB připojením pro power banky. 
Polyester 600D. Rozměr: 310×400×130 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC)

Halnok AP781712-10
Voděodolný batoh s příhrádkami na zip, 
vypolstrovanou příhrádkou na laptop (15") a tablet 
(10"), vypolstrované ramenní popruhy. Výstup na 
sluchátka a s vestavěným USB připojením pro power 
banku. 600D polyester. Rozměr: 320×420×150 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC)

Kacen AP721557-77
Batoh s více přihrádkami na zip, polstrovanou 
přihrádkou na notebook a tablet, ergonomickými 
zády a ramenními popruhy a s boční kapsou ze 
síťoviny. Se zabudovaným USB připojením pro power 
banky. Polyester 600D. Rozměr: 325×440×250 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC)

Mispat AP721637-77
Batoh s přihrádkami na zip, boční kapsou ze síťoviny, 
polstrovanou přihrádkou na notebook (15 ") a tablet 
(10"), polstrovanými zády a ramenními popruhy. Se 
zabudovaným USB připojením pro power banky. 
Polyester 600D. Rozměr: 320×420×150 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC)
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Biltrix AP721027-77
Voděodolný batoh, s ochranou proti krádeži s mnoha přihrádkami 
na zip, vypolstrovaná přihrádka na laptop (15") a tablet (10"), 
vypolstrované zadní a ramenní popruhy. S vestavěným připojením 
USB pro power banky. 1200D Nylon. Rozměr: 300×440×160 mm  
Tisk: TC(8), DTC(FC)

Vectom AP721326
Voděodolný batoh s ochranou proti krádeži s několika 
přihrádkami na zip, polstrovaným prostorem pro laptop (15 ") 
a tabletem (12"), polstrovanými zády a ramenním popruhem. S 
vestavěným USB připojením pro power banky. 300D Polyester. 
Rozměr: 350×470×150 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Rigal AP721153-77
Batoh s RDFID ochranou s mnoha přihrádkami na zip, vypolstrovaným 
oddílem na laptop (15"), vypolstrovanými zády a ramenními popruhy. 
S vestavěným USB připojením pro power banku. 300D polyester. 
Rozměr: 300×430×130 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Nevium AP781388
Batoh s mnoha přihrádkami na zip, vypolstrovanými popruhy a přihrádkou 
na laptop (15"). 600D polyester. Rozměr: 290×460×130 mm  Tisk: TC(8), 
DTC(FC)
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Cumulon AP819030-80
Voděodolný batoh s několika přihrádkami na zip, polstrovaným oddílem 
na laptop (15 ") a pro tablety, ergonomickými zády a ramenními popruhy. S 
kapsou na ochranu proti krádeži, popruh na vozík a vestavěné USB připojení 
pro power banky. 300D oxford polyester. Rozměr: 310×460×120 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC)

Howar AP721712-77
Batoh s polstrovanou PEVA chladicí přihrádkou na box na jídlo, hlavní 
přihrádkou s bezpečnostní přezkou, boční kapsy ze síťoviny a polstrované 
ramenní popruhy. Polyester 600D. Rozměr: 300×620×130 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC)

Lorient B AP819016
Batoh s mnoha kapsami na zip, vypolstrovanou částí na laptop, 
vyposltrovanými zády a popruhy. Vyrobeno z dvojitého 420D polyesteru. 
Značkový produkt André Philippe. Rozměr: 300×165×450 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC)

Mordux AP721814-77
Antibakteriální batoh s polstrovanou přihrádkou na notebook 
(15 ") a popruhem na vozík. V souladu s normou ISO 20743. 
Rozměr: 300×430×140 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)
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Sleiter AP722539-10
Vodotěsný batoh s dvojitou funkcí a taška na 
dokumenty a přihrádkou na zip. S polstrovanou 
přihrádkou na notebook (17") a tablet (12"), popruhem 
na vozík, skrytou kapsou proti krádeži, ergonomickými 
zády a ramenními popruhy. 300D polyester/PU kůže. 
Rozměr: 290×450×160 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Sulkan AP721576-77
2v1 Batoh a taška na dokumenty s více přihrádkami na zip, 
kapsou proti krádeži, polstrovanou přihrádkou na notebook 
(15 "), polstrovaými zády a ramenními popruhy. S popruhem 
na vozík a vestavěným USB připojením pro power banky. 600D 
polyester. Rozměr: 320×460×200 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)
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Shamer AP781387
Batoh s mnoha přihrádkami na zip, vypolstrovanou přihrádkou 
na laptop (15"), vypolstrovanými zády a popruhy, 600D nylon. 
Rozměr: 290×410×180 mm  Tisk: TC(8), DTC(FC)

Zircan AP781385
Voděodolný nylonový batoh s mnoha přihrádkami na zip, 
vypolstrovanou přihrádkou na laptop (15"), vypolstrovanými 
zády a popruhy. S vestavěným USB připojením pro power 
banky. Rozměr: 300×470×200 mm  Tisk: TC(8), DTC(FC)

Brooklyn AP819022
Batoh s přihrádkami na zip, vypolstrovanou kapsou na laptop, 
ucha z PU kůže a nastavitelný ramenní popruh. 300D polyester. 
Rozměr: 315×95×400 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)
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Arcano AP741494
Batoh s mnoha přihrádkami na zip, vypolstrovanou 
kapsou na laptop (15"), zády a popruhy, 600D 
nylon. Rozměr: 325×440×250 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC)

Verbel AP781204
Batoh s přihrádkami na zip, vypolstrovanými zády, 
ramenními poruhy a přihrádkou na laptop (15"), 
600D polyester. Rozměr: 320×400×150 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC), BR(10)

Donovan AP781201
Batoh s mnoha kapsami na zip, vypolstrovanou 
kapsou na laptop (15") a nastavitelnými popruhy, 
600D polyester. Rozměr: 320×440×180 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC)
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Divaz AP722007-77
RPET taška na dokumenty s přihrádkou na zip 
a výrazným štítkem RPET. 600D RPET polyester. 
Rozměr: 390×270×35 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Elegantní a praktické tašky na dokumenty

Lenket AP721154-77
Taška na dokumenty s RFID ochranou s vypolstrovaným 
oddílem na laptop a tablet (15" & 10"), vypolstrovanými 
zády a ramenními popruhy. S vestavěným USB 
připojením pro power banku. 300D polyester. 
Rozměr: 380×295×85 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Pirok AP721899-77
RPET taška na dokumenty s hlavním oddílem 
na zip, nastavitelným ramenním popruhem, 
popruhem na vozík, polstrovanými přihrádkami na 
notebook (15 ") a tablet (10"). 600D RPET polyester. 
Rozměr: 370×280×50 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)
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Konfer AP731608
Taška na dokumenty s kapsou na 
mobilní telefon. 600D polyester. 
Rozměr: 380×295×90 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC)

Hirkop AP741507
Taška na dokumenty na zip, polyester 
600D. Rozměr: 380×295×90 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC)

Amazon AP791026
Taška na dokumenty na zip s nastavitelným 
ramenním popruhem. Materiál: 600D polyester. 
Rozměr: 370×290×90 mm  Tisk: TC(8), DTC(FC)

Sektor AP731973
Aktovka s polstrovaným prostorem pro laptop, ramenním 
popruhem, kovovými úchyty, materiál: 1680D polyester. 
Rozměr: 385×290×145 mm  Tisk: TC(8), DTC(FC)
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Donatox AP721085-77
Sportovní taška s přihrádkami na zip, s popruhem 
přes rameno a s vestavěným připojením 
USB pro power banky. 600D polyester. 
Rozměr: 500×300×285 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Holtrum AP722006-77
Sportovní taška RPET se 2 kapsami na zip, 
nastavitelným popruhem přes rameno a 
podšívkou z PVC. S výrazným štítkem RPET. 600D 
RPET polyester. Rozměr: 485×280×275 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC)

Lutux AP721559-77
Sportovní taška na zip, boční kapsy ze síťoviny a 
nastavitelný ramenní popruh, polyester 600D. 
Rozměr: 450×220×210 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)
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Simaro AP781831
Bavlněná sportovní taška s barevnými uchy, 100 g/m². 
Rozměr: ø250×500 mm Tisk: TC(8), DTC(FC), S2(3)

Drako AP791249
Sportovní taška na rameno s kapsami na zip. 
Materiál 600D polyester. Rozměr: 530×250×250 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC)

Novo AP761063
Sportovní taška s nastavitelným ramenním 
popruhem, na zip. Materiál polyester 600D. 
Rozměr: 420×240×200 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Melbor AP721885
Sportovní taška s několika přihrádkami na zip a 
nastavitelným ramenním popruhem, 600D polyester. 
Rozměr: 650×340×330 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)
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CreaFelt Laptop AP716516
Na zakázku vyrobené pouzdro na laptop z RPET filcu s 
celobarevně potištěnou přední kapsou a zapínáním na suchý 
zip. S výrazným štítkem RPET. Vhodné pro notebooky do 15". 
Cena včetně sublimačního tisku, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 370×260 mm Tisk: FP-SU(FC)

CreaFelt
RPET plstěné tašky CreaFelt jsou k dispozici v 6 různých verzích.

MADE
IN EU
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CreaFelt Money AP716630
Peněženka z RPET plsti na zakázku s plnobarevně potištěnou klopou a 
zadní stranou. S výrazným štítkem RPET. Cena včetně sublimačního tisku, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 114×77 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

CreaFelt Docu AP716517
Na zakázku vyrobená taška na dokumenty z RPET filcu 
s celobarevně potištěnou přední stranou a přihrádkou 
na zip. S výrazným štítkem RPET. Cena včetně 
sublimačního tisku, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 50 ks. Rozměr: 350×330×25 mm Tisk: FP-SU(FC)

CreaFelt Shop B AP716519
Na zakázku vyrobená nákupní taška z RPET plsti s 
krátkými uchy a plnobarevně potištěnými bočními 
klínky. S výrazným štítkem RPET. Cena včetně 
sublimačního tisku, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 350×350×180 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

CreaFelt Shop A AP716518
Na zakázku vyrobená nákupní taška z RPET filcu s 
celobarevně potištěnou přední kapsou. S krátkými 
držadly, spodním klínem a výrazným štítkem RPET. 
Cena včetně sublimačního tisku, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 400×475×90 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

CreaFelt Back AP716629
Na zakázku vyrobený plstěný batoh z RPET rolovací klopy s jednou vnitřní 
částí a celobarevně potištěnou přední kapsou. S výrazným štítkem RPET. Cena 
včetně sublimačního tisku, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 320×120×500 mm Tisk: FP-SU(FC)
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Flavux AP722320-77
Nákupní taška z RPET filcu s dlouhými uchy a rozšířeným dnem. S 
výrazným štítkem RPET. Rozměr: 420×310×115 mm Tisk: TC(8), DTC(FC), 
S2(3)

Biggy AP722322-77
Nákupní taška z RPET filcu s extra dlouhými uchy a rozšířeným dnem. 
S výrazným štítkem RPET. Rozměr: 400×420×150 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC), S2(3)
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Mercel AP722777-77
Plstěné RPET pouzdro na kreditní karty se zapínáním 
na druky a 6 přihrádkami. S výrazným štítkem RPET. 
Rozměr: 110×80×15 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Gagox AP722776-77
Peněženka z RPET plsti na zip. S výrazným štítkem RPET. 
Rozměr: 105×80×5 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Tanil AP722406-77
Taška na dokumenty z RPET filcu s hlavní přihrádkou na zip a přední 
kapsou. S výrazným štítkem RPET. Rozměr: 370×290×30 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC)

Novac AP722402-77
RPET filcové pouzdro na laptop s přední kapsou a zapínáním na suchý 
zip. S výrazným štítkem RPET. Rozměr: 370×260 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC)
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Zakian AP722778-77
RPET plstěný batoh s doplňky z PU kůže a zapínáním na přezky. S výrazným 
štítkem RPET. Rozměr: 285×375×120 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Denver AP722779-77
Sportovní taška z RPET plsti s kapsou na zip a nastavitelným 
ramenním popruhem z PU kůže a uchy. S výrazným štítkem RPET. 
Rozměr: 530×300×260 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Brack AP722781-77
Pouzdro na notebook z RPET plsti s ozdobou z PU kůže a uzavírací 
klopou. S výrazným štítkem RPET. Vhodné pro notebooky do 15". 
Rozměr: 370×265×20 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Avone AP722780-77
Taška na dokumenty z RPET plsti s přední kapsou a popruhy z PU kůže. S 
výrazným štítkem RPET. Rozměr: 370×300 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)
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Baiplur AP722537
Taška na dokumenty z recyklované bavlny s přihrádkou na zip a 
výrazným štítkem z recyklované bavlny. 100% recyklovaná bavlna, 
275 g/m². Rozměr: 380×280×40 mm Tisk: TC(8), DTC(FC), S2(3)

Nidoran AP722536
Batoh z recyklované bavlny s přihrádkou na zip a přední kapsou. S 
výrazným štítkem z recyklované bavlny. 100% recyklovaná bavlna, 
275 g/m². Rozměr: 320×400×70 mm Tisk: TC(8), DTC(FC), S2(3)

Drift AP722594
Polstrovaná kapsa na notebook z recyklované bavlny s přihrádkou na zip a 
výrazným štítkem z recyklované bavlny. Vhodné pro notebooky do 15". 100% 
recyklovaná bavlna, 275 g/m². Rozměr: 395×260×35 mm Tisk: TC(8), DTC(FC), S2(3)

Golduck AP722544
Sportovní taška z recyklované bavlny s přihrádkou na zip, kontrastními uchy a 
nastavitelným ramenním popruhem. S výrazným štítkem z recyklované bavlny. 
100% recyklovaná bavlna, 275 g/m². Rozměr: 260×490×240 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC), S2(3)
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Reims B AP819011
Batoh s mnoha kapsami na zip, 
vypolstrovanou přihrádkou na laptop (15"), 
zády a popruhy. Vyrobeno z dvojité vrstvy 
600D polyester. Značkový produkt André 
Philippe. Rozměr: 300×190×400 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC), BR(10)

Reims D AP819012
Taška na dokumenty s vypolstrovanou 
přihrádkou na laptop (15,6"), s kapsami 
na zip a nastavitelným popruhem přes 
rameno. Vyrobeno z dvojité vrstvy 600D 
polyester. Značkový produkt André 
Philippe. Rozměr: 385×100×295 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC), BR(10)

Quimper S AP819015
Sportovní taška s přední kapsou na 
zip a nastavitelným popruhem přes 
rameno. 600D polyester/celtovina. 
Značkový produkt André Philippe. 
Rozměr: 500×285×270 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC)

Quimper B AP819013
Batoh s přední kapsou na 
zip. 600D polyester/celtovina. 
Značkový produkt André Philippe. 
Rozměr: 310×160×470 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC)

154 155

https://coolcollection.eu/en/products/AP819011
https://coolcollection.eu/en/products/AP819012
https://coolcollection.eu/en/products/AP819015
https://coolcollection.eu/en/products/AP819013


Scuba S AP819019
Sportovní taška 600D polyester s přihrádkou 
na zip a nastavitelným popruhem přes rameno. 
Rozměr: 540×270×320 mm Tisk: TC(8), DTC(FC), 
BR(10)

Scuba B AP819020
Batoh s mnoha přihrádkami na zip (15" 
laptop), vypolstrovanými ramenními popruhy a 
síťovanými kapsami. Vyrobeno z dvouvrstvého 
600D polyesteru. Rozměr: 310×160×410 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC)

Scuba D AP819021
Taška na dokumenty s vypolstrovanou přihrádkou 
na laptop (15"), kapsou na zip a nastavitelným 
popruhem přes rameno. Vyrobeno z dvouvrstvého 
600D polyesteru. Rozměr: 370×50×280 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC)

Scuba tašky jsou k dispozici ve 3 verzích 
pro různé příležitosti.

Scuba
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Bakex AP722038
Plně polstrovaná taška na dokumenty RPET s 
přihrádkami na zip, polstrovaná přihrádka na notebook 
(15 "), popruh na vozík a nastavitelný popruh přes 
rameno. Polyester 300 RPET. S výrazným štítkem RPET. 
Rozměr: 400×290×80 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Krayon AP722039
Plně polstrovaná taška na notebook RPET s 
přihrádkami na zip. Vhodný pro notebooky do 
15 ". 300D RPET polyester. S výrazným štítkem 
RPET. Rozměr: 395×290×35 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC)

Danium AP722037
Plně polstrovaný batoh RPET s přihrádkami na zip, 
polstrovaná přihrádka na notebook (15 ") a tablet (12"), 
popruh na vozík, ergonomické zadní a ramenní popruhy. 
Se skrytou kapsou proti krádeži. 300D RPET polyester. 
S výrazným štítkem RPET. Rozměr: 320×420×120 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC)
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Mendel AP721549
Ledvinka se 2 kapsami na zip, ripstop materiál. 
Rozměr: 310×115 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

CreaWaist A AP716410
Na zakázku vyrobená ledvinka s přihrádkou 
na zip, 600D RPET polyester, výrazný 
štítek RPET. Cena zahrnuje sublimační tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 250×170×80 mm Tisk: FP-SU(FC)

Zunder AP721156
Ledvinka na zip, 600D polyester. 
Rozměr: 250×170×80 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

CreaWaist RFID AP716458
Ledvinka RPET na zakázku s přihrádkou na zip a 
kapsou chráněnou RFID, polyester 600D RPET. 
Cena zahrnuje celoplošně sublimačně potištěnou 
grafiku, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn: 50 
ks. Rozměr: 250×170×80 mm Tisk: FP-SU(FC)

El Crown AP731215
Ledvinka na opasek se 4 kapsami, 420D polyester. 
Rozměr: 290×100×60 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Parks AP722005-77
Ledvinka RPET s přihrádkou na zip a nastavitelným 
popruhem. S výrazným štítkem RPET. 600D RPET 
polyester. Rozměr: 270×150 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

CreaWaist
Ledvinka na zakázku CreaWaist z materiálu RPET je k dispozici s 
ochranou RFID nebo bez ní.
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Glasgow AP800376
Plastová visačka na zavazadla. 
Rozměr: 97×56×4 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

Zanex AP741366
Kovový zámek na zavazadlo s 3 místným kódem. 
Rozměr: 20×65×8 mm Tisk: P2(2), E1

Blanax AP741300
Digitální váha na zavazadla s knoflíkovou baterií. 
Max. váha: 40 kg. Rozměr: 100×25×37 mm 
Tisk: P2(2)
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London AP718138
Visačka na zavazadla na zakázku, odolná vodě 
a proti roztrhnutí. Cena zahrnuje plnobarevný 
potisk na přední straně, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 250 ks. Rozměr: 230×60 mm 
Tisk: FP-DG(FC)

Heathrow AP718202
Visačka na zavazadla ve tvaru letadla, vodě a roztrhnutí 
odolná. Cena zahrnuje plnobarevný tisk na přední 
straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 250 ks. 
Rozměr: 234×100 mm Tisk: FP-DG(FC)

Dastin AP722783
Přírodní korková visačka na zavazadla s kovovou 
přezkou. Rozměr: 64×95×4 mm Tisk: P2(1), 
E2, DG1(FC)

Washington AP800373-01
Plastová visačka na zavazadla. 
Rozměr: 110×60×3 mm Tisk: P1(4), UVB(FC), 
DG1(FC)

Raner AP791975
Visačka na zavazadla z PVC. 
Rozměr: 70×115×5 mm Tisk: P2(1), DG1(FC)
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Pásy na zavazadla jsou k dispozici s kombinovaným 
zámkem nebo bez něj.

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

Terminal AP718132
Polyesterový, nastavitelný pásek na kufr na 
zakázku. Cena zahrnuje sublimační potisk na 
obou stranách, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 1580×50 mm 
Tisk: FP-SUR(FC)

Terminal MADE
IN EU
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BagSave S AP716531
Na zakázku vyrobený polyesterový potah na zavazadla 
se zapínáním na suchý zip. Vhodné pro malé kufry do 
34x52x24 cm. S celoplošnou sublimační tištěnou grafikou, 
cena nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 340×520×240 mm Tisk: FP-SU(FC)

BagSave M AP716532
Na zakázku vyrobený polyesterový potah na zavazadla 
se zapínáním na suchý zip. Vhodné pro střední kufry do 
42x62x26 cm. S celoplošnou sublimační tištěnou grafikou, 
cena nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 420×620×260 mm Tisk: FP-SU(FC)

BagSave L AP716533
Na zakázku vyrobený polyesterový potah na zavazadla se 
zapínáním na suchý zip. Vhodné pro velké kufry do 50x70x30 
cm. S celoplošnou sublimační tištěnou grafikou, cena nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 500×700×300 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

BagSave
Potahy na kufry BagSave na míru jsou k dispozici ve 3 různých velikostech.

AP716531

AP716532

AP716533

Dacrux AP722069
Plastový kufr RPET se 4 dvojitými kolečky, 
teleskopickou rukojetí a kombinovaným 
zámkem TSA. S vnitřní podšívkou 
RPET a elastickými upevňovacími 
popruhy. S výrazným znakem RPET. 
Rozměr: 355×530×230 mm Tisk: VS(FC)

Yacman AP722782-77
RPET taška se 2 kolečky, teleskopickou 
rukojetí a kombinovaným zámkem TSA. 
300D RPET polyester s výrazným štítkem 
RPET. Rozměr: 325×510×230 mm 
Tisk: TD(8), DTD(FC)
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Amor AP810727-05
Kovový věšáček na tašku ve tvaru srdce s 
magnetickým zavíráním. V černé dárkové krabičce. 
Rozměr: 35×30×5 mm Tisk: DO2(FC), P2(2)

Factor AP873012
Skládací kovový věšáček na tašku. Dodávaný v 
černé dárkové krabičce. Rozměr: ø45×8 mm 
Tisk: DO2(FC), P2(2)

Paris AP873023
Kovový věšáček na tašku v barvě gun metal s lesklým 
povrchem. Magnetické zavírání. Rozměr: ø45×10 mm 
Tisk: DO3(FC), E1, P2(2)
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Kibix AP741274
Vak na obleky, materiál PEVA. 
Rozměr: 600×1000 mm Tisk: S3(1)

Pirlo AP731790
Taška z 600D polyesteru, na zip, pro uskladnění 
páru bot. Rozměr: 350×160×150 mm  
Tisk: TB(8), DTB(FC)
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Helanor AP722833
RPET taška na zip pro uložení páru bot. 600D 
RPET polyester s výrazným štítkem RPET. 
Rozměr: 185×370×125 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

162 163

https://coolcollection.eu/en/products/AP810727-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP873012-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP873023
https://coolcollection.eu/en/products/AP731790-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP722833-06A
https://coolcollection.eu/en/products/AP741274-10


Beigar AP722784-01
Univerzální celosvětový cestovní adaptér z ABS plastu. Se 1 
portem USB a 1 portem USB-C pro nabíječku. Max. výstup: 
3100 mA. V sametovém pouzdře. Rozměr: 50×61×57 mm 
Tisk: P3(2)

Tyru AP791392
Celosvětový cestovní adaptér. 
Rozměr: 50×74×40 mm Tisk: P3(2)

Dusky AP741862
Víceúčelová taška na zip s transparetní 
přední a barevnou zadní stranou. 
Rozměr: 230×180×65 mm Tisk: S1(2)
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CreaDream AP718549-10
Maska na oči na na zakázku z polyesteru (140 g/m²), s pěnovou výplní, černým lemováním 
a páskem. S celoplošně tištěnou grafikou sublimací. Cena zahrnuje sublimační tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 190×90×5 mm Tisk: FP-SU(FC)

Buxtok AP722785
RPET polyesterová cestovní maska na oči s 
gumovými pásky. S výrazným štítkem RPET. 
Rozměr: 185×90 mm Tisk: TA(8), DTA(FC)

Yorder AP781010
Cestovní sada s maskou na oči z 
mikrovlákna a špunty do uší z materiálu EVA. 
Rozměr: 190×90 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Asleep AP731573
Oční maska na spaní s gumovou páskou. Materiál: 
mikrovlákno. Rozměr: 185×90 mm Tisk: TA(8), 
DTA(FC)
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Pannos AP741548
Barevné špunty do uší z EVA materiálu v 
transparentní plastové krabičce s kovovým řetízkem. 
Rozměr: ø22×64 mm Tisk: P1(4), VS(FC)

Kocu AP791444
Barevné špunty do uší v průhledném, 
plastovém pouzdru, vyrobeno z EVA materiálu. 
Rozměr: 35×18×35 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

Plonet AP791976
Cestovní set s nafukovacím polštářkem 
za krk, maskou na oči a špunty do uší. 
Dodáváno ve stejně barevném sametovém 
obalu. Rozměr: 175×110 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC)

Traveller AP761828
Cestovní nafukovací polštář 
na krk. Materiál: mikrovlákno. 
Rozměr: 430×265 mm Tisk: TA(8), 
DTA(FC)

Condord AP781617
Polyesterový cestovní polštářek s 
poutkem. Rozměr: 300×290×95 mm 
Tisk: VS(FC)

Vildex AP722786
RPET polyesterový nafukovací cestovní 
polštářek v pouzdře v odpovídající 
barvě. S výrazným štítkem RPET. 
Rozměr: 175×110 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC)
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SuboPurse AP716482
Peněženka na zip vyrobená na zakázku z polyesteru 
600D RPET. S výrazným štítkem RPET a celoplošně 
tištěnou sublimační grafikou. Cena zahrnuje 
sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 50 ks. Rozměr: 110×80×5 mm Tisk: FP-SU(FC)

SuboPurse RFID AP716463
Na zakázku vyrobená peněženka na zip chráněná 
RFID z polyesteru 600D RPET, s výrazným štítkem 
RPET. Cena zahrnuje celoplošně tištěnou sublimační 
grafiku, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 110×80 mm Tisk: FP-SU(FC)

SuboPurse
Základní verze peněženek na zakázku SuboPurse RPET jsou k dispozici s 
nebo bez ochrany RFID. Peněženky SuboPurse 180 mají půlkruhový tvar 
s všestranným využitím.
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SuboPurse 180 AP716523
Na zakázku vyrobená taštička na zip ve tvaru půlkruhu 
z polyesteru 600D RPET. S výrazným štítkem RPET 
a celoplošně tištěnou sublimační grafikou, cena 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 140×90 mm Tisk: FP-SU(FC)

Nelsom AP721898
Peněženka na zip ze 600D RPET polyesteru, s etiketou 
s označením RPET. Rozměr: 105×80 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC)

Fontix AP722787
Peněženka na zip ze 100% recyklované bavlny, 180 g/m². 
Rozměr: 105×80×5 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)
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Dramix AP781226
Peněženka na zip z PU kůže a přívěškem na klíče uvnitř. 
Rozměr: 105×75×5 mm Tisk: P2(1)

Ralf AP781227
Peněženka se 2 zipy, z PU kůže. Rozměr: 105×90×8 mm 
Tisk: P2(1)

Brigit AP781144-10
Obal na kreditní karty z PU kůže pro 8 karet, RFID 
blokování. Rozměr: 82×117×15 mm Tisk: O1

Kenxo AP722789-10
Polyesterová peněženka RPET chráněná 
RFID se 6 přihrádkami na kreditní karty. 
Rozměr: 110×86×13 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Copek AP722788
Polyesterový RPET obal na kreditní karty se 3 
přihrádkami na karty. S výrazným štítkem RPET. 
Rozměr: 106×76×3 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)
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Becam AP781749
Hliníkové pouzdro na kreditní karty s 1 přihrádkou a 
RFID ochranou. Rozměr: 60×90 mm Tisk: P1(1)

Rainol AP781513
Hliníkový obal na kreditní karty se 6 přihrádkami s RFID 
ochranou. Rozměr: 110×75×20 mm Tisk: E1, P2(4), 
DO4(FC)

Buguet AP722790-00
Plastový obal kreditních karet s 1 přihrádkou, ochrana 
RFID. Rozměr: 60×90×4 mm Tisk: P1(2), UVB(FC)

Blakbal AP722527
Obal na kreditní karty z recyklovaného papíru s 
blokováním RFID s 1 přihrádkou. Rozměr: 62×90 mm 
Tisk: P1(2), OP(FC)

Mercur AP800106
Klip na peníze s chromovým povrchem, v krabičce 
z černého kartonu. Rozměr: 20×52×4 mm Tisk: E1
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Deštníky CreaRain na zakázku jsou k dispozici z 
materiálů pongee nebo RPET ve 2 různých tvarech.

CreaRain Eight AP718378
Automatický 8 panelový deštník na zakázku s kovovou 
tyčkou, žebry ze skelných vláken a rukojetí EVA, 190T 
pongee. Cena zahrnuje sublimační tisk na všech 
panelech, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: ø1000×825 mm Tisk: FP-SU(FC)

CreaRain Square RPET AP718691
Automatický 8 panelový deštník na zakázku s kovovou tyčkou, žebry 
ze sklolaminátu a dřevěným držadlem, 190T RPET pongee, s etiketou 
s označením RPET. Cena zahrnuje celoplošný sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 850×850×360 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

CreaRain Square AP718208
Automatický čtvercový deštník na zakázku s kovovou tyčkou, 
žebry ze sklolaminátu a držadlem z EVA materiálu, 190T 
pongee. Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 850×850×830 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

CreaRain Eight RPET AP718692
Automatický 8 panelový deštník na zakázku s kovovou 
tyčkou, žebry ze sklolaminátu a dřevěným držadlem, 190T 
RPET pongee, s etiketou s označením RPET. Cena zahrnuje 
celoplošný sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: ø1000×825 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

CreaRain

Reflexní verzi CreaRain najdete na straně 519.
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Arcus AP808411
Automatický, 8 panelový deštník s duhově barevným lemováním, 
kovová konstrukce a tyčka, žebra ze sklolaminátu, 190T pongee. 
Rozměr: ø1040×865 mm Tisk: TD(8), DTD(FC)

Espinete AP761223
Automatický barevný 8-mi panelový deštník s plastovou rukojetí pro děti. 
Rozměr: ø710 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), S3(1)

Panan XL AP721148
Velký, automatický větruodolný deštník s 8 panely, 
kovovou tyčkou a rámem, ABS žebry a rukojetí z 
EVA pěny, 190T polyester. Rozměr: ø1300 mm 
Tisk: TD(8), DTD(FC), S3(1), *:SU1(FC)

-01* -02 -03 -05 -06 -06A -07 -10 -25

Dolku XL AP722791
Velký, automatický větruodolný deštník 
s 8 panely, kovovou tyčí a konstrukcí, 
sklolaminátovými žebry a ABS rukojetí. Pongee 
190T. Rozměr: ø1300 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), 
S3(1), *:SU1(FC)
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Bojujte proti dešti letními barvami
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Typhoon AP808409
Automatický, větruodolný deštník s 8 panely, držadlem z EVA 
materiálu, kovovou tyčí a konstrukcí ze skelných vláken, 170T polyester. 
Rozměr: ø1050×735 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), S3(1), *:SU1(FC)

-01* -03 -05 -06A -07 -10

Henderson AP800727
Automatický, 8mi panelový deštník s kovovou konstrukcí, dřevěnou tyčí, 
držadlem a špičkou. Materiál: 190T polyester. Rozměr: ø1030× 880 mm 
Tisk: TD(8), DTD(FC), S3(1), *:SU1(FC)

-01* -05 -06 -07
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Halrum AP781813
Automatický, větru odolný deštník s 8 panely, pogumovaným 
ramenním popruhem, kovová konstrukce a rukojeť, žebra ze 
skelných vláken. 170T polyester. Rozměr: ø1050 mm Tisk: TD(8), 
DTD(FC), S3(1), *:SU1(FC)

Nimbos AP808407
Automatický, větruodolný deštník s 8 panely, reflexním lemováním, 
pogumovaným držadlem, barevnou tyčí a stejně barevnou konstrukcí 
ze skelných vláken, 190 T pongee. Rozměr: ø1100×820 mm Tisk: TD(8), 
DTD(FC), S3(1)

Stratus AP800730
Automatický, větruodolný deštník s 8mi panely, 1 barevný panel, držadlo z PU 
kůže, s kovovou tyčkou a sklolaminátovou/kovovou konstrukcí, 190T pongee. 
Rozměr: ø1015×861 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), S3(1)
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Hamfrey AP781637
Oboustranný, manuální deštník s 8 panely a páskem přes rameno, 
190T pongee, s kovovou konstrukcí a sklolaminátovými žebry. 
Rozměr: ø1080 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), S3(1)
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Asperit AP800731
Automatický, větru odolný deštník s 8 panely, dřevěnou rukojetí, 
kovovým rámem a sklolaminátovými žebry. Recyklovaný 
100% RPET pongee 190T, s etiketou s označením RPET. 
Rozměr: ø1040×840 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), S3(1)

Bonaf AP721414
Automatický deštník s 8 panely, kovovým rámem, 
dřevěnou tyčkou a rukojetí. 190T RPET pongee, s 
etiketou s označením RPET. Rozměr: ø1050 mm 
Tisk: TD(8), DTD(FC), S3(1)

Royal AP791626-10
Automatický, skládací 8 panelový deštník se 
stejně barevným pouzdrem. S ergonomickým 
EVA držadlem, kovovou tyčkou a konstrukcí. 190T 
pongee. Rozměr: ø1000 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), 
S3(1)
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Limoges AP800732-10
Automatický, větru odolný deštník s 8 panely, dřevěnou rukojetí, tyčkou a 
konci, kovovým rámem a sklolaminátovými žebry. 190T RPET pongee. Ve 
značkovém obalu, s etiketou s označením RPET. Značkový produkt André 
Philippe. Rozměr: ø1050×885 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), S3(1)

Tonnerre AP808410-10
Automatický, větruodolný deštník s černými a šedými 
proužky a 8 panely, dřevěná rukojeť, kovová tyčka a 
konstrukce ze skelných vláken. 190 T pongee. V obalu 
s logem André Phillipe. Rozměr: ø1110×920 mm 
Tisk: TD(8), DTD(FC), S3(1)

Mousson AP800725-10
Automatický, větruodolný deštník s 8-mi panely, 
pogumovanou rukojetí, sklolaminátovou konstrukcí 
v obalu. Značkový produkt André Philippe. 
Rozměr: ø1000 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), S3(1)

Nuages AP800713
André Philippe automatický deštník, 8 panelů, hliníková 
rukojeť s pěnovým EVA pokrytím, v obalu se jménem 
značky. Materiál: 190T pongee. Rozměr: ø1060×850 mm 
Tisk: TD(8), DTD(FC), S3(1)

-21

-10

174 175

Bags and Travel

https://coolcollection.eu/en/products/AP808410-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP800725-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP800713-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP800732-10


Orage AP808408-10
Automatický, větruodolný skládací deštník s 8 panely, plastovým držadlem, 
kovovou tyčí a konstrukcí, 190T pongee. V obalu s logem André Philippe. 
Rozměr: ø970×80 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), S3(1)

Palais AP800716-10
Teleskopický deštník, plně automatický, s obalem a obchodní značkou André 
Philippe. Material: 190T pongee. Rozměr: ø995 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), 
S3(1)

Avignon AP808406
Plně automatický (otevřít/zavřít), větru odolný skládací deštník 
s 8mi panely, pogumovanou rukojetí, kovovou konstrukcí a 
tyčkou. Materiál 190T pongee. V obalu s logem André Philippe. 
Rozměr: ø990 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), S3(1)
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Mint AP731636
Manuální skládací 8 panelový deštník s pouzdrem v barvě 
deštníku. Materiál polyester 170T. Rozměr: ø980 mm  
Tisk: TD(8), DTD(FC), S3(1)

Alexon AP721882
Plně automatický (otevírání/zavírání), větruodolný skládací deštník 
s 8 panely. S kovovou tyčkou, rámem z kovových/skelných vláken 
a odpovídajícím barevným pouzdrem a plastovou rukojetí. 190T 
polyester. Rozměr: ø980 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), S3(1)

Ziant AP741691
Skládací manuální deštník s 8mi panely a stejně barevným 
pouzdrem, s kovovou tyčkou a konstrukcí. 170T polyester. 
Rozměr: ø960 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), S3(1), *:SU1(FC)
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Brosian AP721413
Manuální, větrudodolný skládací deštník s 8 panely 
ve stejně barevném pouzdře. S kovovým rámem, 
sklolaminátová žebra a dřevěná rukojeť. 190T RPET 
pongee, s etiketou s označením RPET. Rozměr: ø950 mm 
Tisk: TD(8), DTD(FC), S3(1)

Keitty AP722226
Plně automatický (otevřít/zavřít), větruodolný skládací deštník s 8 panely v 
pouzdře v odpovídající barvě. S kovovým rámem a bambusovou rukojetí. Pongee 
190T RPET. S výrazným štítkem RPET. Rozměr: ø1030 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), 
S3(1)
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Nubila AP808412
Plně automatický skládací deštník (otevřít/zavřít), větruodolný s 8 panely. Kovová 
tyčka, kov/sklolaminátová konstrukce, plastové držadlo a obal do barvy deštníku. 
190T pongee. Rozměr: ø955×580 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), S3(1), DO1(FC), 
*:SU1(FC)

Branit AP722227
Automatický, větruodolný skládací deštník s 8 panely 
v pouzdru v odpovídající barvě. S kovovým rámem a 
dřevěnou rukojetí. Pongee 190T RPET. S výrazným 
štítkem RPET. Rozměr: ø1000 mm Tisk: TD(8), 
DTD(FC), S3(1)

Brosmon AP781814
Manuální, větruodolný skládací deštník se 8 panely, 
žebra ze skelných vláken. Kovová tyčka a konstrukce. 
S páskem na ruku, lze připevnit k tašce. 190T 
pongee. Rozměr: ø1000 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), 
S3(1), *:SU1(FC)

Elmer AP791148
Automatický, skládací 8 panelový deštník se 
stejně barevným pouzdrem. S ergonomickým 
EVA držadlem, kovovou tyčkou a konstrukcí. 
190T pongee. Rozměr: ø980 mm  Tisk: TD(8), 
DTD(FC), S3(1)
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Přijměte budoucnost ještě dnes! Ukažte, že vaše společnost 
jde s dobou, a propagujte pomocí nejnovějších technologií, 

abyste udělali nezapomenutelný dojem. Udržujte si 
moderní, ale přirozenou atmosféru s našimi bambusovými 

reproduktory, stojánky na telefony a bezdrátovými 
nabíječkami a najděte praktické příslušenství, jako jsou flash 

disky a power banky.

TECHNOLOGY
and Mobile
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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: E3, P3(2)

Nalow AP722101-01
Bluetooth reproduktor v bambusovém a plastovém 
krytu s nastavitelným vícebarevným LED světlem. S 
funkcí hands-free volání a vestavěnou dobíjecí baterií. 
Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: ø96×122 mm 
Tisk: E3, P3(2)

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: E3, P3(2)

Lumier AP800535
Bluetooth reproduktor v bambusovém a ABS plastovém 
pouzdře s LED světlem na spodní straně, popruhem 
na přenášení z PU kůže a vestavěnou dobíjecí baterií. 
Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: ø75×55 mm 
Tisk: E3, ER1, P3(2)
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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: E3, ER1, P3(1), UVD(FC)

Cuboo AP800532
Bluetooth reproduktor v bambusovém pouzdře s funkcí hands-free 
volání a vestavěnou dobíjecí baterií. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 60×60×58 mm Tisk: E3, P3(2), UVD(FC)

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: E3, ER1, P3(1), UVD(FC)
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Blarak AP722741
Bluetooth reproduktor v bambusovém 
pouzdře potaženém polyesterovou tkaninou 
RPET, s vestavěnou dobíjecí baterií. Včetně 
USB nabíjecího kabelu. Rozměr: ø53×61 mm 
Tisk: E3, P3(2)

Blambo AP810464
Bluetooth reproduktor v bambusovém pouzdře s gumovou spodní částí a 
vestavěnou dobíjecí baterií. S voláním handsfree a funkcemi přehrávače micro 
SD. Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 60×60×50 mm Tisk: E3, P3(2), 
UVD(FC)

Přenosné reproduktory s bambusovým krytem

Lombo AP800533-10
Bluetooth reproduktor v pouzdře z bambusu a ABS plastu s funkcí 
hands-free volání, FM rádiem a vestavěnou dobíjecí baterií. Včetně USB 
nabíjecího kabelu. Rozměr: 70×70×37 mm Tisk: E3, P3(2)

Teoden AP722098
Bluetooth reproduktor v bambusovém pouzdře 
s vestavěnou dobíjecí baterií. Včetně USB 
nabíjecího kabelu. Rozměr: 60×60×62 mm 
Tisk: E3, P3(2)

Pixie AP722106-01
Bluetooth reproduktor v PLA plastu a bambusovém pouzdře. 
S funkcí hands-free volání a vestavěnou dobíjecí baterií. Včetně 
USB nabíjecího kabelu. Plastové díly jsou 100% kompostovatelné 
PLA. Rozměr: 65×65×52 mm Tisk: E3, P3(4), UVD(FC)
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Zaphir AP722099
Bambusový indukční reproduktor s držákem na mobil, 
vestavěnou bezdrátovou rychlonabíječkou (10W) 
a dobíjecí baterií. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 145×72×91 mm Tisk: E3, P3(2)

Herkool AP800536
Bluetooth reproduktor v pouzdře z recyklovaného ABS a bambusu se 2 reproduktory a 
vestavěnou dobíjecí baterií. S funkcí hands-free volání a FM rádia. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 225×80×75 mm Tisk: E3, P3(4)

Laurens AP722543
Bluetooth reproduktor v bambusovém krytu s vestavěnou 
solární nabíječkou a dobíjecí baterií. Včetně USB nabíjecího 
kabelu. Rozměr: 95×38×65 mm Tisk: E3, P3(2)
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Trecam AP721519
Bluetooth reproduktor s vestavěnou bezdrátovou rychlonabíječkou 
(10W), v ekologickém plastu z pšeničné slámy a bambusovém pouzdře. 
S funkcí hands-free volání a dobíjecí baterií. Včetně nabíjecího kabelu 
USB. Rozměr: 160×58×80 mm Tisk: E3, P3(2)

Wheabo AP800534-00
Bluetooth reproduktor v ekologickém plastovém krytu z pšeničné 
slámy s pryžovou spodní částí, vícebarevným LED světlem a vestavěnou 
dobíjecí baterií. S funkcemi hands-free volání a micro SD přehrávače. 
Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 60×60×50 mm Tisk: E3, P3(2), 
UVD(FC)

Kepir AP721820-00
Bluetooth reproduktor v bambusovém a ekologickém plastovém 
pouzdře z pšeničné slámy se zabudovanou dobíjecí baterií. Včetně 
nabíjecího kabelu USB. Rozměr: 74×70×45 mm Tisk: E3, P3(2)

Dadil AP721517
Bluetooth reproduktor s plastovým pouzdrem z ekologické pšeničné slámy a 
dobíjecí baterií. USB a funkcí micro SD přehrávání. Včetně nabíjecího kabelu USB. 
Rozměr: 86×72×39 mm Tisk: P3(2), UVD(FC)
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Wanap AP721504-01
Mini bluetooth reproduktor s přísavkou ve tvaru houby, funkcí 
hands-free volání a dobíjecí baterií. Včetně nabíjecího kabelu 
USB. Rozměr: ø52×59 mm Tisk: P3(1), VS(FC)

Rariax AP741915
Voděodolný (IPX4 ochrana) bluetooth reproduktor s 
pogumovaným povrchem a velkou přísavkou. Funkce 
handsfree se zabudovanou dobíjecí baterií. Vč. USB 
nabíjecího kabelu. Rozměr: ø85×55 mm Tisk: VS(FC)

Roby AP722743-10
Bluetooth reproduktor z ABS plastu s 
páskem a vestavěnou dobíjecí baterií. S 
vícebarevným LED světlem a 6 světelnými 
režimy. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: ø75×186 mm Tisk: P3(1)

Medran AP722144-01
Recyklovaný ABS bluetooth reproduktor 
s funkcí hands-free volání a vestavěnou 
dobíjecí baterií. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: ø62×64 mm Tisk: P3(2), UVD(FC)

Lunem AP721106-10
Bluetooth reproduktor v plastovém obalu, s vestavěnou 
dobíjecí baterií a 1 LED světlem uvnitř pro osvícení laseru. 
S funkcí handsfree volání. Vč. USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 59×72×59 mm Tisk: E3, UVD(FC)
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Viancos AP781874
Bluetooth reproduktor v plastu, s vestavěnou baterií a 1 
LED světlem uvnitř pro osvětlení gravíru. S funkcí hands-free 
volání, rádio a čtečka mikro SD. Vč. USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: ø62×51 mm Tisk: E3, ER1, UVD(FC)

Skind AP722742
Bluetooth reproduktor v pouzdře z 
recyklovaného hliníku s vestavěnou dobíjecí 
baterií. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: ø75×41 mm Tisk: E3, ER1, P3(4), 
UVD(FC)

Stockel AP721099-01
Bluetooth reproduktor v plastovém obalu s 
vícebarevným LED světlem. S funkcí handsfree volání, 
FM rádiem a vestavěnou dobíjecí baterií. Vč. USB 
nabíjecího kabelu. Rozměr: ø60×51 mm Tisk: P3(2), 
UVD(FC)

Martins AP741951
Kovový bluetooth reproduktor s funkcí volání 
handsfree, rádiem, MP3 přehrávačem a vestavěnou 
dobíjecí baterií. Dodáváno vč. nabíjecího a aux-in 
kabelu. Rozměr: ø59×50 mm Tisk: E3, ER1, P3(4), 
UVD(FC)-01
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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: UVD(FC)

Kikey AP721807-01
Antibakteriální bezdrátová sluchátka Bluetooth s funkcí hands-free volání v 
plastové nabíječce. V souladu s ISO 22196. Včetně nabíjecího kabelu USB. 
Rozměr: 45×68×22 mm Tisk: P3(4), UVD(FC)

Protex AP721506-01
Bezdrátová bluetooth sluchátka s funkcí hands-free volání v plastové 
nabíječce. Včetně nabíjecího kabelu USB. Rozměr: 45×68×20 mm 
Tisk: P3(4), UVD(FC)
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Volpux AP722102-01
Recyklovaná ABS bezdrátová bluetooth sluchátka 
s funkcí hands-free volání v nabíječce. Včetně 
USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 55×26×48 mm 
Tisk: P3(4), UVD(FC)

Prucky AP722745
Bezdrátová bluetooth sluchátka s aktivním 
potlačením hluku s funkcí hands-free volání v 
nabíječce z ABS plastu. Včetně USB nabíjecího 
kabelu. Rozměr: 45×62×25 mm Tisk: P3(4)

Molik AP721402-01
Plastová USB power banka s 5000 mAh 
baterií, vestavěnou bezdrátovou nabíječkou a 
bluetooth sluchátky s funkcí handsfree volání. S 
USB-C konektorem, vč. USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 84×100×26 mm Tisk: P3(4)

Vinzer AP722045-01
Bezdrátová bluetooth sluchátka s funkcí 
handsfree volání v plastovém pouzdře se solární 
nabíječkou. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 51×53×26 mm Tisk: P3(4)

Merkus AP721362-01
Bezdrátová bluetooth sluchátka s funkcí 
handsfree volání v plastové nabíjecí krabičce. Vč. 
USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 66×30×40 mm 
Tisk: P3(2)

Mainky AP722516-01
Bezdrátová bluetooth sluchátka s aktivním potlačením 
hluku s funkcí hands-free volání v nabíječce z ABS plastu. 
Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 63×51×27 mm 
Tisk: P3(2)
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Rabsody AP800526-01
Bezdrátová bluetooth sluchátka s bambusovou vložkou a funkcí hands-
free volání. V nabíječce z recyklovaného ABS plastu s bambusovou 
vložkou. Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 83×83×21 mm 
Tisk: E3, P3(2)

Tresan AP721931
Bezdrátová bluetooth sluchátka s funkcí handsfree v 
nabíječce z bambusu. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 47×90×33 mm Tisk: E3, P3(2)

Billins AP722547-01
Bezdrátová bluetooth sluchátka s bambusovou vložkou 
a funkcí hands-free volání. V nabíječce z ABS plastu 
s bambusovou vložkou a vestavěnou bezdrátovou 
rychlonabíječkou (10W). Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 53×44×30 mm Tisk: E3, P3(2)
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Cort AP791192
Sluchátka do uší s 3,5 mm audio Jackem. Rozměr: 70×20×70 mm 
Tisk: P2(4), UVC(FC)

Celody AP800523
Sluchátka do uší s USB-C připojením a 3 páry špuntů v plastovém 
pouzdře. Rozměr: 70×70×20 mm Tisk: P2(4), UVC(FC)

Aniken AP721937-01
Bezdrátová sluchátka bluetooth s funkcí volání handsfree v 
plastovém pouzdře nabíječky. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 60×62×34 mm Tisk: P3(4), UVD(FC)

Grigal AP722744
Bezdrátová bluetooth sluchátka s funkcí hands-free volání. V 
korkové a bambusové nabíječce. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: ø61×38 mm Tisk: E3, P3(2)
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Bloofi AP806980
Skládací bluetooth sluchátka s bambusovou dekorací a 
vestavěnou dobíjecí baterií. S hands-free hovorem a funkcemi 
přehrávání MP3 micro SD. Včetně 3,5 mm audio jacku a USB 
nabíjecích kabelů. Rozměr: 170×210×80 mm Tisk: E3, P3(1)

BLUETOOTH SLUCHÁTKA
Podmaňte si srdce milovníků hudby se 
sluchátky, která jsou vhodná pro vaši značku. 
Ať už se rozhodnete pro organický vzhled 
s plastovým krytem z bambusu nebo z 
pšeničné slámy, nebo po něčem tradičnějším, 
naše bluetooth sluchátka vás dostanou.

Treiko AP721523-01
Sluchátka bluetooth s bambusem a vestavěnou 
dobíjecí baterií. S funkcí hands-free volání a funkcí 
přehrávání micro SD MP3. Včetně 3,5 mm audio jacku 
a USB nabíjecích kabelů. Rozměr: 175×205×90 mm 
Tisk: E3, P3(1)
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Legolax AP781599
Skládací plastové bluetooth sluchátka s vestavěnou dobíjecí baterií. S možností 
handsfree volání a mikro SD MP3 funkcí přehrávání. Vč. 3,5 mm audio Jacku a USB 
nabíjecího kabelu. Rozměr: 180×185×78 mm Tisk: P3(1), DO1(FC), VS(FC)

Witums AP722515-01
Skládací bluetooth sluchátka s aktivním potlačením hluku z 
ABS plastu a z PU kůže. S funkcí hands-free volání, 3,5 mm Jack 
audio připojením a vestavěnou dobíjecí baterií. Včetně 3,5mm 
audio jacku a USB nabíjecích kabelů. Rozměr: 200×180×80 mm 
Tisk: DO4(FC), P3(2)

Datrex AP721665-00
Bluetooth sluchátka z ekologického plastu z 
pšeničné slámy s koncovkami do uší z PU kůže. S 
3,5 mm konektorem audio jack, funkcí hands-
free volání a vestavěnou dobíjecí baterií. Včetně 
nabíjecího kabelu USB. V krabici z kraftového 
papíru. Rozměr: 170×185×75 mm Tisk: DO4(FC), 
P3(2)

Magnel AP721371
Pogumovaná plastová sluchátka s bluetooth s 
PU koženými vycpávkami. S 3,5 mm konektorem 
audio jack, funkcí hands-free volání a vestavěnou 
dobíjecí baterií. Včetně nabíjecího kabelu USB. 
Rozměr: 175×185×77 mm Tisk: DO4(FC), P3(2)

Darsy AP741953
Skládací plastové bluetooth sluchátka s vestavěnou 
dobíjecí baterií. S funkcí handsfree a SD MP3 
přehrávání. Včetně 3,5 mm audio Jack konektoru a 
USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 190×80×175 mm 
Tisk: P3(2), DO5(FC)
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Brizem AP721105-10
Bezdrátová nabíječka (5W) na mobil s plastovým krytem 
a LED diodami uvnitř pro osvětlení laseru. Vč. USB 
nabíjecího kabelu. Rozměr: ø100×7 mm Tisk: E3

Neubak AP722730
Bezdrátová rychlonabíječka (15W) v bambusovém 
pouzdře potaženém polyesterovou tkaninou 
RPET. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 94×9×94 mm Tisk: P3(1)

Yeik AP722118-77
Plastová bezdrátová rychlonabíječka RPET (10W) 
s potahem z polyesterové tkaniny RPET. Včetně 
USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 100×11×62 mm 
Tisk: P3(1)

Claudix AP721679-00
Bezdrátová nabíječka (5W) v plastovém 
pouzdru z ekologické pšeničné slámy s nabíjecí 
podložkou z bambusu. Včetně kabelu USB. 
Rozměr: 112×14×69 mm Tisk: E3, P3(4)
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Fiore AP721821-00
Bezdrátová nabíječka (5W) v plastovém pouzdře 
z bambusu a ekologické pšeničné slámy. Včetně 
kabelu USB. Rozměr: ø60×11 mm Tisk: E3, P3(4)

Alanny AP722414
Bezdrátová rychlonabíječka (15W) v plastovém 
pouzdře. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: ø100×10 mm Tisk: P3(4), UVD(FC)

Lumbert AP721669-01
Bezdrátová rychlonabíječka (10W) v plastovém pouzdře 
s LED indikátorem nabíjení a protiskluzovou základnou. 
Včetně nabíjecího USB kabelu. Rozměr: ø100×9 mm 
Tisk: P3(4), UVD(FC)

Nembar AP721122
Bezdrátová nabíječka (5W) na mobil s 
bambusovým krytem. Vč. USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: ø100×7 mm Tisk: E3, P3(4)
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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: E3, P3(4)

Trempe AP800524-01
Bezdrátová rychlonabíječka (10W) v bambusovém pouzdře 
s povrchem z tvrzeného skla. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 93×93×9 mm Tisk: P3(4), UVD(FC)

Donson AP781863-01
Plastová bezdrátová nabíječka na mobil s 2 USB porty. Max. výstup 2100 mA. 
Rozměr: 90×90×7 mm Tisk: P3(4), UVD(FC)

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: P3(4), 
UVD(FC)
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RalooCharge AP800530-21
Bezdrátová rychlonabíječka (15W) v pouzdře z recyklovaného hliníku a bambusu. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: ø100×7 mm Tisk: E3, P3(4)

Wirbo AP810400
Bezdrátová nabíječka (5W) s bambusem. Vč. 
USB nabíjecího kabelu. Rozměr: ø92×7 mm 
Tisk: E3, P3(4)

Querox AP800520
Bezdrátová rychlonabíječka s přírodním korkem 
(10W) se spodní částí z PU kůže. Včetně USB 
nabíjecího kabelu. Rozměr: ø95×7 mm Tisk: E3, P3(1)

Golop AP722729
Bezdrátová rychlonabíječka (15W) v pouzdře z 
recyklovaného hliníku. Včetně USB nabíjecího 
kabelu. Rozměr: ø99×6 mm Tisk: E3, P3(4), 
UVD(FC)
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Nabíjejte své telefony efektivněji pomocí magnetických 
nabíječek

Virom AP722115-01
Magnetická bezdrátová rychlonabíječka (15W) v pouzdře z ABS plastu. 
Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: ø57×6 mm Tisk: P3(4), DO4(FC)

Hatawey AP721980
Magnetická bezdrátová rychlá nabíječka (10W) v bambusovém pouzdře 
s LED kontrolkou nabíjení. Včetně samolepicího kovového kroužku pro 
použití magnetické funkce na jakémkoli bezdrátově nabíjitelném zařízení. 
Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: ø62×6 mm Tisk: E3, P3(4)

RaluMag AP800531-21
Magnetická bezdrátová rychlonabíječka (10W) v pouzdře z recyklovaného 
hliníku. Kompatibilní s iPhone® 12 nebo novějším. Včetně USB-C nabíjecího 
kabelu. Rozměr: ø56×6 mm Tisk: P3(4), DO4(FC)

Dixlem AP722103-01
Magnetická bezdrátová rychlonabíječka (10W) v recyklovaném ABS krytu 
s protiskluzovou základnou a skládacím mobilním stojanem. Včetně 
samolepícího kovového kroužku pro použití magnetické funkce na 
jakémkoli bezdrátově nabíjecím zařízení. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: ø63×9 mm Tisk: P3(4)

AL
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Dowex AP721851-00
Multifunkční stojánek na pera z ekologického plastu 
z pšeničné slámy s držákem na mobilní telefon, 
bezdrátovou nabíječkou (5W) a 3portovým USB 
rozbočovačem (USB 2.0). Včetně kabelu USB. 
Rozměr: 85×100×90 mm Tisk: P3(4)

Multicharge AP810469-01
Multifunkční plastový stojánek na pera s držákem na 
telefon, vestavěnou bezdrátovou rychlonabíječkou 
(10W) a 2 porty USB nabíječky (max. výstup 2000 mA). 
Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 88×98×89 mm 
Tisk: P3(2)

Belind AP721041-01
Plastový stojánek na pera s USB hubem se 4 porty, 
vestavěným stojánkem na mobil a 4 LED světly. USB 
2.0. Rozměr: 70×80×70 mm Tisk: P3(2)

2000 mA

198 199
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Lerex AP721373-01
Plastová multifunkční stolní lampa se 14 LED a 3 světelnými režimy. Se 
zabudovanou bezdrátovou nabíječkou a reproduktorem bluetooth. 
Včetně nabíjecího kabelu USB. Rozměr: ø120×320 mm Tisk: P3(1)

Labrum AP722494
Multifunkční bambusová stolní lampa s 25 LED diodami a nastavitelným jasem. S 
vestavěnou bezdrátovou rychlonabíječkou (10W) a portem USB pro nabíjení 2 zařízení 
současně (1 bezdrátově a 1 přes kabel). Max. výstup: 1000 mA. Včetně USB nabíjecího 
kabelu. Rozměr: 235×185×80 mm Tisk: E3, P3(4)

Sleya AP722100
Bambusová multifunkční stolní lampa s 25 LED, nastavitelným jasem a 1/2 
hodinovým časovačem. S vestavěnou bezdrátovou rychlonabíječkou (10W) a 
portem USB pro nabíjení 2 zařízení současně (1 bezdrátově a 1 přes kabel). 
Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 250×385×110 mm Tisk: E3, P3(2)

Beny AP722734
Stolní organizér z přírodního korku a držák na mobilní telefon s 
bambusovou vestavěnou bezdrátovou rychlonabíječkou (10W). 
Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 270×140×18 mm 
Tisk: E3, P3(4)

1000 mA
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Loubron AP722518
Bambusový stolní organizér a držák na mobilní telefon s vestavěnou 
bezdrátovou rychlonabíječkou (15W). S USB portem pro nabíjení 2 
zařízení současně (1 bezdrátově a 1 přes kabel). Max. výstup: 2000 mA. 
Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 185×14×115 mm Tisk: E3, P3(4)

Golbar AP722519
Bambusový stolní organizér a držák na mobilní telefon s vestavěnou 
bezdrátovou rychlonabíječkou (15W). S USB portem pro nabíjení 2 zařízení 
současně (1 bezdrátově a 1 přes kabel). Max. výstup: 2000 mA. Včetně USB 
nabíjecího kabelu. Rozměr: 255×14×135 mm Tisk: E3, P3(4)

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: E3, P3(4)

Tankul AP721674
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: 255×14×135 mm 
Tisk: E3, P3(4)

1000 mA1000 mA

2000 mA2000 mA
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Rabso AP800519-01
Recyklovaný stojánek na mobil z ABS s bambusovou 
vestavěnou bezdrátovou rychlonabíječkou (15W). Včetně USB 
nabíjecího kabelu. Rozměr: 83×83×21 mm Tisk: E3, P3(4)

Vartol AP721933
Bambusový stojánek na mobil na stůl se zabudovanou 
bezdrátovou nabíječkou (5W). Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 125×16×80 mm Tisk: E3, P3(4)

Wiket AP721849
Stojánek na mobil na stůl z vápencového cementu a bambusu se 
zabudovanou bezdrátovou nabíječkou (5W) a stejně barevným kabelem USB. 
Rozměr: ø100×125 mm Tisk: E3, P3(4)
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Lupint AP722114
Bambusová USB nabíjecí stanice s držáky na mobil a vestavěnou 
bezdrátovou rychlonabíječkou. Se 2 porty USB a 1 portem USB-C pro 
nabíječku. Včetně AC nabíjecího kabelu. Rozměr: 180×74×115 mm 
Tisk: E3, P3(2)

Tarmix AP721683-01
Plastový stojánek na mobilní telefon s vestavěnou 
bezdrátovou rychlou nabíječkou (10W). Včetně nabíjecího 
kabelu USB. Rozměr: 70×109×85 mm Tisk: P3(4)

Bloxem AP722168
Multifunkční bambusový stojánek na pero s držákem 
na mobilní telefon, bezdrátovou nabíječkou (5W) a 
4portovým USB hubem (USB 2.0). Včetně USB kabelu. 
Rozměr: 68×121×115mm Tisk: E3, P3(2)

Dimper AP721510
Stojánek na mobil z bambusu s vestavěnou bezdrátovou 
nabíječkou (5W). Včetně nabíjecího USB kabelu. 
Rozměr: 70×115×80 mm Tisk: E3, P3(4)
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Maros AP721934
Bambusový stojánek na mobil s přívěškem na klíče. 
Rozměr: 26×60×15 mm Tisk: E1, P1(2)

Barry AP800377
Plastový stojánek na mobil. 
Rozměr: 55×55×50 mm Tisk: P2(1)

Peix AP722673-00
Ekologický plastový držák na mobil z 
pšeničné slámy s čističem obrazovek 
a kovovým kroužkem na klíče. 
Rozměr: 20×48×13 mm Tisk: P1(4), 
UVB(FC)

Rufa AP718376
Stojánek na mobil z bambusové 
překližky s kovovým přívěškem na klíče. 
Rozměr: 25×75×3 mm Tisk: E1, P1(2)

Laxo AP791962
Skládací, plastový stojánek na mobil. 
Rozměr: 80×28×80 mm Tisk: P1(4), 
UVB(FC)

KDYŽ SE STYL SNOUBÍ S 
POHODLÍM
Každý si rád přizpůsobí svůj kancelářský 
nebo domácí stůl hezkými a praktickými 
doplňky. Pomocí našich držáků na mobilní 
telefony se ujistěte, že logo vaší společnosti 
zaujímá prominentní místo na mnoha 
stolech. Můžete dokonce najít nějaké 
přenosné možnosti!
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Gibba AP800444
Stojánek na mobilní telefon z bambusu. S otvorem pro 
vedení kabelu pro pohodlné nabíjení. Dodáváno rozložené. 
Rozměr: 140×80×5 mm Tisk: E2, P1(2)

Medrus AP722740
Stojánek na mobilní telefon ve tvaru 
skládacího lehátka ze dřeva a bavlny. 
Rozměr: 123×101×110 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Lemins AP722337
Stojánek na mobil a tablet z bambusu. 
Rozměr: 170×12×76 mm Tisk: E1, P1(2)

Fargesia AP718375
Stojánek na mobil z bambusové překližky. 
Dodáváno rozložené. Rozměr: 70×145×57 mm 
Tisk: E2, P1(2)

Blook AP810431
Stojánek na mobil z bambusu. Rozměr: 80×60×20 mm Tisk: E1, P1(2)

MADE
IN EU
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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: E3, P3(4)

Bamboost AP810397
USB power banka z bambusu s 4000 mAh baterií. Vč. USB nabíjecího 
kabelu. Rozměr: 65×124×10 mm Tisk: E3, P3(4)

Booster AP810453
Bambusová USB power banka s 4000 mAh baterií. Power banka může být 
nabíjena prostřednictvím portů micro USB a USB-C. Včetně nabíjecího kabelu 
micro USB. Rozměr: 117×68×10 mm Tisk: E3, P3(4)

Dralia AP722727
Bambusová powerbanka s 5000 mAh baterií, vestavěnou bezdrátovou 
rychlonabíječkou (15W) a držákem na mobil. Se 1 portem USB a 1 portem 
USB-C pro nabíječku. Vstupní port USB-C. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 150×21×72 mm Tisk: E1, P1(2)

5000 mAh

4000 mAh

4000 mAh

6000 mAh

206 207

https://coolcollection.eu/en/products/AP810454
https://coolcollection.eu/en/products/AP810453
https://coolcollection.eu/en/products/AP810397
https://coolcollection.eu/en/products/AP722727


Sunster AP810468
Bambusová USB power banka s 8000 mAh baterií a vestavěnou solární nabíječkou. 
Powerbanku lze nabíjet přes USB-C a micro USB porty. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 155×74×20 mm Tisk: E3, P3(4)

Ditte AP722107-01
PLA plastová a bambusová USB power banka s 8000 mAh 
baterií, vestavěnou bezdrátovou rychlonabíječkou (15W), 
USB a USB-C porty pro nabíječku. Vstupní porty micro USB 
a USB-C. Včetně USB nabíjecího kabelu. Plastové díly jsou 
100% kompostovatelné PLA. Rozměr: 70×135×18 mm 
Tisk: E3, P3(4)

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: E3, P3(4)

Gorix AP721926-00
USB powerbanka s baterií 5 000 mAh z bambusu a 
plastu z pšeničné slámy s vestavěnou bezdrátovou 
nabíječkou. Se 2 USB nabíjecími porty. Powerbanku 
lze nabíjet přes port USB-C. Včetně USB nabíjecího 
kabelu. Rozměr: 63×91×15 mm Tisk: E3, P3(4)

DOPLŇTE SVÉ PROPAGAČNÍ 
AKTIVITY
Powerbanky jsou nejlepším řešením 
pro prodloužení výdrže baterie tabletů, 
smartphonů a dalších přístrojů. Jsou 
vyhledávány a ceněny a každodenně se 
používají, čímž se stávají jedním z nejlepších 
dárků, kterými můžete propagovat svou 
společnost.

5000 mAh8000 mAh8000 mAh

8000 mAh
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RaluSol AP800529
USB power banka v pouzdře z recyklovaného hliníku se zabudovanou 
solární nabíječkou a 4000 mAh baterií. Se 2 porty USB a 1 portem 
USB-C pro nabíječku. Vstupní port USB-C. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 152×75×10 mm Tisk: E3, P3(4), UVD(FC)

RaluFour AP800528
USB power banka v pouzdře z recyklovaného hliníku s 
4000 mAh baterií. S 1 portem USB a 1 portem USB-C pro 
nabíječku. Vstupní port USB-C. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 110×68×10 mm Tisk: E3, P3(4), UVD(FC)

FlatFour AP810460
Hliníková USB power banka s baterií 4000 mAh. Včetně nabíjecího kabelu 
micro USB. Rozměr: 110×68×10 mm Tisk: E3, P3(4), UVD(FC)
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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: E3, P3(4), UVD(FC)

Thazer AP741469
Hliníková USB power banka s 2200 mAh baterií, vč. mikro USB 
nabíjecího kabelu. Rozměr: 22×94×22 mm Tisk: E3, P3(4), UVD(FC)

Backers AP781590-21
Hliníková USB power banka s 10000 mAh baterií s 
2 USB a 2 USB-C výstupem. Bez nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 75×141×13 mm Tisk: E3, P3(4), UVD(FC)

-05 -06 -10 -21-01 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -21 -25

Blaus AP722732-21
Hliníková power banka s 2200 mAh baterií. S 
1 USB a 1 USB-C nabíjecím portem. Vstupní 
port USB-C. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 68×110 mm Tisk: E3, P3(4), UVD(FC)

Hylin AP722733-21
Hliníková power banka s 2200 mAh baterií a 1 LED 
svítilnou. S 1 USB a 1 USB-C nabíjecím portem. 
Vstupní port USB-C. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 41×95 mm Tisk: E3, P3(4), UVD(FC)

2200 mAh2200 mAh10000 mAh

2200 mAh 4000 mAh
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Kaprin AP781878
Plastová USB power banka s 3 nabíjecími porty, 1 LED světlem a 10000 mAh baterií. 
Bez nabíjecího kabelu. Rozměr: 65×143×27 mm Tisk: P3(4), UVD(FC)
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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: P3(4), UVD(FC)

Reycon AP722104-77
Plastová USB power banka RPET s přední stranou z polyesterové tkaniny RPET. S 
5000 mAh baterií, 2 USB a 1 USB-C nabíječkou. Vstupní porty Micro USB a USB-C. 
Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 67×100×14 mm Tisk: P3(1)

Bralty AP722728
Bambusová power banka s přední stranou z polyesterové tkaniny RPET a baterií 
5000 mAh. Se 2 porty USB a 1 portem USB-C pro nabíječku. Vstupní port USB-C. 
Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 70×131×18 mm Tisk: P3(1)

Yendik AP722726-00
Powerbanka z ekologického plastu z pšeničné slámy s 8000 mAh 
baterií a vestavěnou bezdrátovou rychlonabíječkou (10W). Se 2 porty 
USB a 1 portem USB-C pro nabíječku. Vstupní port USB-C. Včetně USB 
nabíjecího kabelu. Rozměr: 73×145×17 mm Tisk: P3(4), UVD(FC)

8000 mAh 5000 mAh

5000 mAh5000 mAh

10000 mAh
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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: P3(2), VS(FC)

Cody AP722737-10
Sada USB nabíječky v pouzdře z PU kůže na zip. Obsahuje 
powerbanku s vestavěnou bezdrátovou nabíječkou (5W) 
a 4000 mAh baterií, teleskopický USB nabíjecí kabel s 
konektory micro USB, USB-C a Lightning, vstupy USB a 
USB-C. Rychle nabíjecí USB nástěnná nabíječka s 1 USB 
a 1 USB-C portem. Rozměr: 140×40×95 mm Tisk: P3(4), 
UVD(FC)

Teimpor AP721294-01
Multifunkční cestovní adaptér/powerbanka 6700 mAh, s 
vyměnitelnými zásuvkami pro USA, Evropu, Velkou Británii 
a Austrálii. S 2 USB a 1 USB-C připojením (max. výstup 
2400 mA) a vestavěnou bezdrátovou nabíječkou (5W).  
Rozměr: 29×80×80 mm Tisk: P3(4)

Gregor AP781162-01
Plastová USB nabíječka do zásuvky 
se 4 porty. Max. výstup 3100 mA. 
Rozměr: 28×85×66 mm Tisk: P2(4), 
UVC(FC)

Maddy AP722512-01
USB power banka v ABS plastovém pouzdře se 
zabudovanou solární nabíječkou, magnetickou 
bezdrátovou rychlonabíječkou (15W) a 8000 mAh baterií. 
Se 2 porty USB a 1 portem USB-C pro nabíječku. Vstupní 
port USB-C. Včetně samolepícího kovového kroužku 
pro použití magnetické funkce na jakémkoli bezdrátově 
nabíjecím zařízení. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 75×145×14 mm Tisk: P3(4)

Quizet AP781882-01
Plastová USB power banka s 6000 mAh baterií 
a vestavěnou bezdrátovou nabíječkou. S USB a 
USB-C nabíjecími porty. Power banka může být 
nabíjena přes USB-C port. Bez nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 72×145×19 mm Tisk: VS(FC)
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Frecles AP722111
Hliníkový USB nabíjecí kabel s přívěškem na klíče. S 
konektory micro USB, USB-C a Lightning. Se vstupy USB a 
USB-C. Rozměr: 22×170×8mm Tisk: E1, P2(1)

Scolt AP721102
Hliníkový USB nabíjecí kabel s přívěškem 
na klíče. S micro USB, USB-C a Lightning 
konektory. Rozměr: 170 mm Tisk: E1, P2(1)

Dumof AP722736-00
Ekologický plastový USB nabíjecí kabel z pšeničné 
slámy s konektory micro USB, USB-C a Lightning. 
Se vstupy USB a USB-C. Rozměr: 34×180×12 mm 
Tisk: P1(4), DO3(FC)

Yarely AP722735-00
Teleskopický USB nabíjecí kabel z ekologického 
plastu z pšeničné slámy. S konektory micro 
USB, USB-C a Lightning. Se vstupy USB a USB-C. 
Rozměr: 800×41×15 mm Tisk: P1(4), DO3(FC)
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Kiotex AP722110
Teleskopický USB nabíjecí kabel z ABS plastu 
s konektory micro USB, USB-C a Lightning. Se 
vstupy USB a USB-C. Rozměr: 1000×41×16 mm 
Tisk: P1(4), DO3(FC)

Trentex AP722112-21
USB nabíjecí kabel s hliníkovými micro USB, USB-C 
a Lightning konektory. Se vstupy USB a USB-C. S 
odolným nylonovým potahem, délka 100 cm. V 
průhledném plastovém pouzdře se šroubovacím 
uzávěrem. Rozměr: ø47×103 mm Tisk: E3, P3(1), 
DO4(FC)
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Feildin AP722528
Přívěšek na klíče s USB nabíjecím kabelem 
z recyklovaného papíru a plastu z pšeničné 
slámy s konektory micro USB, USB-C 
a Lightning. Se vstupy USB a USB-C. 
Rozměr: ø18×135 mm Tisk: P1(2)

Rabsle AP800521-01
Teleskopický nabíjecí kabel USB z recyklovaného 
ABS a bambusu. S konektory micro USB, 
USB-C a Lightning. Se vstupy USB a USB-C. 
Rozměr: 53×225×15 mm Tisk: E2, P2(2)

Rusell AP722043-01
Bambusový přívěšek na klíče s USB nabíjecím 
kabelem a konektory micro USB, USB-C a Lightning. 
Se vstupy USB a USB-C. Rozměr: 40×100×8 mm 
Tisk: E1, P1(2)

Drusek AP722143
Bambusový přívěsek na klíče na mobil a 
USB nabíjecí kabel s micro USB, USB-C a 
Lightning konektory. Se vstupy USB a USB-C. 
Rozměr: 27×155×15 mm Tisk: E1, P1(2)
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Bonabik AP800448
Bambusem potažený, kulatý, plastový 
stojánek na mobil se samolepicí základnou. 
Rozměr: ø41×9 mm Tisk: E1, P1(4)

Pashel AP722738-01
Kulatý ABS plastový držák na mobil se 
samolepicí spodní stranou a bambusovou mincí 
do nákupního vozíku. Rozměr: ø43×5 mm 
Tisk: E1, P1(4)

Hunabik AP721521-01
Kulatý, plastový stojánek na mobil s 
kroužkem na prst se samolepící stranou. 
Rozměr: ø44×29 mm Tisk: P1(4), UVB(FC), 
DO3(FC)

Kumol AP721805-01
Antibakteriální kulatý plastový držák na mobil se 
samolepící základnou. V souladu s ISO 22196. 
Rozměr: ø44×29 mm Tisk: P1(4), UVB(FC), 
DO3(FC)
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Zring AP864009
Kovový kulatý držák na mobil se samolepící spodní 
stranou. Rozměr: 30×35×2 mm Tisk: E1, P2(2)

Arnold AP781602
Plastový stojánek na mobil ve tvaru čtverce se 
samolepícím povrchem. Rozměr: 35×40×6 mm 
Tisk: P1(2)

Quiton AP721097
Kulatý, plastový stojánek na mobil s protiskluzovou úpravou a mincí do 
nákupního vozíku. Rozměr: ø33×6 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

-80

-21

-01 -10 -21 -98
-01 -02 -05 -06 -07 -10

214 215

Technology and M
obile

https://coolcollection.eu/en/products/AP781602-21
https://coolcollection.eu/en/products/AP721097-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP864009-21


Beautily AP810466-01
Plastové prstenové světlo s 28 LED pro mobilní telefony na selfie. Se 
3 nastavitelnými úrovněmi jasu a vestavěnou dobíjecí baterií. Včetně 
USB nabíjecího kabelu. Rozměr: ø85×27 mm Tisk: P3(4), UVD(FC), 
DO4(FC)

Kristen AP722096-10
Selfie prstencové světlo s nastavitelným stativovým stojanem a držákem 
na telefon. Se 120 LED diodami a nastavitelnými úrovněmi jasu. Včetně 
USB nabíjecího kabelu.  Rozměr: 300×260×345 mm Tisk: P3(2)
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Krosly AP781133
Hledač klíčů s bluetooth, se vzdálenou samospouští 
fotoaparátu, plast. Vč. knoflíkové baterie, operuje s IOS/Android. 
Rozměr: 31×52×10 mm Tisk: P3(1), DO1(FC)

Komir AP781118
Plastová sportovní kamera s 720p HD rozlišením, 2" LCD obrazovka 
a dobíjecí baterie. Vč. 14 doplňků a USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 60×42×30 mm Tisk: E3, VS(FC)

FindIt AP800522
Bluetooth hledač klíčů se závěrkou fotoaparátu v kulatém plastovém pouzdře. 
Se šňůrkou a kovovým kroužkem na klíče. S knoflíkovou baterií. Funguje 
s bezplatnou aplikací pro iOS / Android. Rozměr: ø37×5 mm Tisk: P3(4), 
UVD(FC)

Bercley AP781119
Plastový set pro virtuální realitu s nastavitelnými čočkami, elastickým páskem a 
univerzálním držákem na mobil. Podporuje chytré mobily s 4.5.-6.5. palcovým 
displejem. Rozměr: 140×129×200 mm Tisk: P3(1), VS(FC)

-01 -10

-01 -02 -05 -06 -07 -10 -21 -01

-01 -10

-05 -06 -07

216 217

Technology and M
obile

https://coolcollection.eu/en/products/AP781118-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP781119-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP781133-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP800522-10


Selkos AP722113
Vícejazyčné, bluetooth chytré hodinky s 0,96" TFT obrazovkou a TPU 
řemínkem. S funkcemi monitorování srdečního tepu, krevního tlaku a 
kyslíku v krvi. Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 225×22×11 mm 
Tisk: P3(1), VS(FC)

Proxor AP721927-10
Vícejazyčné chytré hodinky s bluetooth v kovovém pouzdře s 
monitorem srdečního tepu a krevního tlaku, 1,54 "displejem 
IPS a páskem TPU. Včetně kabelu USB pro nabíjení. 
Rozměr: 270×40×13 mm Tisk: P3(1), VS(FC)

Krirt AP722755-10
Multifunkční bluetooth chytré hodinky s 1,3" LCD 
dotykovým displejem, 180 mAh dobíjecí baterií a 
TPU řemínkem. Disponují několika funkcemi pro 
sledování zdraví a chytrými funkcemi, jako je monitor 
srdeční frekvence, krevního tlaku a kyslíku, bluetooth 
hovory, předpověď počasí a monitor spánku a ostatní. 
Lze připojit k chytrým telefonům pomocí bezplatné 
aplikace dostupné pro iOS a Android. Včetně 
nabíjecího kabelu USB. Rozměr: 260×47×14 mm 
Tisk: P3(1), VS(FC)
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Simont AP721928
Vícejazyčné bluetooth chytré hodinky s monitorem srdeční frekvence a 
krevního tlaku, 1,3 "TFT displejem a páskem TPU. Včetně integrovaného 
USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 250×36×13 mm Tisk: P3(1), VS(FC)

Droy AP721791-10
Vícejazyčné chytré hodinky s bluetooth s 
teploměrem a monitorem srdeční frekvence, 
0,96 "TFT obrazovka a pásek TPU. S nabíjecím 
kabelem USB. Rozměr: 255×22×11 mm 
Tisk: P3(1), VS(FC)

Fronk AP722754-10
Multifunkční bluetooth chytré hodinky v kovovém 
pouzdře s 1,32" LCD dotykovým displejem, 230 mAh 
dobíjecí baterií a PU koženým řemínkem. Disponují 
několika funkcemi pro sledování zdraví a chytrými 
funkcemi, jako je monitor srdeční frekvence, krevního 
tlaku a kyslíku, bluetooth hovory, předpověď počasí 
a monitor spánku kromě mnoha dalších. Lze připojit 
k chytrým telefonům pomocí bezplatné aplikace 
dostupné pro iOS a Android. Včetně nabíjecího kabelu 
USB. Rozměr: 265×48 mm Tisk: P3(1), VS(FC)

Radman AP722517-10
Multifunkční bluetooth chytré hodinky v kovovém pouzdře s 
1,69" LCD dotykovým displejem, 180 mAh dobíjecí baterií a 
TPU řemínkem. Disponují několika funkcemi pro sledování 
zdraví a chytrými funkcemi, jako je srdeční frekvence, krevní 
tlak a kyslík, volání přes bluetooth, předpověď počasí, a 
monitor spánku a mnoho dalších. Lze připojit k chytrým 
telefonům s bezplatnou aplikací dostupnou pro iOS a 
Android. Včetně magnetické bezdrátové nabíječky s USB 
kabelem. Rozměr: 270×40×12 mm Tisk: P3(1), VS(FC)
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Bambusb AP897087
USB flash disk z bambusu, 8/16/32 GB, ve tvaru kreditní karty. 
Rozměr: 90×55×5 mm Tisk: E1, P1(4)

BooTwist AP897089
Twist USB flash disk v bambusovém pouzdře s pamětí 
16/32 GB. V kraftové papírové krabičce. USB 2.0. 
Rozměr: 18×64×12 mm Tisk: E1, P1(4)

Redax AP833011
Plastový USB flash disk ve tvaru kreditní karty. Kapacita: 4/8/16/32 GB. 
Rozměr: 85×54 mm Tisk: UVB(FC), P1(2)

Rebik 16Gb AP781025
Twist 16 GB USB flash disk, kov/plast, v dárkové krabičce. 
Rozměr: 20×10×58 mm Tisk: E1, P2(2)
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Yemil 32GB AP721089
Twist 32 GB USB flash disk, kov/plast, v dárkové krabičce. 
Rozměr: 20×58×10 mm  Tisk: E1, P2(2)
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Kibal AP741733-01
Plastová krabička s průhledným víčkem na 
klíčenku nebo USB. Rozměr: 90×90×20 mm 
Tisk: P1(2)

Kiping AP741221
Polyesterový pytlík se šňůrkou na stažení. 
Rozměr: 95×100 mm Tisk: TA(8), DTA(FC)

Shilay AP741610
Víceúčelové pouzdro na zip z PU kůže. 
Rozměr: ø70×37 mm Tisk: P1(1)

Hikiki AP897068-21
Skladací kovový USB flash disk 4/8/16/32 GB 
s přívěškem na klíče. Rozměr: 66×23×7 mm 
Tisk: E1, P2(2)

Wrench AP897054-21
Kovový USB flash disk 4/8/16/32 GB s karabinkou. 
Rozměr: 49×15×5 mm Tisk: E1, P2(2)

Keygo AP897078
Kovový USB flash disk ve tvaru klíče. Kapacita 
4/8/16/32 GB. Rozměr: 48×21×2 mm 
Tisk: E1, P2(2)
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VŠECHNY USB DISKY JSOU NEUSTÁLE K DISPOZICI NA SKLADĚ V ZOBRAZENÉ KAPACITĚ.

Prosíme, kontaktujte nás pro dostupnost dalších kapacit pamětí (4/8/16/32 GB).
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CreaCam Plus 
AP716617
Plastová krytka webových kamer na 
zakázku s posuvným krytem a lepicí 
zadní stranou. S celoplošně digitálně 
potištěnou papírovou kartičkou. 
Cena zahrnuje digitální a UV LED tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 100 ks. Rozměr: 55×70 mm 
Tisk: FP-DG(FC), FP-UV(FC)

CreaCam AP718784
Celobarevně potištěná plastová krytka 
webových kamer na zakázku s posuvným 
krytem a lepicí zadní stranou. S digitálně 
potištěnou papírovou kartou. Cena 
zahrnuje digitální potisk přední strany 
papírové karty a UV LED potisk na 
krytce, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 54×71 mm 
Tisk: FP-UV(FC), FP-DG(FC)

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

WooCam Creative 
AP718907
Krytka na webovou kameru s dřevěným 
posuvným krytem a samolepící zadní 
stranou. S digitálně potištěnou kartičkou 
z kraft papíru. Cena zahrnuje digitální tisk 
na přední straně na kartičce, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 55×70 mm Tisk: FP-DG(FC), 
E1, P1(2)

Krytky webových kamer na zakázku v různých tvarech a 
materiálech
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WooCam AP718687
Krytka na webovou kameru s dřevěným 
posuvným krytem a samolepící zadní stranou. 
Rozměr: 34×15×3 mm Tisk: E1, P1(2)

Baley AP722526
Krytka na web kameru z recyklovaného papíru a 
plastu, s posuvným krytem a lepicí zadní stranou. 
Rozměr: 32×13×1 mm Tisk: P1(2)

Hislot AP721806-01
Antibakteriální plastová krytka na web kameru s 
přilnavou zadní stranou. V souladu s ISO 22196. 
Rozměr: 32×13×1 mm Tisk: P1(2), UVB(FC)

Nambus AP721119
Plastová krytka na web kameru s posuvným krytem 
a samolepící zadní stranou. Rozměr: 31×13×1 mm 
Tisk: P1(2), UVB(FC)

Lacol AP781900
Plastová krytka na web kameru s posuvným krytem 
a samolepící zadní stranou. Rozměr: 41×16×2 mm 
Tisk: P1(2), DG1(FC)

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(2)
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Nodens AP722731
Bambusový ohřívač hrnků s vestavěnou bezdrátovou rychlonabíječkou 
(10W). Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 182×13×97 mm 
Tisk: E3, P3(2)

Norman AP722097
Bambusový USB hub se 2 USB a 1 USB-C portem, USB 2.0. 
Rozměr: 79×10×37 mm Tisk: E3, P3(2)

Kalat AP722746
USB hub z recyklovaného hliníku se 2 USB a 1 USB-C portem, USB 2.0. Včetně 
kabelu s připojením USB a USB-C. Rozměr: 79×10×37 mm Tisk: E3, P3(2)

Ligrant AP722145
USB ohřívač hrnků s bambusovým okrajem. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: ø104×19 mm Tisk: E3, P3(2)

Hasgar AP722747
USB hub z recyklovaného papíru se 2 USB a 1 USB-C portem, USB 2.0. Včetně 
kabelu s připojením USB a USB-C. Rozměr: 79×10×37 mm Tisk: E3, P3(2)

Weeper AP781137
Hliníkový USB hub se 4 porty a USB 2.0. Rozměr: 89×21×37 mm 
Tisk: E3, P3(2)
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Chestir AP722513-01
Bezdrátová optická myš s krytem z recyklovaného 
ABS plastu a vestavěnou dobíjecí baterií. Včetně USB 
nabíjecího kabelu. Rozměr: 112×25×55 mm Tisk: P3(2), 
VS(FC)

Wlick AP864010-01
Bezdrátová plastová optická myš. Pracuje 
se 2 bateriemi AAA, dodáváno bez baterií. 
Rozměr: 60×120×20 mm Tisk: P3(2), VS(FC)

Supot AP721808-01
Antibakteriální bezdrátová optická myš s plastovým 
krytem. V souladu s ISO 22196. Dodává se bez 2 AAA 
baterií. Rozměr: 112×24×57 mm Tisk: VS(FC)

Lyster AP741481
Bezdrátová optická myš s plastovým 
krytem, Dodáváno bez 2 AAA baterií. 
Rozměr: 112×57×24 mm Tisk: VS(FC)
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Estiky AP722108-00
Bezdrátová optická myš s plastovým pouzdrem z pšeničné slámy. 
Dodává se bez 1 AA baterie. Rozměr: 104×34×62 mm Tisk: P3(2), 
VS(FC)

Sinjur AP722750
Podložka pod myš z recyklovaného papíru se silikonovou 
základnou. Rozměr: 220×180 mm Tisk: S1(1), P1(4), OP(FC)

Diguan AP722748
Bezdrátová optická myš s bambusovým a ABS pouzdrem. Dodává 
se bez 1 AA baterie. Rozměr: 110×25×60 mm Tisk: E3, P3(4)

Bistol AP722497
Bambusová podložka pod myš s vestavěnou bezdrátovou rychlonabíječkou 
(10W). Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: ø210×8 mm Tisk: E3, P3(4)
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Topick AP722116
Kulatá podložka pod myš z přírodního korku.  
Rozměr: ø200 mm Tisk: E2, S1(1)

Relium AP721727
Podložka pod myš z přírodního korku s vestavěnou 
bezdrátovou nabíječkou (5W) a integrovaným držákem na 
mobilní telefon. Včetně nabíjecího kabelu USB-C. V krabičce 
z kraftového papíru. Rozměr: 265×205 mm Tisk: E2, S2(1)

Kaishen AP722749
Přírodní korková podložka pod myš s 
ergonomickou opěrkou zápěstí a silikonovou 
základnou. Rozměr: 200×223 mm Tisk: E2, S2(1)

Kimy AP722105-77
Polyesterová podložka pod myš RPET s vestavěnou bezdrátovou 
rychlonabíječkou (10W) a funkcí držáku mobilního telefonu. Včetně USB 
nabíjecího kabelu. Rozměr: 265×205 mm Tisk: S2(1), TC(8), DTC(FC)
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Subomat XL AP812423
Velká podložka pod myš se sublimačním potiskem, 
polyester/ gumová protiskluzová úprava. Cena zahrnuje 
sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 50 ks. Rozměr: 300×250 mm Tisk: FP-SU(FC)

Subomat AP812410
Podložka pod myš pro sublimační tisk. Cena 
zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Materiál guma/polyester. 
Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 230×190 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

Suborond AP718175
Poylesterová kulatá podložka pod myš 
se sublimačním tiskem a se silikonovým 
protiskluzovým podkladem. Cena zahrnuje 
sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 50 ks. Rozměr: ø200 mm Tisk: FP-SU(FC)

SuboMat

K dispozici ve 2 různých velikostech 
s plnobarevným sublimačním 
potiskem.
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Walin AP721957-01
Antibakteriální podložka pod myš z polyesteru se silikonovou 
protiskluzovou základnou. Vyhovuje normě ISO 20743. 
Rozměr: 220×180 mm Tisk: S1(1)

Dropol AP721026-10
Podložka pod myš z PU kůže s vestavěnou bezdrátovou nabíječkou na 
mobil a s funkcí stojánku na mobil. Rozměr: 300×210 mm Tisk: S2(1), 
TC(8), DTC(FC)

Vaniat AP741396
Barevná polyesterová podložka pod 
myš s protiskluzovou spodní úpravou. 
Rozměr: 220×180 mm Tisk: S2(1), TB(8), DTB(FC), 
*:SU1(FC)

Gong AP731357
Podložka pod myš, vyrobeno z umělé kůže. Pohodlné 
pro zápěstí. Rozměr: 183×225×11 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC), S1(1)
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Boocast AP810462
Meteorologická stanice a digitální hodiny s 
bambusovým předním panelem. Funkce: budík, 
kalendář, teploměr, zobrazení vlhkosti a paměť 
teploty. Pracuje se 2 bateriemi AAA, dodáváno bez 
baterií. Rozměr: 130×130×23 mm Tisk: E3, P3(2)

Boolarm AP810461
Bambusový, digitální budík a teploměr s bílým LED 
displejem. Může být napájen pomocí přiloženého 
nabíjecího kabelu USB nebo pomocí 3 baterií AAA 
(dodáváno bez baterií). Rozměr: 62×62×62 mm 
Tisk: E3, P3(2)

Booframe AP806657
Bambusový fotorámeček s meteorologickou stanicí. 
Funkce: budík, odpočítávadlo, kalendář a teploměr. 
Pracuje se 2 bateriemi AAA, dodává se bez baterií. 
Rozměr: 180×180×20 mm Tisk: E3, P3(2)

Fiory AP722109
Bambusová meteostanice s držákem na telefon 
a vestavěnou bezdrátovou rychlonabíječkou 
(10W). Funkce: budík, teplota a vlhkost. Včetně 
knoflíkové baterie a USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 180×170×23 mm Tisk: E3, P3(2)
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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: E3, P3(1)

California AP804835
Digitální meteostanice s hodinami s barevným displejem. 
Funkce: budík, teploměr, vlhkoměr a paměť 12ti 
hodinového vývoje teploty. Dodáváno bez 2 ks AAA 
baterií. Rozměr: 141×80×39 mm Tisk: P3(4), UVD(FC)

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: E3, P3(1)

Yenen AP722752-01
Bambusová meteostanice s přísavkou. S funkcí 
teploměru a zobrazení vlhkosti. Včetně knoflíkové 
baterie. Rozměr: 90×110×13 mm Tisk: E3, P3(2)

230 231

Technology and M
obile

https://coolcollection.eu/en/products/AP721507
https://coolcollection.eu/en/products/AP804835
https://coolcollection.eu/en/products/AP721508
https://coolcollection.eu/en/products/AP722752-01


Molarm AP810467
Multifunkční budík v bambusovém pouzdře s LED 
displejem, teploměrem a vestavěnou bezdrátovou 
nabíječkou (5W). Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 160×75×40 mm Tisk: E3, P3(2)

Lautar AP722751-10
Digitální hodiny a meteostanice z ABS plastu s 
barevným displejem a bezdrátovým venkovním 
senzorem. Dodává se bez 2 baterií AAA. 
Rozměr: 181×119×20 mm Tisk: P3(4), UVD(FC)

Rabolarm AP800527-01
Digitální budík v pouzdře z recyklovaného ABS a bambusu, se stojánkem 
na mobilní telefon a vestavěnou bezdrátovou rychlonabíječkou (15W). 
Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 125×120×75 mm Tisk: E3, P3(2)
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Yustry AP722753
Dřevěné nástěnné hodiny z MDF. Dodává 
se bez 1 AA baterie. Rozměr: ø320×39 mm 
Tisk: E3, P3(2)

Brattain AP806802
Plastové nástěnné kulaté hodiny, 2 vyměnitelné ciferníky 
(bílý a černý), bez baterií. Možnost návrhu vlastního ciferníku 
s digitálním potiskem na vyžádání. Rozměr: ø280 mm 
Tisk: DG3(FC), S1(2)

BeTime Alu B AP718631
Čtvercové nástěnné hodiny z broušeného hliníku na 
zakázku s vlastní grafikou. Dodáváno bez 1 AA baterie. 
Cena zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 25 ks. Rozměr: 220×220 mm 
Tisk: FP-UV(FC)

BeTime Alu D AP718936
Kulaté nástěnné hodiny z broušeného hliníku na 
zakázku s vlastní grafikou. Dodáváno bez 1 AA 
baterie. Cena zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 25 ks. Rozměr: ø220 mm 
Tisk: FP-UV(FC)

Nástěnné hodiny BeTime Alu na zakázku 
jsou k dispozici ve tvaru kruhu nebo čtverce.

MADE
IN EU

MADE
IN EU
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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)

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)

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)
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BeTime Desk AP716631
Dřevěné stolní hodiny HDF vyrobené na zakázku s 
vlastní grafikou. Dodává se bez 1 AA baterie. Cena 
zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 115×160×40 mm 
Tisk: FP-UV(FC)

BeTime Wood B AP716612
Dřevěné čtvercové nástěnné hodiny HDF 
vyrobené na zakázku s vlastní grafikou. Dodává 
se bez 1 AA baterie. Cena zahrnuje UV LED tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 220×220 mm Tisk: FP-UV(FC)

BeTime Wood D AP716613
Dřevěné kulaté nástěnné hodiny HDF vyrobené 
na zakázku s vlastní grafikou. Dodává se bez 1 AA 
baterie. Cena zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: ø220 mm 
Tisk: FP-UV(FC)

Nástěnné a stolní hodiny BeTime s vlastní 
grafikou jsou vyrobeny z HDF dřeva nebo 
březové překližky.

BeTime MADE
IN EU
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Mějte pero vždy po ruce! Psaní je nezbytnou součástí našich 
životů, vyberte si něco jedinečného, co bude reprezentovat 

vaši společnost. Náš komplexní výběr zahrnuje ekologická 
řešení využívající nové a udržitelné materiály i tradiční 

reklamní pera, tužky, speciální psací potřeby a elegantní 
sady per. Čeká na vás nespočet modelů v mnoha barvách a 

variacích.

WRITING
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Tashania AP809380
Dotykové a kuličkové pero s kovovým 
klipem a špičkou. Dodáváno s modrou 
náplní. Rozměr: ø11×138 mm 
Tisk: E1, P1(4)

Tashania Black Bashania BlackAP800489 AP809403

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: 172×22×42 mm Tisk: E1, P2(4)

Bashania AP809361
Kuličkové pero z bambusu s 
kovovým klipem. S modrou náplní. 
Rozměr: ø11×135 mm Tisk: E1, P1(4)
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Reycan AP721724
Kuličkové pero z bambusu s 
kovovým klipem. S modrou náplní. 
Rozměr: ø11×139 mm Tisk: E1, P1(4)

Zharu AP721866-10
Bambusové dotykové a kuličkové 
pero s kovovým klipem a špičkou, s 
modrou náplní. Rozměr: ø10×140 mm 
Tisk: E1, P1(4)

Glindery AP781718
Bambusové kuličkové pero s 
kovovým klipem a modrou náplní. 
Rozměr: ø13×140 mm Tisk: E1, P1(4)

Nikox AP721092
Bambusové kuličkové pero s černou 
náplní. Rozměr: ø11×140 mm 
Tisk: E1, P1(4)

Dejte svému psaní organický pocit
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Coldery AP810441
Kuličkové pero z bambusu s barevnými 
plastovými částmi a kovovým klipem, s 
modrou náplní. Rozměr: ø13×140 mm 
Tisk: E1, P1(4)

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(4)

Colothic AP810426
Kuličkové pero z bambusu s barevným 
plastovým klipem a špičkou, s modrou 
náplní. Rozměr: ø11×142 mm 
Tisk: E1, P1(4)

Boothic AP810427
Kuličkové pero z bambusu s klipem 
a špičkou ze slámy, s modrou náplní. 
Rozměr: ø11×142 mm Tisk: E1, P1(4)

Looky AP800503
Bambusové kuličkové pero s 
ekologickými plastovými díly z 
pšeničné slámy. S modrou náplní. 
Rozměr: ø12×140 mm Tisk: E1, P1(4)

Roak AP722054
Bambusové kuličkové pero s plastovými 
částmi z ekologické pšeničné slámy. S 
modrou náplní. Rozměr: ø10×140 mm 
Tisk: E1, P1(2)
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Bonnel AP806986
Hliníkové kuličkové a dotykové pero s bambusovým úchopem a pogumovaným povrchem. Se speciální vrstvou 
pro zrcadlové laserové gravírování. S modrou náplní. Rozměr: ø10×142 mm Tisk: E1
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Bollys AP806984
Plastové otočné kuličkové a dotykové pero s bambusovým úchopem, kovovým tělem a lesklými chromovanými 
částmi. S modrou náplní. Rozměr: ø10×130 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

Roonel AP800505
Hliníkové kuličkové pero s bambusovým úchopem, 
pogumovaným povrchem a modrou náplní. Se speciální vrstvou 
pro zrcadlové laserové gravírování. Rozměr: ø9×142 mm 
Tisk: E1
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DO NEKONEČNA A JEŠTĚ DÁL

Tebel AP722412
Bambusové pero bez inkoustu s dlouhou životností, s hrotem z kovové slitiny, který oxiduje papír. Toto pero píše podobně jako tužka a navíc je smazatelné. 
Rozměr: ø8×137 mm Tisk: E1, P1(4)

Bovoid AP800452
Bambusové pero s dlouhou životností, černý dotykový stylus s bílou humou a hrot z kovové slitiny, který oxiduje papír. Toto pero píše podobně jako tužka a je 
také mazatelné. Rozměr: ø8×159 mm Tisk: E1, P1(4)

Pera bez inkoustu patří mezi nejpohodlnější příslušenství pro psaní a kreslení. Píší podobně jako tužka, ale jejich životnost dokonce 
předčí většinu per, dokud je nesmažete. Mají výjimečně dlouhou životnost, což z nich dělá perfektní reklamní produkty, které 
zapůsobí na stávající i budoucí zákazníky.

INK
LESS

INK
LESS
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Boorly AP806987
Hliníkové kuličkové a dotykové pero s bambusovým úchopem a 
pogumovaným povrchem. Se speciální vrstvou pro zrcadlové gravírování 
odpovídající barvě stylusu. S modrou náplní. Rozměr: ø10×142 mm 
Tisk: E1

Zabox AP722052
Hliníkové kuličkové a dotykové pero s 
bambusovým uchopením a matným povrchem. S 
modrou náplní. Rozměr: ø10×145 mm Tisk: E1
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Ethic AP791067
Bambusové kuličkové pero v černé dárkové 
krabičce. Dodává se s modrou náplní. 
Rozměr: 153×16×37 mm  Tisk: E1, P1(4)

Veduru AP806988
Elegantní kovové kuličkové pero s bambusovým tělem 
a lesklými chromovanými částmi. V bambusovém 
pouzdře s chromovým uzávěrem. S modrou náplní. 
Rozměr: ø25×165 mm Tisk: E1, P2(1)

Chimon AP800506
Elegantní sada s kuličkovým perem a rollerem, 
bambus/kov v dárkové krabičce z bambusu. 
S modrou náplní. Rozměr: 172×54×24 mm 
Tisk: E2, P2(4)
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Reppoo AP800485
Bambusové recepční kuličkové pero se samolepícím 
stojánkem. Pero je připevněné ke stojánku bavlněnou 
šňůrkou. S modrou náplní. Rozměr: ø50×165 mm 
Tisk: E2, P2(4)

Tamirox AP722053
Bambusový roller s modrou náplní. 
Rozměr: ø11×137 mm Tisk: E1, P1(4)
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Corbox AP806985
Hliníkové kuličkové a dotykové pero s úchopem z 
přírodního korku, matným povrchem těla a částí. S 
modrou náplní. Rozměr: ø10×142 mm Tisk: E1, P1(4)

Subber AP809605
Kuličkové pero z recyklovaného papíru s korkovým 
povrchem a plastovými částmi, s modrou náplní. 
Rozměr: ø9×138 mm Tisk: P0(2), E1

Clover AP721427
Ekologické plastové kuličkové pero ze slámy 
s přírodním korkem na těle a modrou náplní. 
Rozměr: ø10×135 mm Tisk: P0(2)
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Cobber AP800508
Kuličkové pero potažené přírodním korkem z 
ekologického plastu z pšeničné slámy. S modrou 
náplní. Rozměr: ø9×137 mm Tisk: P0(2), E1

Nawodu AP808830
Dřevěná sada per s kuličkovým perem a 
rollerem v dárkové krabičce. S modrou náplní. 
Rozměr: 170×53×23 mm Tisk: E2, P2(4), 
UVC(FC)

Odegor AP722123
Elegantní sada kovového kuličkového pera a 
rolleru s tělem potaženým přírodním korkem. V 
dárkové krabičce z přírodního korku, s modrou 
náplní. Rozměr: 175×67×29 mm Tisk: E1, P2(1)
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Bookot AP800504
Ekologické plastové kuličkové pero z pšeničné slámy s 
bambusovým úchopem a kovovými částmi. S modrou náplní. 
Rozměr: ø10×137 mm Tisk: P0(4), UVA(FC)

Nukot AP721430
Kuličkové plastové pero z ekologických 
částí z pšeničných stébel, s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×137 mm Tisk: P0(4), UVA(FC)
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Harry AP722028
Ekologické plastové kuličkové pero z pšeničné 
slámy s modrou náplní. Rozměr: ø10×140 mm 
Tisk: P0(4), UVA(FC)

Wipper AP721524
Kuličkové pero z ekologického plastu z pšeničných 
stébel, s modrou náplní. Rozměr: ø10×138 mm 
Tisk: P0(4), UVA(FC)

Prodox AP721323
Kuličkové pero s chomovanými detaily a s 
ekologickými plastovými částmi z pšeničných 
stébel, s modrou náplní. Rozměr: ø13×140 mm 
Tisk: P0(4), UVA(FC)

Corgy AP800500
Ekologické plastové kuličkové pero z pšeničné slámy s 
přírodním korkem a barevnými částmi. S modrou náplní. 
Rozměr: ø9×142 mm Tisk: P0(4), UVA(FC)

Borgy AP800501
Ekologické plastové kuličkové pero z pšeničné slámy s 
bambusovým úchopem a barevnými částmi. S modrou 
náplní. Rozměr: ø9×142 mm Tisk: P0(4), UVA(FC)
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Tori AP791082
Recyklovatelné papírové kuličkové pero s modrou náplní. 
Rozměr: ø9×137 mm Tisk: P0(4)

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 25×35 mm. 
Cena zahrnuje logo laserem, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø9×137 mm 
Tisk: FP-E, P1(4)

Základní verzi CreaClip v 4 barvách najdete 
na straně 258.
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NEPLÝTVEJTE ODPADEM
Recyklace papíru má za cíl působit proti skutečnosti, že 
stromy nejsou znovu vysazovány nebo nemohou růst 
dostatečně rychle, aby poskytly dostatek materiálu pro 
běžné použití papíru. S našimi pery z recyklovaného papíru 
můžete na tento problém reagovat a zároveň se pozitivně 
vyjádřit o své společnosti a značce. Věnujte svou image 
udržitelnosti a zákazníci vám budou věnovat svou pozornost.
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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(4)

Plarri AP806654
Kuličkové pero z recyklovaného papíru s 
biologicky odbouratelnými plastovými částmi 
PLA. S modrou náplní. Rozměr: ø9×137 mm 
Tisk: P0(4)

Reflat AP806652
Kuličkové pero z recyklovaného papíru s 
plastovou špičkou a klipem. S modrou náplní. 
Rozměr: ø12×140 mm Tisk: P0(4)

Tempe AP809369
Kuličkové pero z recyklovaného papíru s 
dotykovým perem s barevnou špičkou a 
klipem, s modrou náplní. Rozměr: ø8×138 mm 
Tisk: P0(4)

Ecolour AP731650
Kuličkové pero vyrobené z recyklovaného 
papíru a bílého plastu, s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×138 mm Tisk: P0(4)

Desok AP721868
Kuličkové pero z recyklovaného papíru s částmi 
z ekologického plastu z pšeničných stébel. 
Rozměr: ø9×137 mm Tisk: P0(4)
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Papyrus AP805893
Recyklované papírové kuličkové pero se 
stejně barevným víčkem a modrou náplní. 
Rozměr: ø7×145 mm Tisk: P0(4)

Nopyrus AP800495
Bez inkoustové pero z recyklovaného papíru s dlouhou životností a odpovídající barevnou 
krytkou. S plastovou špičkou z pšeničné slámy a kovové slitiny, která oxiduje papír. Toto 
pero píše podobně jako tužka a navíc je stíratelné. Rozměr: ø7×145 mm Tisk: P0(4)
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Natura AP731828
Kuličkové pero s obalem vyrobeným z 
recyklovaného papíru a s modrou náplní. 
Rozměr: ø9×145 mm Tisk: P1(4)

Compo AP731271
Kuličkové pero vyrobené z recyklovaného papíru 
a plastu s černou náplní. Rozměr: ø10×140 mm 
Tisk: P0(4)

Lippo AP805962
Oboustranné kuličkové pero z recyklovaného 
papíru a s červenou a modrou náplní. 
Rozměr: ø9×140 mm Tisk: P0(4)

Salcen AP721456
Kuličkové pero z recyklovaného papíru s 
ekologickými plastovými částmi ze slámy, s modrou 
náplní. Rozměr: ø10×140 mm Tisk: P0(4)

EcoTouch AP805892
Dotykové pero na obrazovku z recyklovaného 
papíru a kuličkové pero s víčkem. S modrou náplní. 
Rozměr: ø9×130 mm Tisk: P0(4)

Than AP741889
Kuličkové a dotykové pero z recyklovaného papíru 
s barevným plastovým klipem a vrškem, s modrou 
náplní. Rozměr: ø10×138 mm Tisk: P0(4)
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Snow Leopard AP809364
Plastové kuličkové pero s bílým tělem a barevným klipem, s 
modrou náplní. Rozměr: ø10×138 mm Tisk: P0(4), UVA(FC)

Leopard AP809363
Plastové kuličkové pero s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×138 mm Tisk: P0(4), UVA(FC)

Leopard Black AP809608
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Lester AP722124
Průhledné plastové kuličkové pero RPET s barevným 
tlačítkem. S modrou náplní. Rozměr: ø10×147 mm 
Tisk: P0(4)

Panther AP809499
Plastové kuličkové pero se stejně barevným gumovým 
úchopem, s modrou náplní. Rozměr: ø10×138 mm 
Tisk: P0(4), UVA(FC)

Hispar AP721870
Průhledné plastové kuličkové pero RPET. S modrou 
náplní. Rozměr: ø10×136 mm Tisk: P0(4)

Snow panther AP809498
Plastové kuličkové pero s barevným gumovým 
úchopem, s modrou náplní. Rozměr: ø10×138 mm 
Tisk: P0(4), UVA(FC)
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Leopard Clean AP810457-01
Plastové kuličkové pero s antibakteriálním 
tělem. Obsahuje přísadu nano stříbra, která 
zabraňuje růstu bakterií na těle pera. Se stiskacím 
mechanismem a modrou náplní. V souladu s ISO 
22196: 2011. Rozměr: ø10×138 mm Tisk: P0(4), 
UVA(FC)

Klinch AP791578
Plastové kuličkové pero. Dodává se s modrou 
náplní. Rozměr: ø11×150 mm  Tisk: P0(4), 
UVA(FC)

Licter AP721796
Antibakteriální plastové kuličkové pero s 
modrou náplní. V souladu s ISO 22196. 
Rozměr: ø10×138 mm Tisk: P0(4), 
UVA(FC)

Waver AP808760
Trendy plastové kuličkové pero s leštěným 
barevným povrchem a stříbrnou špičkou. 
S modrou náplní. Rozměr: ø13×145 mm 
Tisk: P1(4), UVB(FC)

Zonet AP791080
Plastové kuličkové pero s pogumovaným 
gripem a s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×145 mm  Tisk: P0(4)

Zufer AP741124
Plastové kuličkové pero s barevným 
klipem a úchopem, s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×145 mm Tisk: P0(4)
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Silter AP809448
Plastové kuličkové pero se stříbrným klipem a chromovou 
špičkou, s modrou náplní. Rozměr: ø10×142 mm 
Tisk: P1(4), UVB(FC)

Insta AP809519
Plastové kuličkové pero s barevným tělem 
a chromovými částmi, s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×140 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)
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CreaClip AP809518
Plastové kuličkové pero s klipem na zakázku a modrou náplní. Klip je vyrobený ve vašem 
vlastním tvaru - max. rozměr 25x35 mm. Cena zahrnuje UV LED tisk na klipu, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø10×145 mm Tisk: FP-UV(FC), P1(4)

Ekologickou verzi CreaClip najdete na straně 250.
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Trampolino AP845174
Plastové kuličkové pero se speciálně pohyblivým klipem a s 
modrou náplní. Rozměr: ø10×140 mm Tisk: DO1(FC), P1(2), 
UVB(FC)

Vivarium AP809613
Plastové twist kuličkové pero s modrou náplní a transparetní částí. 
Rozměr: ø12×146 mm Tisk: P0(4), UVA(FC)

Cockatoo AP809558
Plastové kuličkové pero s otočným mechanismem a velkým 
klipem pro potisk, s modrou náplní. Rozměr: ø13×144 mm 
Tisk: P0(4), UVC(FC)

Archie AP809493
Plastové kuličkové a dotykové pero se stříbrným tělem, 
barevným klipem a dotykovým koncem, s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×140 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)
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Dexir AP741884
Plastové kuličkové pero s modrou náplní. 
Rozměr: ø9×133 mm Tisk: P0(4), UVA(FC)

Lelogram AP809523
Plastové kuličkové pero s chromovou špičkou a 
vrškem, s modrou náplní. Rozměr: ø12×145 mm 
Tisk: P0(4), UVA(FC)

Kasty AP721441
Plastový roller s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×145 mm Tisk: P1(1)

Jeans AP722680
Plastové ABS kuličkové pero se speciálním klipem a 
modrou náplní. Rozměr: ø11×145 mm Tisk: P0(4), 
UVA(FC)

Hall AP731626
Malé plastové kuličkové pero s modrou náplní.  
Rozměr: ø10×96 mm  Tisk: P0(2)

-01 -05
-02 -06V -10
-03 -07 -25

-01 -05
-02 -06A -07
-03

-01 -06
-02 -07
-05 -10

-01 -07

-05 -10

-06

-01 -05 -10
-02 -06 -13
-03 -07 -25

-13

-06V -10

260 261

https://coolcollection.eu/en/products/AP741884-06V
https://coolcollection.eu/en/products/AP809523-07
https://coolcollection.eu/en/products/AP721441-13
https://coolcollection.eu/en/products/AP722680-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP731626-06


Finball AP731536
Plastové kuličkové pero s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×145 mm Tisk: P0(2), UVA(FC)

Topen AP721809-01
Antibakteriální plastové kuličkové pero a dotykové 
pero s modrou náplní. V souladu s ISO 22196. 
Rozměr: ø10×139 mm Tisk: P0(4), UVA(FC)

Rubri AP741306
Plastové kuličkové pero s barevnými doplňky a 
chromovou špičkou. Dodáváno s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×138 mm Tisk: P0(4), UVA(FC)

Verne AP721810-01
Antibakteriální plastové kuličkové pero a dotykové 
pero s twist mechanismem a s modrou náplní. 
V souladu s ISO 22196. Rozměr: ø9×125 mm 
Tisk: P0(4), UVA(FC)

Vade AP806650
Plastové kuličkové pero s barevným zdobením 
a chromovaným hrotem. S modrou náplní. 
Rozměr: ø10×138 mm Tisk: P0(4), UVA(FC)

Ramix AP721845-01
Antibakteriální plastové kuličkové pero s modrou 
náplní. Vyhovuje normě ISO 22196: 2011. 
Rozměr: ø11×140 mm Tisk: P0(4), UVA(FC)
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Yomil AP721093
Plastové kuličkové pero s lesklým klipem a špičkou, s modrou 
náplní. Rozměr: ø10×137 mm Tisk: P0(4), UVA(FC)

Vogu AP805957
Plastové kuličkové pero s metalickým povrchem, 
hliníkovým úchopem a kovovým klipem. Dodává se 
s modrou náplní. Rozměr: ø10×135 mm Tisk: P1(4), 
UVB(FC)

Yein AP731987
Plastové barevné kuličkové pero. Dodává se s 
modrou náplní. Rozměr: ø10×135 mm  Tisk: P0(4), 
UVA(FC)

Tristy AP845171
Plastové kuličkové pero s černými částmi a 
matnou povrchovou úpravou, s modrou náplní. 
Rozměr: ø12×140 mm Tisk: P1(2)
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Nilf AP741531
Plastové kuličkové a dotykové pero s hliníkovým 
úchopem a modrou náplní. Rozměr: ø9×125 mm 
Tisk: P1(4), UVB(FC)

Sagurwhite AP741530
Plastové kuličkové a dotykové pero s barevným 
gumovým úchopem a barevným dotykovým stylusem, 
s modrou náplní. Rozměr: ø10×135 mm Tisk: P0(4), 
UVA(FC)

Stilos AP805890
Plastové kuličkové a dotykové pero na displeje a gumovým 
gripem. S modrou náplní. Rozměr: ø10×133 mm Tisk: P0(4), 
UVA(FC)

Bampy AP809429
Plastové kuličkové a dotykové pero s barevným tělem a 
černými částmi, s modrou náplní. Rozměr: ø14×134 mm 
Tisk: P0(4), UVA(FC)

Lighty AP845172
Plastové černé kuličkové a dotykové pero s gumovým úchopem, 
barevným stylusem a stejně barevným LED světlem pro osvětlení 
laseru. Světlo může být aktivováno zapnutím stylusu. Dodáváno 
s knoflíkovou baterií a modrou náplní. Rozměr: ø13×140 mm 
Tisk: E0
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Swell AP6155
Plastové kuličkové pero s úchopem v odpovídající barvě 
a lesklými chromovanými částmi. Dodává se s modrou 
náplní. Rozměr: ø13×140 mm Tisk: P0(4), UVA(FC)

Clexton AP741012
Plastové kuličkové pero s modrou náplní. 
Rozměr: ø13×140 mm Tisk: P0(4), UVA(FC)
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Wumpy Clean AP810456-01
Plastové kuličkové pero s antibakteriální úpravou na těle 
a chromovými částmi. Obsahuje přísadu nano stříbra, 
které zabraňuje růstu bakterií na těle pera. Se stiskacím 
mechanismem a modrou náplní. V souladu s ISO 22196: 2011. 
Rozměr: ø13×140 mm Tisk: P0(4), UVA(FC)

Lumpy AP6149
Kuličkové pero s barevným gumovým gripem a s 
modrou náplní. Rozměr: ø13×140 mm Tisk: P0(4), 
UVA(FC)

Tumpy AP809366
Plastové kuličkové pero pro dotykový displej se 
stříbrným tělem a barevným gumovým gripem. 
Dodává se s modrou náplní. Rozměr: ø13×135 mm 
Tisk: P0(4), UVA(FC)

Wumpy AP809360
Plastové kuličkové pero s bílým tělem, barevným 
úchopem a lesklými chromovanými částmi. S 
modrou náplní. Rozměr: ø13×140 mm Tisk: P0(4), 
UVA(FC)
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Hindal AP721454
Zvýrazňovač ve tvaru květiny s 5 barvami. 
Rozměr: ø98×18 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

Rankap AP741885
Zvýrazňovač ve tvaru kapsle v průsvitném plastovém 
obalu. Rozměr: 23×60×14 mm Tisk: P1(2)

Conrad AP722125-01T
Plastový zvýrazňovač RPET s uzávěrem. Se žlutým 
inkoustem. Rozměr: 26×118×14 mm Tisk: P1(4)

Calippo AP6156
Plastový zvýrazňovač s víčkem a gumovým gripem. 
Rozměr: ø13×143 mm Tisk: P0(4)

Zoldak AP741891
Dřevěná zvýrazňovací tužka s barevným tělem, 
ořezaná. Rozměr: ø7×173 mm Tisk: P0(4), E0
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Trippel AP809603
Plastové kuličkové a dotykové pero s gumovým 
úchopem, chromovou špičkou a metalickým povrchem. 
Se 3 barevnými náplněmi: černá, modrá a červená. 
Rozměr: ø8×145 mm Tisk: P1(4)

Trime AP809443
Plastové kuličkové a dotykové pero s pogumovaným 
úchopem a tělem s matnou metalickou úpravou. Tři barevné 
náplně: modrá, černá a červená. Rozměr: ø13×148 mm 
Tisk: P1(4), UVB(FC)

Trico AP731732
Zvýrazňovače ve tvaru trojúhelníku s 3 
různými barvami a průhlednými kryty. 
Rozměr: 93×93×13 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)
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Melart AP781755
Dřevěná tužka se stejně barevnou gumou, ořezaná. 
Rozměr: ø7×186 mm Tisk: P0(4), UVA(FC), E0

Togi AP791916
Tužka z přírodního dřeva s barevnou gumou. Dodává se 
neořezaná. Rozměr: ø7×190 mm Tisk: P0(4), E0

Tundra AP731398
Ekologická tužka, vyrobena z recyklovaného papíru. 
Rozměr: ø7×175 mm Tisk: P0(4)

Minik AP791382
Dřevěná, malá tužka s gumou na konci, ořezaná. 
Rozměr: ø7×100 mm Tisk: P0(4), E0

Miniature AP761943
Mini dřevěná tužka v přírodní barvě s gumou, ořezaná. 
Rozměr: ø5×90 mm Tisk: P0(4), E0
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Cafey AP731939
Ořezávátko s gumou. Rozměr: 60×30×21 mm 
Tisk: P1(4), UVB(FC)

Godiva AP761194
Dřevěná tužka s gumou, ořezaná. HB kvalita. 
Rozměr: ø7×186 mm Tisk: P0(4), UVA(FC), E0

Longi AP791006
Plastové ořezávátko ve tvaru odpadkového koše. 
Rozměr: 37×60×42 mm  Tisk: P1(4)

Spiked AP809478
Kulaté plastové ořezávátko. Rozměr: ø35×14 mm 
Tisk: P0(4), UVA(FC), DO2(FC)
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Palermo AP722055
Školní sada 5 ks v dřevěném pouzdru na pera. 
Včetně kuličkového pera z recyklovaného 
papíru (s modrou náplní), tužky (HB, 
neořezaná), 15cm pravítka, ořezávátka a gumy. 
Rozměr: 200×37×44 mm Tisk: P2(4), E1

Bulty AP721143
Pouzdro na zip na pera z přírodního korku. Rozměr: 230×110×20 mm 
Tisk: E2, S1(1)

Cobid AP800507-00
Pouzdro na pera na zip z přírodního korku a bavlny s barevně 
odpovídajícím bavlněným zipem. Rozměr: 205×60×60 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC)

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: P2(4)

Dony AP791260
3 grafitové tužky, pravítko, ořezávátko a guma v 
kartonové krabičce. Rozměr: 177×45×13 mm 
Tisk: P2(4), E1
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Laybax AP722679
Pouzdro na pera z recyklované bavlny na zip 
s výrazným štítkem. 100% recyklovaná bavlna. 
Rozměr: 220×115 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Celes AP791798
Pouzdro na tužky se zipem a uchem, 600D 
polyester. Rozměr: ø65×225 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC)

Nayxo AP741901-10
Pouzdro na pera na zip, 600D polyester. 
Rozměr: 210×125 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Kinsy AP721142
Pouzdro na zip na pera, 100% bavlna. 
Rozměr: ø70×220 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)
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Suppy RPET AP716574
Na zakázku vyrobené pouzdro na pera na zip z 600D RPET polyesteru. S 
celoplošně tištěnou sublimační grafikou a výrazným štítkem RPET, cena 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 230×100 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

Corpy RPET AP716575
Na zakázku vyrobené pouzdro na pera na zip z 600D RPET polyesteru s 
přírodním korkem. S celoplošně tištěnou sublimační grafikou a výrazným 
štítkem RPET, cena nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 230×100 mm Tisk: FP-SU(FC)

Roppy RPET AP716576
Na zakázku vyrobené pouzdro na pera kulatého tvaru na zip z 
polyesteru 600D RPET. S celoplošně tištěnou sublimační grafikou 
a výrazným štítkem RPET, cena nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 50 ks. Rozměr: ø80×200 mm Tisk: FP-SU(FC)
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CreaFelt Pen B AP716573
Na zakázku vyrobené RPET pouzdro na pera 
s plnobarevně potištěnou přední stranou, se 
zapínáním na druky. S výrazným štítkem RPET. Cena 
včetně sublimačního tisku, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 50×165 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

CreaFelt Pen A AP716572
Na zakázku vyrobené RPET pouzdro na pero z 
plsti s plnobarevně potištěnou přední stranou. S 
výrazným štítkem RPET. Cena včetně sublimačního 
tisku, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 50×175 mm Tisk: FP-SU(FC)

CreaBox Pen AP716577
Celobarevně potištěná papírová dárková krabička 
na zakázku na 1 pero. Cena zahrnuje digitální tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 180×22×42 mm Tisk: FP-DG(FC)

CreaBox Pillow Pen AP716578
Zakázková celobarevně potištěná kartonová krabička 
na pera. Dodáváno rozložené. Cena zahrnuje digitální 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 175×60×25 mm Tisk: FP-DG(FC)

Pouzdra na fixy CreaFelt Pen RPET na zakázku jsou 
k dispozici ve 2 různých verzích.

Dárková krabička na pera CreaBox Pen je k 
dispozici ve 2 různých verzích.
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Kyra AP845150
Černá dárková krabička z lepenky na 1 pero. 
Rozměr: 180×40×20 mm Tisk: P1(1)

Dyra AP809508
Černá, kartonová krabička na 2 pera. 
Rozměr: 178×58×21 mm Tisk: P1(1)

Crube AP845169
Průhledná plastová tuba na pera s barevnými 
uzávěry. Rozměr: 150×20 mm Tisk: P1(2), DO1(FC)

Krara AP800509-00
Dárková krabička z recyklovaného kraftového papíru 
na 1 pero. Rozměr: 180×40×20 mm Tisk: P1(1), 
OP(FC)

Henky AP6612
Černé sametové pouzdro na 1 pero. 
Rozměr: 150×30×1 mm Tisk: TA(8), DTA(FC)
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Menit AP741145
Kartonové pouzdro na 1 pero. 
Rozměr: 40×155 mm Tisk: P0(4)

Brunia AP722119
Pouzdro na 1 pero z přírodního korku 
Rozměr: 40×160 mm Tisk: E1, P2(1)

CreaSleeve Pen Eco AP716439
Zakázkově vyrobený obal z kraftového papíru s 
plnobarevně tištěnou grafikou. Cena zahrnuje digitální 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 155×40 mm Tisk: FP-DG(FC)

Tsubo AP809525
Papírové pouzdro na pero se vzorem bambusu. 
Rozměr: 40×155 mm Tisk: P0(4)

CreaSleeve Pen 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)

Pouzdro na pero CreaSleeve Pen je dostupné v bílé nebo kraftové papírové verzi.

Recycard AP731827-00
Pouzdro na pero z recyklovaného papíru. 
Rozměr: 40×155 mm  Tisk: P0(4)
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Luggins AP722681
Kuličkové pero z recyklovaného hliníku s modrou náplní. Rozměr: ø10×137 mm 
Tisk: E0, P1(4)
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DŮVĚRYHODNÝ ZÁKLAD PRO VAŠE 
PROPAGAČNÍ KAMPANĚ
Mezi mnoha výhodami hliníku je, že je 100% 
recyklovatelný. Jeho recyklační proces šetří energii, 
snižuje dopad na životní prostředí a pomáhá 
vám snižovat ekologickou stopu vaší společnosti 
používáním těchto druhů produktů. Postavte svou 
firemní společenskou odpovědnost na ekologicky 
uvědomělých rozhodnutích a snadno splňte své 
propagační cíle!

Eravoid AP800502
Pero bez inkoustu s dlouhou životností z recyklovaného hliníku s 
dotykovým perem a hrotem z kovové slitiny, který oxiduje papír. 
Toto pero píše podobně jako tužka a je také stíratelné. Včetně 
gumy na vnitřní straně dotykového stylusu. Rozměr: ø8×145 mm 
Tisk: E0, P1(4)
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Paterson AP722532
Kuličkové pero z recyklovaného hliníku s chromovanými 
částmi. S modrou náplní. Rozměr: ø9×140 mm 
Tisk: E0, P1(4)

Brincio AP722610
Kuličkové pero z recyklovaného hliníku s částmi z 
gunmetalu. S modrou náplní. Rozměr: ø10×136 mm 
Tisk: E0, P1(4)

Brilen AP722682
Kuličkové pero z recyklovaného hliníku s modrou náplní. 
Rozměr: ø11×139 mm Tisk: E1, P1(4)
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Byzar AP741524
Hliníkové kuličkové a dotykové pero s modrou 
náplní. Rozměr: ø8×136 mm Tisk: E0, P1(4), 
UVB(FC)
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BUĎTE JEDNÍM Z MNOHA
Vyberte si elegantní kovové pero, abyste ukázali, 
jak profesionální je vaše společnost. Kovové 
povrchy, výrazné barvy a hroty dotykové obrazovky 
vám pomohou, aby vaše reklamní propisky byly na 
každé výstavě nezapomenutelné.
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Zardox AP781190
Hliníkové kuličkové pero s modrou náplní. 
Rozměr: ø8×129 mm Tisk: E0, P1(4)

Nisha AP741004
Hliníkové kuličkové a dotykové pero s 
modrou náplní. Rozměr: ø9×140 mm 
Tisk: E1, P1(4)

Minox AP791581
Hliníkové kuličkové pero s dotykovým 
perem na displej. Dodává se s 
modrou náplní. Rozměr: ø9×125 mm 
Tisk: E0, P1(4), UVB(FC)

Mulent AP721075
Hliníkové twist kuličkové a dotykové pero 
s modrou náplní. Rozměr: ø9×141 mm 
Tisk: E0, P1(4)

Chromy AP845173
Hliníkové kuličkové pero s pogumovanou 
úpravou a modrou náplní. Speciální povrch 
pro zrcadlový laser. Rozměr: ø9×140 mm 
Tisk: E1

Rosey AP810435
Kovové kuličkové a dotykové pero v 
lesklé metalické úpravě, s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×135 mm Tisk: E1
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Runnel AP805989
Hliníkové kuličkové pero s pogumovaným povrchem a 
modrou náplní. Speciální povrch pro laser stříbrného loga. 
Rozměr: ø10×138 mm Tisk: E1

Tunnel AP809551
Hliníkové kuličkové pero s dotykovým koncem 
a modrou náplní. Rozměr: ø10×140 mm 
Tisk: E0, P1(4)

Channel AP809488
Hliníkové kuličkové pero s modrou náplní. 
Rozměr: ø11×138 mm Tisk: E0, P1(4)

Channel Black 
AP809610
Hliníkové kuličkové pero s černou náplní. 
Rozměr: ø11×138 mm Tisk: E0, P1(4)
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Rampant AP809447
Kuličkové hliníkové pero v matné metalické barvě 
se speciálním otočným twist mechanismem, 
s modrou náplní.  Rozměr: ø11×145 mm 
Tisk: E0, P1(4)

Andy AP852014
Hliníkové dotykové kuličkové pero s 
eloxovaným tělem, s modrou náplní. 
Rozměr: ø9×144 mm Tisk: E0, P1(4)

Vesta AP805960
Hliníkové kuličkové pero s kovovým 
klipem a chromovanou špičkou a 
vrškem. Dodává se s modrou náplní. 
Rozměr: ø7×138 mm Tisk: E0, P1(4)

Hevea AP845168
Hliníkové kuličkové a dotykové pero s 
pogumovaným povrchem, s modrou náplní. 
Rozměr: ø7×142 mm Tisk: E0
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Pearly AP845170
Hliníkové kuličkové a dotykové pero s pogumovanou úpravou 
a speciálním povrchem pro zrcadlový laser v barvě stylusu, s 
modrou náplní. Rozměr: ø8×142 mm Tisk: E1

Woner AP721094
Hliníkové kuličkové a dotykové pero s pogumovanou úpravou a 
speciálním povrchem pro zrcadlový laser v barvě stylusu, s modrou 
náplní. Rozměr: ø10×142 mm Tisk: E1
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Nurburg AP805976
Kovové kuličkové pero s modrou náplní. 
Rozměr: ø12×140 mm Tisk: E1

Koyak AP805988
Kovové twist kuličkové pero s pogumovaným 
povrchem a modrou náplní. Speciální povrch pro 
laser stříbrného loga. Rozměr: ø10,5×134 mm 
Tisk: E1

Wobby AP805987
Kovové twist kuličkové pero s pogumovaným 
povrchem a modrou náplní. Speciální povrch pro 
laser stříbrného loga. Rozměr: ø11,5×134 mm 
Tisk: E1
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Triumph AP809483
Hliníkové pero s modrou náplní v černé dárkové 
krabičce. Rozměr: ø11×144 mm Tisk: E1, P2(4)

Saturn AP805969
Elegantní kovové kuličkové pero s lakovanou, lesklou 
chromovanou částí. V dárkovém balení s modrou 
náplní. Rozměr: ø11×135 mm Tisk: E1, P2(1)

Yago AP791861-10
Kovové kuličkové dotykové pero s modrou náplní 
v černé krabičce. Značkový produkt Antonio Miro. 
Rozměr: ø10×140 mm Tisk: E1, P2(1), S1(1)

Kasparov AP805981-10
Kovové kuličkové pero s čtverečkovaným hliníkovým tělem 
s modrou náplní, v hliníkové tubě. Rozměr: ø25×150 mm 
Tisk: E1, P2(1)
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Chrompant AP810437-10
Hliníkové kuličkové pro se speciálním pohybem klipu. Dodáváno ve 
stejně barevné kovové krabičce, s modrou náplní. Rozměr: ø11×145 mm 
Tisk: E1, P2(4)

Leggera AP810436
Kovové kuličkové pero s karbonovým vzorem na těle, v černém 
papírovém pouzdře, s modrou náplní. Rozměr: ø11×140 mm 
Tisk: E1, P1(4)

SPECIÁLNÍ POHYB KLIPU
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Teppet AP800498
Kovové kuličkové pero s twist otočným mechanismem potažené polyesterem 
RPET. V odpovídajícím polyesterovém pouzdře RPET. S modrou náplní. 
Rozměr: 160×35 mm Tisk: E1, P2(4)

Elevoid AP800497
Kovové kuličkové pero 2v1 a pero bez inkoustu v černé dárkové 
krabičce. S modrou náplní a špičkou z kovové slitiny, která oxiduje papír. 
Rozměr: 160×28×25 mm Tisk: E1, P2(4)
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Ralum AP800499
Sada pera z recyklovaného hliníku s rollerem 
a kuličkovým perem v černé papírové dárkové 
krabičce. S modrou náplní. Rozměr: 175×55×30 mm 
Tisk: E1, P2(2)

Kaylax AP722684-21
Sada per z recyklované nerezové oceli s kuličkovým 
perem a rollerem. S modrou náplní. V kraftové 
papírové krabičce. Rozměr: ø10×138 mm 
Tisk: E1, P2(2)

Vincen AP722683
Kovové kuličkové pero a roller potažené 
recyklovanou kůží s modrou náplní. V kraftové 
papírové krabičce. Rozměr: ø10×136 mm 
Tisk: E1, P2(2)

Vyzařujte dokonalost ve všech aspektech života
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Arsenal AP805984
Elegantní kuličkové pero a roller s pogumovaným 
tělem a gunmetalovými částmi. V černé dárkové 
krabičce, s modrou náplní. Rozměr: 166×64×37 mm 
Tisk: E1, P2(1), S1(1)

Lumix AP741112
Hliníková sada kuličkového pera a rolleru 
s modrou náplní v dárkové krabičce. 
Rozměr: ø11×140 mm Tisk: E1, P2(2)

Glamy AP809479
Hliníková sada kuličkového pera a mechanické 
tužky v černé dárkové krabičce. Modrá náplň, 
0,7 mm tuhy. Rozměr: 177×58×22 mm 
Tisk: E1, P2(2), VS(FC)
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Center AP852010
Kuličkové pero s pevným, lesklým pochromovaným 
tělem, s modrou náplní. Dodáváno v dárkové 
krabičce. Rozměr: 164×42×22 mm Tisk: E1, P2(2)

Station AP852011
Kuličkové pero a roller s lesklým pochromovaným 
tělem. Dodáváno v dárkové krabičce, s modrou náplní. 
Rozměr: 175×60×25 mm Tisk: E1, P2(2)

Grace AP6554
Sada per s černou náplní v dárkové papírové 
krabičce se zavíráním na magnet. Sada obsahuje 
keramické pero a kuličkové pero s gumovým 
povrchem. Rozměr: 170×55×30 mm Tisk: E1, P2(2)

Sheridan AP731826
Hliníkové kuličkové pero s modrou náplní a 
mechanická tužka s 0,7 mm tuhou v kovové krabičce. 
Rozměr: ø11×132 mm Tisk: E1, P2(4)
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Carrol AP800496
Elegantní sada kovového pera s kuličkovým perem 
a rollerem v černé papírové dárkové krabičce. 
S modrou náplní. Rozměr: 176×65×27 mm 
Tisk: E1, P2(2), S0(1)

Grip AP805972
Hliníková sada s kuličkovým perem a rollerem, 
s lesklým povrchem a frézovanou hliníkovou 
dekorací. V černé dárkové krabičce s modrou náplní. 
Rozměr: 180×60×27 mm Tisk: E1, P2(2), S0(1)
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Sismique AP805970
Elegantní hliníková sada per s kuličkovým perem 
a rollerem zn. André Philippe. Lesklý povrch s 
chromovanými kroužky. V černém dárkovém balení s 
modrou náplní. Rozměr: 180×30×65 mm  Tisk: E1, P2(1)

Quillan AP805978
Sada per - elegantní kovové kuličkové pero a roller s lesklým 
chromovaným zdobením značky André Philippe. V dárkové 
krabičce z PU kůže a s modrou náplní. Rozměr: 180×80×30 mm 
Tisk: E1, P2(1)

Chinian AP805980
Sada per - elegantní kovové kuličkové pero a roller s lesklým 
chromovaným zdobením značky André Philippe. V dárkové krabičce z PU 
kůže a s modrou náplní. Rozměr: 180×80×30 mm Tisk: E1, P2(1)
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Rimbaud AP805990
Elegantní sada kovového kuličkového pera a rolleru s karbonovým tělem. V černé dárkové 
krabičce, s modrou náplní. Značkový produkt André Philippe. Rozměr: 190×83×38 mm 
Tisk: E1, P2(1), S1(2)

Mantilly AP806990
Elegantní sada kovového kuličkového pera a rolleru 
s karbonovým vzorem a lesklými chromovanými díly. 
V černé dárkové krabičce, s modrou náplní. Produkt 
značky André Philippe. Rozměr: 190×83×38 mm 
Tisk: E1, P2(1), S1(2)

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(1)
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Marmande AP805991
Elegantní sada kovového kuličkového pera a rolleru 
v matné černé úpravě. Ve speciální papírové dárkové 
krabičce a s modrou náplní. Značkový produkt André 
Philippe. Rozměr: 183×68×39 mm Tisk: E1, P2(1)

Verlaine AP852012
Elegantní sada kovového kuličkového pera a rolleru 
s lesklými chromovými částmi. V dárkové krabičce z 
PU kůže, s modrou náplní. Značkový produkt André 
Philippe. Rozměr: 183×68×39 mm Tisk: E1, P2(1)

Chapelle AP806989
Elegantní sada kovového kuličkového pera a rolleru 
se vzorovaným tělem. V černé dárkové krabičce, 
s modrou náplní. Produkt značky André Philippe. 
Rozměr: 180×68×32 mm Tisk: E1, P2(1)
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Jděte přímo k věci! Pomozte svým stávajícím i budoucím 
zákazníkům personalizovat jejich pracovní prostředí a obklopit 

se barevnými, přirozenými nebo elegantními kancelářskými 
doplňky. Zápisníky, lepící papírky, šanony a kancelářské 

dekorace patří k nejideálnějším předmětům, díky kterým 
se vaše značka stane součástí každodenních pracovních 

činností.

OFFICE
and Business
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Yakis AP741148
Poznámkový blok s bílými deskami, 80 čistými listy a barevnou 
gumičkou. Rozměr: 90×140×13 mm Tisk: P1(4), S1(2), UVB(FC)

Kaffol AP781782
Blok se 100 čistými listy v papírových deskách a barevnou gumičkou, A5. 
Rozměr: 147×210×15 mm Tisk: P1(4), S1(2), UVB(FC)

-03 -05 -06 -07 -10 -25
-02 -03 -05 -06 -07 -10 -25

294 295

O
ffice and Business

https://coolcollection.eu/en/products/AP741148-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP781782-06


Kinelin AP781194
Blok s deskami z PU kůže, se 100 linkovanými listy, záložkou a 
gumičkou. Rozměr: 95×145×15 mm Tisk: P1(4), S1(2), UVB(FC)

Ciluxlin AP781195
Blok s deskami z PU kůže, se 100 linkovanými listy a gumičkou. 
Rozměr: 147×210×15 mm Tisk: P1(4), S1(2), UVB(FC)
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Kine AP731965
Poznámkový blok se 100 čistými listy, záložkou a gumičkou. 
Rozměr: 95×145×16 mm  Tisk: P1(4), S1(2), UVB(FC)

Cilux AP791753
Poznámkový blok se 100 listy, záložkou a gumičkou. 
Rozměr: 147×210×15 mm Tisk: P1(4), S1(2), UVB(FC)
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DĚLEJTE SI POZNÁMKY K 
REKLAMĚ

Kdykoli se použije propagační pero, je 
velká šance, že se objeví i blok. Bloky 
navíc vydrží i rok a šíří povědomí o 
značce i mimo kancelář.
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Chancy AP731948
Blok A5 potažený 100% recyklovanou bavlnou 
se 100 linkovanými listy, záložkou a gumičkou.  
Rozměr: 140×210×15 mm Tisk: S1(2)

Gabbro A6 AP844038
Blok A6 s deskami ze strukturované PU kůže, 
s gumičkou a 80 listým linkovaným blokem. 
Rozměr: 90×140×15 mm Tisk: S1(2)

Gabbro A5 AP844039
Blok A5 s deskami ze strukturované PU kůže, 
s gumičkou a 80 listým linkovaným blokem. 
Rozměr: 140×210×15 mm Tisk: S1(2)
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Kefron AP721130
Blok s deskami z PU kůže se 100 linkovanými 
listy, barevnou záložkou a gumičkou. Se 
speciální povrchovou úpravou pro laser. 
Rozměr: 140×210×15 mm Tisk: E2

Andesite AP810439
Texturovaný blok A5, potažený PU kůží se záložkou, gumičkou a držákem 
pera. 96 linkovaných listů. Rozměr: 140×210 mm Tisk: S1(2)

Kevant AP721138-10
Blok A5 s deskami z 300D polyesteru s vestavěnou bezdrátovou nabíječkou (5W) 
a s 80 linkovanými listy. Vč. USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 145×215×18 mm 
Tisk: S2(1)

Paldon AP721728
Blok A5 z jemné PU kůže a 100 linkovanými 
listy. Rozměr: 145×210×13 mm Tisk: P1(4), 
S1(2)

Marden AP741971
Sada s blokem s deskami z PU kůže se 100 čistými listy a 
stejně barevným plastovým kuličkovým perem s modrou 
náplní, v bílé dárkové krabičce. Rozměr: 240×197×22 mm 
Tisk: P1(4), S1(2), UVB(FC)
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Bothom AP800514
Blok A5 s deskami potaženými polyesterem RPET s 
bambusovou vložkou a funkcí držáku na mobil. S 80 
linkovanými listy z recyklovaného papíru, záložkou a gumičkou. 
Rozměr: 145×210×15mm Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(2), E2

Holbook AP800515
Spirálový nblok A5 s deskami potaženými polyesterem RPET s 
plastovým držákem na mobil a tablet z pšeničné slámy. Se 70 
linkovanými listy z recyklovaného kraftového papíru, gumičkou a 
držákem na pero.  Rozměr: 150×210×15 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), 
S1(2)

Bein AP722169-77
Blok A5 s deskami potaženými polyesterem RPET s vestavěnou 
bezdrátovou rychlonabíječkou (10W) a 80 linkovanými 
listy. Včetně USB nabíjecího kabelu. Polyester 300D RPET. 
Rozměr: 145×215×18 mm Tisk: S2(1)
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Meivax AP721880
RPET blok A5 potažený polyesterem s 80 
linkovanými listy, záložkou a gumičkou. 
Rozměr: 147×210×15 mm Tisk: S1(2), TB(8), 
DTB(FC)

Felbook A6 AP800511-77
Spirálový blok A5 potažený RPET plstí s výrazným štítkem 
RPET a 80 linkovanými listy z recyklovaného papíru.  
Rozměr: 110×145×8 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Felbook A5 AP800510-77
Spirálový blok A5 potažený RPET plstí s výrazným štítkem 
RPET a 80 linkovanými listy z recyklovaného papíru.  
Rozměr: 144×212×8 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Pacmel AP722535-77
Zápisník potažený polyesterem 600D RPET se 
100 linkovanými listy, záložkou a gumičkou. 
Velikost A5. Rozměr: 147×210×15 mm 
Tisk: S1(2), TB(8), DTB(FC)

Wendam AP722698-77
Blok A5 s deskami potaženými polyesterem 300D RPET 
se 100 linkovanými listy a gumičkou. Včetně kovového 
kuličkového pera potaženého polyesterem RPET s 
modrou náplní.  Rozměr: 195×235×14 mm Tisk: S1(2), 
TB(8), DTB(FC)
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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(4)

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(4)
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Lemtun AP721128
Spirálový blok s deskami z bambusu a 80ti linkovanými listy. 
Rozměr: 90×120×15 mm Tisk: E2, P2(4)

Palmex AP721133
Spirálový blok s deskami z bambusu a s 80 linkovanými listy. 
Rozměr: 170×215×18 mm Tisk: E2, P2(4)

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(4)

Pathom AP806992-10
Blok A5 potažený bambusem a PU kůží s 80 linkovanými listy z 
recyklovaného papíru, záložkou a gumičkou. Rozměr: 140×210×15 mm 
Tisk: E2, P2(4), S1(1)
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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(4), S1(1), TB(8), DTB(FC)

Hemmy AP721878
Blok A5 s deskami z přírodního korku a s 80 linkovanými listy. 
Rozměr: 140×200×13 mm Tisk: E2, P1(4), S1(1), TB(8), DTB(FC), OP(FC)

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: E2, P2(2), S1(1), TB(8), DTB(FC)
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Querbook AP800516
Spirálový blok A5 s deskami z přírodního korku s plastovým 
držákem na mobil a tablet z pšeničné slámy. Se 70 
linkovanými listy z recyklovaného kraftového papíru, 
gumičkou a držákem na pero.  Rozměr: 150×210×15 mm 
Tisk: P1(4), E2, S1(1), TB(8), DTB(FC)

Xiankal AP721717
Spirálový blok A5 z přírodního korku se 100 
linkovanými listy. Rozměr: 160×210×22 mm 
Tisk: E2, P2(1), TB(8), DTB(FC)

Hartil AP721052
Blok A5 s deskami z přírodního korku s 80 čistými listy 
a gumičkou.  Rozměr: 140×210×15 mm Tisk: E2, P1(1), 
TB(8), DTB(FC), OP(FC)

Climer AP741980
Blok A6 s deskami z přírodního korku s 80 čistými 
listy a gumičkou.  Rozměr: 89×140×14 mm 
Tisk: E2, P1(1), TB(8), DTB(FC), OP(FC)

Minsor AP721611
Blok z přírodního korku s 80 listy, velikost A5. Včetně 
plastového kuličkového pera z pšeničné slámy pokryté 
korkem a s černou náplní. V krabici z kraftového papíru. 
Rozměr: 235×18×195 mm Tisk: E2, P2(2), TC(8), DTC(FC)
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Koguel AP741501
Poznámkový blok se 70 čistými listy a spirálovou 
vazbou v kartonových deskách, vč. stejně 
barevného kuličkového pera z recyklovaného 
papíru s modrou náplní. Rozměr: 150×182 mm 
Tisk: P2(4), S1(2)

Emerot AP791048
Poznámkový blok A6 z recyklovaného papíru a 80ti listy. 
Rozměr: 110×150×12 mm  Tisk: P2(4), S1(2)

Tecnar AP741502
Poznámkový blok A5 s 80 čistými listy a spirálovou 
vazbou v kartonových deskách, vč. stejně barevného 
kuličkového pera z recyklovaného papíru s modrou 
náplní.  Rozměr: 210×290 mm Tisk: P2(4), S1(2)

Gulliver AP791047
Poznámkový blok A5 z recyklovaného papíru a 80ti listy. 
Rozměr: 150×215×12 mm  Tisk: P2(4), S1(2)
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Concern AP731464
Poznámkový blok se 60 linkovanými listy a s 
kuličkovým perem, vyrobeno z recyklovaného papíru. 
Rozměr: 105×145×6 mm Tisk: P2(4)

Tunel AP791049
Nelinkovaný blok z recyklovaného papíru, se 60 listy a s papírovým 
kuličkovým perem. Rozměr: 165×210×10 mm  Tisk: P2(4), S1(2), 
OP(FC)

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(4), S1(2)
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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(4)

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(4), 
S1(2)

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(4), S1(2)

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(4), 
VS(FC)

Zuke AP810367
Kroužkový blok z recyklovaného papíru 
s 80 listy, včetně kuličkového pera s 
modrou náplní. Rozměr: 135×180 mm 
Tisk: P2(4)

Idina AP722176
Spirálový blok A5 z recyklovaného papíru s pevnými deskami 80 linkovanými 
listy. Rozměr: 145×210×10 mm Tisk: P2(4), S1(2)
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Vyberte si ze zápisníků CreaNote velikosti 
A/5 nebo A/6, které jsou k dispozici v bílé 
nebo kraftové papírové verzi s plnobarevně 
potištěným přebalem.
CreaNote Plus je k dispozici s identickým 
plnobarevným potiskem na všech vnitřních 
stranách.

CreaNote

CreaNote A5

CreaNote A5 Eco

CreaNote A6

CreaNote A6 Eco

CreaNote Plus A5

CreaNote Plus A5 Eco

CreaNote Plus A6

CreaNote Plus A6 Eco

AP716477

AP716478

143×206×4 mm

Zápisník s bílým papírovým 
přebalem na zakázku.

Zápisník s kraftovým papírovým 
přebalem na zakázku.

AP716479

AP716480

105×146×4 mm

Zápisník s bílým papírovým 
přebalem na zakázku.

Zápisník s kraftovým papírovým 
přebalem na zakázku.

AP716537

AP716536

143×206×4 mm

Zápisník s bílým papírovým 
přebalem na zakázku.

Zápisník s kraftovým papírovým 
přebalem na zakázku.

AP716535

AP716534

105×146×4 mm

Zápisník s bílým papírovým 
přebalem na zakázku.

Zápisník s kraftovým papírovým 
přebalem na zakázku.
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Krafty A5 AP800512-00
Blok A5 s deskami z recyklovaného papíru, šitý a 60 prázdnými listy z 
recyklovaného kraftového papíru.  Rozměr: 140×210×8 mm Tisk: S1(2), 
P1(4), OP(FC), UVB(FC)

Klamax AP722175
Blok A5 z recyklovaného papíru s pevnou vazbou, 100 
prázdných listů, záložkou v přírodní barvě a gumičkou. 
Rozměr: 147×210×15 mm Tisk: P1(4), S1(2), UVB(FC), 
OP(FC)

Econotes AP810381
Blok z recyklovaného papíru, s 60 listy a s papírovým 
kuličkovým perem. Rozměr: 90×140×12 mm 
Tisk: P1(4), S1(2), UVB(FC), OP(FC)

Anak AP791336
Blok z recyklovaného papíru se 60 linkovanými listy. 
Rozměr: 75×102×8 mm Tisk: P1(4), UVB(FC), OP(FC)

Krafty A6 AP800513-00
Blok A6 s deskami z recyklovaného papíru, šitý a 60 prázdnými listy z 
recyklovaného kraftového papíru.  Rozměr: 90×140×8 mm Tisk: S1(2), P1(4), 
OP(FC), UVB(FC)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP800512-00
https://coolcollection.eu/en/products/AP800513-00
https://coolcollection.eu/en/products/AP722175
https://coolcollection.eu/en/products/AP810381
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Esteka AP721879
Blok A5 z recyklovaného kartonu s 60 čistými listy a barevnou 
gumičkou. Včetně plastového kuličkového pera z pšeničné 
slámy s modrou náplní. Rozměr: 150×210×6 mm Tisk: P2(2), 
S1(1), OP(FC)

Bosco AP781197
Blok s deskami potaženými recyklovaným kartonem se 100 čistými listy, 
barevnou záložkou a gumičkou. Rozměr: 95×145×15 mm Tisk: P1(4), S1(2), 
UVB(FC), OP(FC)

Raimok AP781196
Blok s deskami potaženými recyklovaným kartonem se 100 čistými listy, 
barevnou záložkou a gumičkou. Rozměr: 147×210×15 mm Tisk: P1(4), S1(2), 
UVB(FC), OP(FC)
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Maiwen AP731947-01
Blok A5 z recyklovaného kraftového papíru potažený papírem 
se semínky se 60 čistými listy. Obal papíru se semínky obsahuje 
semena petúnie v různých barvách, která lze zasadit oddělením 
obalu od sešitu.  Rozměr: 145×210×8 mm Tisk: S1(2), P1(4), 
OP(FC), UVB(FC)

Amenti AP722722-00
Blok z recyklovaného papíru potažený papírem se 
semínky s 10 samolepícími lístky a 30 značkovači 
stránek (ve 3 různých barvách). Obal papíru se 
semínky obsahuje semena petúnie v různých barvách, 
která lze zasadit oddělením obalu od poznámkového 
bloku. Rozměr: 85×55×2 mm Tisk: P1(4)

Zomek AP722723-00
Poznámkový blok z recyklovaného kraftového 
papíru potažený papírem se semínky s 50 
samolepícími lístky. Obal papíru se semínky 
obsahuje semena petúnie v různých barvách, která 
lze zasadit oddělením obalu od poznámkového 
bloku. Rozměr: 100×75×5 mm Tisk: P1(4)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP731947-01
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Sagano AP892012
Bambusový zásobník na poznámky s 600 listy recyklovaného papíru 
(80 gr/m²). Rozměr: 105×105×80 mm Tisk: E2, P2(4)

Yiuta AP722720
Poznámkový blok potažený bambusem s 200 listy recyklovaného 
kraftového papíru a přírodním provázkem. Rozměr: 30×60×13 mm 
Tisk: E1, P1(4)

Kokil AP722171
Blok z recyklovaného papíru potažený 
bambusem se 115 velkými, 115 středními a 
420 mini lepicími lístky (ve 3 různých barvách). 
Rozměr: 120×106×20 mm Tisk: E2, P2(2)

Ekologicky šetrné lepicí bločky pro připomínky

Feros AP722172
Bambusem potažený spirálový blok 
se 75 velkými (ve 3 různých barvách) a 
125 malými lepicími lístky (v 5 různých 
barvách). Rozměr: 73×87×25 mm 
Tisk: E1, P1(2)

Laska AP741844
Spirálový blok z recyklovaného papíru 
s různými velikostmi samolepících 
lístků (5x25 malé, 3x25 velké). 
Rozměr: 83×76×22 mm Tisk: P1(4)
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Sizes AP809337
Lepící papírky různých velikostí v obalu z 
recyklovaného papíru. Rozměr: 80×105×9 mm 
Tisk: P1(4)

Econote AP731846
225ks lepících papírků různých velikostí 
s kuličkovým perem v lepenkovém obalu. 
Rozměr: 95×105×10 mm Tisk: P1(4)

314 315

https://coolcollection.eu/en/products/AP809337
https://coolcollection.eu/en/products/AP731846


Zinko AP731612
100 ks nalepovacích poznámkových lístků. Rozměr: 82×60×3 mm 
Tisk: P1(4)

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(4)

Covet AP731613
25ks velkých a 125ks malých samolepících poznámkových lístků. 5 různých 
barev. Rozměr: 83×86×5 mm Tisk: P1(4)

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(4)
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Heinda AP722719
Bambusový stojánek na mobilní telefon s 200 listy 
poznámkového bloku z recyklovaného kraftového papíru. 
Rozměr: 118×19×70 mm Tisk: E2, P2(4)

Karlen AP741874-01
Blok s papírovými deskami se samolepícími lístky 
ve 2 velikostech (2x20 střední a 5x20 malých). 
Rozměr: 113×50 mm Tisk: P1(4)

Highschool AP809320
Samolepící papírky a záložky stránek v černé krabičce z PU kůže. 
Kalendář na rok 2023 na víčku krabičky. Rozměr: 130×105×25 mm 
Tisk: S1(1), UVC(FC), P2(4), DG1(FC)

Phesux AP722721
Spirálový poznámkový blok z recyklovaného papíru s 30 linkovanými listy, 25 
samolepicími papírky a 125 značovači stránek (v 5 různých barvách). S funkcí držáku 
mobilního telefonu. Včetně kuličkového pera z recyklovaného papíru s modrou náplní. 
Rozměr: 105×160×15 mm Tisk: P1(4)
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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(4)

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(4)

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(4)

Tecin AP722173
Bambusová záložka a pravítko s 25 velkými a 125 malými lepicími 
papírky (v 5 různých barvách). Rozměr: 215×60 mm Tisk: E1, P1(2)

Rondy AP808721
Papírová záložka s pravítkem a samolepícími lístky. 
Rozměr: 217×68 mm Tisk: P1(4), VS(FC)

Hundy AP808722
Papírová záložka do knihy a pravítko se samolepícími lístky s 
domečkem na konci. Rozměr: 208×60 mm Tisk: P1(4), VS(FC)
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CreaStick Combo B CreaStick Combo Plus

CreaStick Combo B Eco CreaStick Combo Plus Eco

CreaStick Combo A

CreaStick Combo A Eco

CreaStick Combo C

CreaStick Combo C Eco

AP716539 AP716600

AP716508 AP716601

50×75×9 mm 102×10×83 mm

s papírovými deskami s papírovými deskami

s deskami z recyklovaného 
kraftového papíru

s deskami z recyklovaného 
kraftového papíru

5x20 stránek značkovačů
50 samolepících lístků (50×75 mm)

5x20 stránek značkovačů

AP716538

AP716507

100×75×9 mm

s papírovými deskami

s deskami z recyklovaného 
kraftového papíru

5x20 stránek značkovačů
50 samolepících lístků (100×75 mm)

25 samolepících lístků (50×75 mm)
50 samolepících lístků (100×75 mm)

50 samolepících lístků (50×75 mm)

AP716543

AP716512

75×75×9 mm

s papírovými deskami

s deskami z recyklovaného 
kraftového papíru

5x20 stránek značkovačů
50 samolepících lístků (75×75 mm)

CreaStick

AP716539 AP716508 AP716538 AP716507 AP716543AP716600 AP716512AP716601

Na zakázku vyrobené značkovače stránek z plastové fólie a samolepicí lístky z recyklovaného papíru v různých velikostech a kombinacích. 
Lepicí lístky CreaStick jsou vyráběny s digitálním potištěným obalem.

MADE
IN EU
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CreaStick Page A

CreaStick Page A Eco

CreaStick Note S

CreaStick Mark B

CreaStick Note S Eco

CreaStick Mark B Eco

CreaStick Mark A

CreaStick Note M

CreaStick Combo Date

CreaStick Mark A Eco

CreaStick Note M Eco

CreaStick Combo Date Eco

CreaStick Note L

CreaStick Hold

CreaStick Note L Eco

CreaStick Hold Eco

AP716546

AP716515

75×50×9 mm

s papírovými deskami

s deskami z recyklovaného 
kraftového papíru

5x20 stránek značkovačů

AP716542

AP716602

AP716511

AP716603

50×75×9 mm

51×175×5 mm

s papírovými deskami

s papírovmi deskami

s deskami z recyklovaného 
kraftového papíru

s deskami z recyklovaného 
kraftového papíru

50 samolepících lístků (50×75 mm)

50 samolepících lístků (50×75 mm)

AP716544

AP716541

AP716607

AP716513

AP716510

AP716608

51×175×4 mm

75×75×9 mm

128×90×175 mm

s papírovmi deskami

s papírovými deskami

s papírovmi deskami

s deskami z recyklovaného 
kraftového papíru

s deskami z recyklovaného 
kraftového papíru

s deskami z recyklovaného 
kraftového papíru

5x20 stránek značkovačů

50 samolepících lístků (75×75 mm)

5x20 stránek značkovačů
50 samolepících lístků (75×75 mm)

AP716540

AP716598

AP716509

AP716599

100×75×9 mm

100×50×122 mm

s papírovými deskami

s papírovmi deskami

s deskami z recyklovaného 
kraftového papíru

s deskami z recyklovaného 
kraftového papíru

50 samolepících lístků (100×75 mm)

50 samolepících lístků (100×75 mm)

AP716513 AP716602 AP716607 AP716598

AP716546 AP716515 AP716542 AP1716511 AP71651 AP716510 AP716540 AP716509

AP716544 AP716603 AP716608 AP716599

TYPY SAMOLEPÍCÍCH LÍSTKŮ
Plastové značkovače stránek (12x44 mm) v 5 různých barvách s průhledným plastovým spodním listem.
Lepicí lístky z recyklovaného papíru s kartonovým spodním listem.
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MagNote AP809540
Kovový kllip na poznámky s magnetem na zadní straně. Ideální 
pro epoxy potisk. Rozměr: 30×35×23 mm Tisk: DO1(FC), P2(2)

Bombra AP864011
Bambusový stojánek s kovovým klipem. 
Rozměr: 25×115×25 mm Tisk: E1, P1(2)

Edelmark AP718678
Záložka do knihy z nerez oceli se stříbrnou 
stužkou. Rozměr:  ø37 mm Tisk: E1, RE1(6)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP809540-21
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Marxy AP718347
Záložka do knihy plast/papír s vlastní grafikou. Cena zahrnuje UV LED 
tisk na jedné straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 250 ks. 
Rozměr: 42×68 mm Tisk: FP-UV(FC)

Forsen AP722724
15 ks kovových klipů na poznámky ve skleněné dóze, s víčkem z 
přírodního korku. Rozměr: ø56×76 mm Tisk: P2(2), VS(FC)

Compton AP809301
Kovový klip na poznámky s 
podstavcem z barevného plastu. 
Rozměr: 25×120×25 mm Tisk: P1(2), 
UVB(FC)

Cembra AP864005-00
Kovový klip na poznámky s 
dřevěným stojánkem z borovice. 
Rozměr: 25×110×25 mm 
Tisk: E1, P1(2)

Tropp AP809542-01
Kovový klip na poznámky čtvercového 
tvaru s plastovou plochou pro epoxy 
potisk. Rozměr: 20×55×4 mm Tisk: P0(4), 
DO1(FC)

Kropp AP809541-01
Kovový klip na poznámky kulatého tvaru 
s plastovou plochou pro epoxy potisk. 
Rozměr: ø20×55×4 mm Tisk: P0(4), 
DO1(FC)
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Clasor AP791339
Psací podložka PVC s klipem. 
Rozměr: 230×315×5 mm Tisk: S1(2)

Aloopy AP718904
A4 podložka na psaní na zakázku z broušeného hliníku 
s vlastní grafikou na přední straně. Min. mn.: 25 ks. 
Rozměr: 230×315 mm Tisk: FP-UV(FC)

Bamboard AP845182
A4 podložka na psaní z bambusu. 
Rozměr: 225×315 mm Tisk: E3, S1(2)
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Clipsy A4 AP718040
Podložka na psaní A4 s klipem s vlastní grafikou 
na obou stranách. Cena je vč. digitálního tisku, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 300 ks. 
Rozměr: 220×315 mm Tisk: FP-DG(FC)

Woopy AP718056
Zakázková výroba A4 podložek s klipem z HDF dřevovláknité 
desky s vlastní grafikou na přední straně. Cena je vč. UV 
LED potisku, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 230×315 mm Tisk: FP-UV(FC)

MADE
IN EU

MADE
IN EU
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Ecological AP731273
Složka na dokumenty z recyklovaného papíru. 
Rozměr: 250×340×31 mm Tisk: S1(3), OP(FC)

Bloguer AP781741
Sloha z recyklovaného papíru s 20 listým 
nelinkovaným blokem a kuličkovým perem s 
modrou náplní. Rozměr: 230×320×15 mm 
Tisk: P1(2), S1(3), OP(FC)

Haborg AP781742
Sloha z recyklovaného papíru. 
Rozměr: 235×310 mm Tisk: P1(2), S1(3), 
OP(FC)

Damany AP781743
Sloha z recyklovaného papíru se zapínáním na 
druk. Rozměr: 326×245×20 mm Tisk: P1(2), S1(3)
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Alice AP791356
Plastová složka na dokumenty s patentem. Rozměr: 330×240 mm 
Tisk: S1(2)

Docky AP716476-10
Na zakázku vyrobená PP plastová sloha na 
dokumenty s gumičkou. Cena zahrnuje plnobarevný 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 220×310×10 mm Tisk: FP-UV(FC)

Alpin AP731721
PP složka s gumičkami. Rozměr: 238×315×17 mm Tisk: S1(3)
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Dambier AP722541-77
Polyesterová sloha na dokumenty A5 z 300D RPET 
se zápisníkem na 65 řádků, vestavěnou magnetickou 
bezdrátovou rychlonabíječkou (10W), power bankou 
5000 mAh s portem pro nabíjení USB a skládacím držákem 
na mobil. Včetně samolepícího kovového kroužku pro 
použití magnetické funkce na jakémkoli bezdrátově 
nabíjecím zařízení. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 175×225×20 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Harbur AP722540-77
Polyesterová sloha na dokumenty A4 z 300D RPET s vestavěnou magnetickou 
bezdrátovou rychlonabíječkou (10W), powerbankou 5000 mAh s USB portem 
pro nabíjení, skládacím držákem na mobil a 20 linkovaným poznámkovým 
blokem. Včetně samolepícího kovového kroužku pro použití magnetické 
funkce na jakémkoli bezdrátově nabíjecím zařízení. Včetně USB nabíjecího 
kabelu. Rozměr: 210×290×20 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Neseby AP722542
Polyesterová sloha na dokumenty A4 z 600D RPET s 
magnetickým zavíráním, skládacím držákem na mobil 
a poznámkovým blokem na 20 linkovaných listů. S 
výrazným štítkem RPET. Rozměr: 245×315×20 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC)
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Smokey Zip AP809462
A4 sloha na dokumenty s deskami z PU kůže a plátna s kovovým štítkem, 
na zip s uchem a s 20 listým linkovaným blokem a solární kalkulačkou. 
Rozměr: 335×250×40 mm Tisk: TC(8), DTC(FC), E1

Sorgax AP721881-77
Polyesterová sloha A4 na dokumenty RPET s poznámkovým blokem s 
20 linkovanými listy. Rozměr: 245×320×15 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Smokey A4 AP809461
A4 sloha na dokumenty s deskami z PU kůže a plátna s kovovým štítkem a s 
20 listým linkovaným blokem. Rozměr: 315×255×20 mm Tisk: TC(8), DTC(FC), 
E1

Vyberte si složku na dokumenty Smokey A4 pro psaní poznámek 
nebo verzi Smokey Zip se zipem a kalkulačkou na solární energii.

Smokey
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Richmond AP752094
Sloha na dokumenty z černé kůže s kovovým štítkem nahoře, s linkovaným 
blokem a přihrádkami na dokumenty, vizitky a pera. Rozměr: 250×320×8 mm 
Tisk: E1, O1, RE1(6), S1(1)

Upozorněte na sebe pomocí vynikajících složek na 
dokumenty

Plane A4 AP809455
A4 sloha na dokumenty z PU kůže s 20 listým linkovaným blokem, 
kapsou na vizitky a místem pro propisku. Rozměr: 310×240×20 mm 
Tisk: S1(2), O1

York AP752090
Černá konferenční sloha na zip s kovovým štítkem, s linkovaným blokem 
a přihrádkami na dokumenty, vizitky a pera.  Rozměr: 270×350×45 mm 
Tisk: E1, O1, RE1(6)

Jaiden AP781129-10
Sloha na dokumenty z PU kůže s 5000 mAh power bankou, 20 listým blokem 
a stojánkem na tablet. Vč. nabíjecího USB kabelu. Rozměr: 260×340×40 mm 
Tisk: S1(2)

5000 mAh
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Duotone A4 AP809452
Sloha A4 na dokumenty z umělé kůže s 20 
listým linkovaným blokem, uchycením propisky a 
přihrádkou pro vizitky. Rozměr: 337×260×23 mm 
Tisk: S1(2), O1

Duotone A5 AP809451
Sloha A5 na dokumenty z umělé kůže s 20 
listým linkovaným blokem a uchycením propisky. 
Rozměr: 260×193×22 mm Tisk: S1(2), O1

Duotone Zip AP809453
Sloha A4 na dokumenty na zip z umělé kůže s 20 
listým linkovaným blokem, uchycením propisky a 
přihrádkou pro vizitky. Rozměr: 337×255×22 mm 
Tisk: S1(2), O1

Vyberte si složky na 
dokumenty Duotone 
A4 nebo A5 pro psaní 
poznámek nebo verzi 
Duotone Zip se zipem.
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Bosur AP721495-01
Plastový teleskopický držák na průkaz, se zapínámím na cvoček a hliníkovou karabinkou. 
Rozměr: ø32×15 mm Tisk: DO1(FC), P1(2)

Hooky AP844034-10
Teleskopický držák na skipas s karabinkou, kov/plast. 
Rozměr: 50×35×1 mm Tisk: DO1(FC), P1(2)

Slope AP809307
Plastový teleskopický držák na skipass 
s patentkou. Rozměr: ø30×15 mm 
Tisk: DO1(FC), P1(2)
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Maes AP791539
Lanyard s plastovou karabinkou a PVC držákem, 
polyester. Rozměr: 112×485×5 mm Tisk: S1(3), 
P1(1), DG1(FC)

Alter AP741196
Transparentní PVC identifikační visačka s barevným 
vrškem. Rozměr: 110×95 mm Tisk: P1(1), DG1(FC), 
S1(3)

Ifem AP761597
Transparentní plastový obal na kartičku k lanyardu. 
Rozměr: 100×90 mm Tisk: P1(1), DG1(FC), S1(3)

Bizzot AP741818
Transparentní plastová identifikační visačka 
k lanyardu. Rozměr: 84×119 mm Tisk: P1(1), 
DG1(FC), S1(3)

Bindel AP791540
Jmenovka z hliníku s vyměnitelnými papírky. 
Rozměr: 70×25×4 mm Tisk: E1, DG1(FC)
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Bespal AP721876-00
Korkový lanyard s kovovou karabinkou a plastovou 
bezpečnostní přezkou z plastu z pšeničné slámy. 
Rozměr: 20×500 mm Tisk: S1(1), TB(8), DTB(FC)

Tures AP722700
Visačka k lanyardu z recyklovaného papíru. 
Rozměr: 115×92 mm Tisk: P1(2)

Denain AP722708
Bavlněný lanyard na krk s kovovou karabinou, bezpečnostní 
přezkou a kulatým štítkem z ekologické pšeničné slámy a 
ABS plastu. Ideální pro epoxy potisk. Rozměr: 32×500 mm 
Tisk: DO2(FC), P1(2)
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Loriet AP722707
Polyesterová lanyard RPET s kovovou karabinou. 
Rozměr: 20×500 mm Tisk: S1(1), TB(8), DTB(FC)

Kunel AP721492
Polyesterový lanyard s oddělitelnou kovovou 
karabinkou. Rozměr: 20×550 mm Tisk: S1(1), 
TB(8), DTB(FC)

Kappin AP721131
Polyesterový lanyard s kovovou karabinkou a 
bezpečnostní přezkou. Rozměr: 20×500 mm 
Tisk: S1(1), TB(8), DTB(FC)

Neck AP761112
Polyesterový lanyard na krk s kovovou karabinou. 
Rozměr: 20×500 mm Tisk: S1(1), TB(8), DTB(FC)
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SUBYARD - lanyard se sublimačním potiskem na zakázku

Subyard DSubyard B
Polyesterový lanyard na zakázku s kovovou karabinkou, šňůrkou na 
mobil a sublimačním potiskem na obou stranách. Cena zahrnuje 
sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu.
S nebo bez bezpečnostní přezky.
Šňůrka z polyesteru nebo RPET.

Polyesterový lanyard na zakázku s kovovou odepínací karabinkou, šňůrkou 
na mobil a sublimačním potiskem na obou stranách. Cena zahrnuje 
sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu.
S nebo bez bezpečnostní přezky.
Šňůrka z polyesteru nebo RPET.
S částmi z plastu nebo pšeničné slámy.

AP718035 - Subyard B
20 mm,

AP718351 - Subyard 15 B
15 mm,

AP718959 - Subyard B RPET
20 mm,

AP718961 - Subyard 15 B RPET
15 mm,

AP718960 - Subyard B Safe RPET
20 mm,

AP718962 - Subyard 15 B Safe RPET
15 mm,

AP718143 - Subyard B Safe
20 mm,

AP718352 - Subyard 15 B Safe
15 mm,

polyester, plast

polyester, plast

polyester, plast

polyester, plast

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast

AP718037 - Subyard D
20 mm,

AP718355 - Subyard 15 D
15 mm,

AP718967 - Subyard D RPET
20 mm,

AP718969 - Subyard 15 D RPET
15 mm,

AP718968 - Subyard D Safe RPET
20 mm,

AP718970 - Subyard 15 D Safe RPET
15 mm,

AP718145 - Subyard D Safe
20 mm,

AP718356 - Subyard 15 D Safe
15 mm,

polyester, plast

polyester, plast

polyester, plast

polyester, plast

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast

MADE
IN EU
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Subyard A Subyard Zero
Polyesterový lanyard na zakázku s kovovou karabinkou a 
sublimačním potiskem na obou stranách. Cena zahrnuje sublimační 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu.
S nebo bez bezpečnostní přezky.
Šňůrka z polyesteru nebo RPET.
S částmi z plastu nebo pšeničné slámy.

Lanyard se sublimačním tiskem na jedné straně a kovovou 
karabinkou. Cena zahrnuje sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu.
S nebo bez bezpečnostní přezky.
Šňůrka z polyesteru nebo RPET.
S částmi z plastu nebo pšeničné slámy.

AP718034 - Subyard A
20 mm,

AP718349 - Subyard 15 A
15 mm,

AP718955 - Subyard A RPET
20 mm,

AP718957 - Subyard 15 A RPET
15 mm,

AP718956 - Subyard A Safe RPET
20 mm,

AP718958 - Subyard 15 A Safe RPET
15 mm,

AP718514 - Subyard A Safe ECO
20 mm,

AP718515 - Subyard 15 A Safe ECO
15 mm,

AP718142 - Subyard A Safe
20 mm,

AP718350 - Subyard 15 A Safe
15 mm,

polyester

polyester

polyester, plast

polyester, plast

RPET polyester

RPET polyester

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast z pšeničné slámy

RPET polyester, plast z pšeničné slámy

AP718127 - Subyard Zero
20 mm,

AP718357 - Subyard 15 Zero
15 mm,

AP718951 - Subyard Zero RPET
20 mm,

AP718953 - Subyard 15 Zero RPET
15 mm,

AP718952 - Subyard Zero Safe RPET
20 mm,

AP718954 - Subyard 15 Zero Safe RPET
15 mm,

AP718523 - Subyard Zero Safe ECO
20 mm,

AP718524 - Subyard 15 Zero Safe ECO
15 mm,

AP718146 - Subyard Zero Safe
20 mm,

AP718358 - Subyard 15 Zero Safe
15 mm,

polyester

polyester

polyester, plast

polyester, plast

RPET polyester

RPET polyester

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast z pšeničné slámy

RPET polyester, plast z pšeničné slámy
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Subyard C Subyard Double
Polyesterový lanyard na zakázku s kovovou odepínací karabinkou a 
sublimačním potiskem na obou stranách. Cena zahrnuje sublimační 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu.
S nebo bez bezpečnostní přezky.
Šňůrka z polyesteru nebo RPET.
S částmi z plastu nebo pšeničné slámy.

Polyesterový lanyard na zakázku se 2 kovovými karabinkami. 
Sublimační potisk na obou stranách.
S nebo bez bezpečnostní přezky.
Šňůrka z polyesteru nebo RPET.
S částmi z plastu nebo pšeničné slámy.

AP718036 - Subyard C
20 mm,

AP718353 - Subyard 15 C
15 mm,

AP718965 - Subyard 15 C RPET
15 mm,

AP718964 - Subyard C Safe RPET
20 mm,

AP718966 - Subyard 15 C Safe RPET
15 mm,

AP718516 - Subyard C ECO
20 mm,

AP718517 - Subyard 15 C ECO
15 mm,

AP718518 - Subyard C Safe ECO
20 mm,

AP718519 - Subyard 15 C Safe ECO
15 mm,

AP718144 - Subyard C Safe
20 mm,

AP718354 - Subyard 15 C Safe
15 mm,

AP718963 - Subyard C RPET
20 mm,

polyester, plast

polyester, plast

polyester, plast

polyester, plast

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast z pšeničné slámy

RPET polyester, plast z pšeničné slámy

RPET polyester, plast z pšeničné slámy

RPET polyester, plast z pšeničné slámy

AP718194 - Subyard Double
20 mm,

AP718359 - Subyard 15 Double
15 mm,

AP718360 - Subyard 15 Double Safe
15 mm,

AP718981 - Subyard Double RPET
20 mm,

AP718983 - Subyard 15 Double RPET
15 mm,

AP718982 - Subyard Double Safe RPET
20 mm,

AP718984 - Subyard 15 Double Safe RPET
15 mm,

AP718520 - Subyard Double Safe Eco
20 mm,

AP718521 - Subyard 15 Double Safe Eco
15 mm,

AP718348 - Subyard Double Safe
20 mm,

polyester

polyester

polyester, plast

polyester, plast

RPET polyester

RPET polyester

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast z pšeničné slámy

RPET polyester, plast z pšeničné slámy
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Subyard E

Subyard Yoyo A

Subyard Yoyo B

Subyard USB

Zakázková výroba polyesterového lanyardu s 100 cm metrem a 
kovovou karabinkou. Cena zahrnuje sublimační potisk na jedné 
straně, nezahrnuje tiskovou přípravu.
K dispozici v šíři 15 a 20 mm.
Šňůrka z polyesteru nebo RPET.
S částmi z plastu nebo pšeničné slámy.

Polyesterový lanyard na zakázku s teleskopickým připínákem. 
Cena zahrnuje sublimační potisk na obou stranách, nezahrnuje 
tiskovou přípravu.
S nebo bez bezpečnostní přezky.
Šňůrka z polyesteru nebo RPET.

Polyesterový, široký lanyard na zakázku s oddělitelným teleskopickým 
připínákem. Cena zahrnuje sublimační potisk na obou stranách, 
nezahrnuje tiskovou přípravu.
S nebo bez bezpečnostní přezky.
Šňůrka z polyesteru nebo RPET.

Polyesterový lanyard na zakázku s oddělitelnou kovovou karabinkou. 
S vestavěným 8 GB USB flash diskem uvnitř plastové spony. Se 
sublimačním potiskem na obou stranách.
S nebo bez bezpečnostní přezky.
Šňůrka z polyesteru nebo RPET.

AP718361 - Subyard 15 E
15 mm,

AP718082 - Subyard E
20 mm,

AP718972 - Subyard 15 E RPET
15 mm, 

AP718971 - Subyard E RPET
20 mm, 

AP718522 - Subyard E Eco
20 mm,

polyester, plast

polyester, plast

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast z pšeničné slámy

AP718365 - Subyard YoYo B Safe
20 mm,

AP718364 - Subyard YoYo B
20 mm,

AP718976 - Subyard YoYo B Safe RPET
20 mm, 

AP718975 - Subyard YoYo B RPET
20 mm, 

polyester, plast

polyester, plast

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast

AP718363 - Subyard YoYo A Safe
20 mm,

AP718362 - Subyard YoYo A
20 mm,

AP718974 - Subyard YoYo A Safe RPET
20 mm, 

AP718973 - Subyard YoYo A RPET
20 mm, 

polyester, plast

polyester, plast

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast

AP718185_8GB - Subyard USB Safe
20 mm,

AP718179_8GB - Subyard USB
20 mm,

AP718980_8GB - Subyard USB Safe RPET
20 mm,

AP718979_8GB - Subyard USB RPET
20 mm, 

polyester, plast

polyester, plast

RPET polyester, plast

RPET polyester, plast
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Chorum AP809515
Kovový vizitkář s lesklým povrchem. Ideální pro epoxy potisk. 
Cena zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 93×55 mm Tisk: FP-DO(FC), E1

Elemento AP810383-10
Vizitkář z broušeného kovu a PU kůže. V černé dárkové 
krabičce. Rozměr: 92×63×15 mm Tisk: E1, P2(1)

Sesto AP810384
Sada vizitkáře a klíčenky z broušeného kovu a PU kůže. 
V černé dárkové krabičce. Rozměr: 140×150×29 mm 
Tisk: E2, P2(1), S1(1)

338 339
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Merpet AP800518
Kovový vizitkář potažený RPET polyesterem s potisknutelnou 
kovovou částí. Rozměr: 95×64×13 mm Tisk: E1, TC(8), DTC(FC)

Valence AP800685-10
Elegantní vizitkář značky André Philippe, v kovovém rámečku kombinováno 
s umělou kůží. Baleno v černé dárkové krabičce s logem André Philippe. 
Rozměr: 96×62×15 mm Tisk: P2(2), E1

Nouart AP873027
Elegantní set s kuličkovým perem s černou náplní, vizitkářem a 
klíčenkou. Materiál kov/PU kůže. Značkový produkt André Philippe. 
Rozměr: 170×160 mm Tisk: E2, S1(1)

-10

-77
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Dioptry RPET AP874015-01
Čisticí hadřík na brýle ze 100% recyklovaného RPET 
mikrovlákna (170 g/m²). Vyrobeno s jedinečným designem 
na vyžádání, cena zahrnuje sublimační tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 130×180 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

Vision AP809335
Čistící utěrka z mikrovlákna na brýle, v PVC 
pouzdře. Mikrovlákno 230 g/m². Rozměry 
utěrky: 150 x 150 mm. Rozměr: 84×60 mm 
Tisk: P1(1), VS(FC)

Bisight AP812420
Extra silný čistící hadřík na brýle z mikrovlákna (400 g/m²) 
s vlastní grafikou na přední straně. Cena zahrnuje 
sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 100 ks. Rozměr: 135×185 mm Tisk: FP-SU(FC)

Sight AP809339
Čistící utěrka z mikrovlákna na brýle, v měkkém 
plastovém pouzdře s klíčenkou. Rozměry utěrky: 
130 x 180 mm. Rozměr: ø56×23 mm Tisk: P1(1), 
SU1(FC)

-03 -05 -06
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Dioptry AP800348
Hadřík na brýle z polyesterového mikrovlákna (180 g/m²) 
s vlastním designem. Cena zahrnuje sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 130×180 mm Tisk: FP-SU(FC)

Dioptry XL AP800362
Extra velký čistící hadřík na brýle (180 g/m²) z 
mikrovlákna. Vyrobeno ve vlastním designu na vyžádání. 
Cena zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 150×200 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

Dioptry hadříky na brýle jsou dostupné ve dvou 
velikostech v polyesterovém materiálu nebo ve verzi RPET.

Dioptry
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Dioptry Mail AP718197
Papírová pohlednice s vlastní grafikou na obou 
stranách. Vč. čistícího hadříku na brýle (180 g/m²) z 
mikrovlákna se sublimačním potiskem. Cena zahrnuje 
digitální a sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 133×185 mm 
Tisk: FP-DG(FC), FP-SU(FC)

Dioptry Carry AP716407
Na zakázku vyrobený čisticí hadřík na brýle z mikrovlákna (180 g/m²) v 
polyesterovém pouzdře se zapínáním na suchý zip a kroužkem na klíče. 
Cena zahrnuje celoplošný sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 60×70×10 mm Tisk: FP-SU(FC)

Dioptry Mail Eco AP718530
Papírová pohlednice s vlastní grafikou na obou stranách. 
Vč. čistícího hadříku na brýle ze 100% RPET (175 g/m²) 
z mikrovlákna se sublimačním potiskem. Cena zahrnuje 
digitální a sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 133×185 mm Tisk: FP-DG(FC), 
FP-SU(FC)

Dioptry Mail
Pohlednice Dioptry Mail s hadříkem na brýle je k dispozici v bílé nebo 
kraftové papírové verzi.

MADE
IN EU

MADE
IN EU

342 343

https://coolcollection.eu/en/products/AP718197
https://coolcollection.eu/en/products/AP718530
https://coolcollection.eu/en/products/AP716407


Myd AP761483
Plastová 8mi místná kalkulačka se zahnutým 
tělem. Rozměr: 100×35×165 mm Tisk: P2(4)

Vulcano AP722702
8místná solární kalkulačka v pouzdře z 
recyklovaného papíru. Včetně knoflíkové baterie. 
Rozměr: 104×160×4 mm Tisk: P2(2)

BooCalc AP806979
12místná solární kalkulačka v bambusovém 
a plastovém krytu. Včetně knoflíkové baterie. 
Rozměr: 90×170×15mm  Tisk: E2, P2(2)

Times AP800393-10
Plastové brýle na čtení s +1,5 dioptriemi. V soft shellovém pouzdře. 
Tisk: P2(2), TB(8), DTB(FC)

Express AP845119
Kovový otvírač dopisů, v černé dárkové krabičce. 
Rozměr: 155×16 mm Tisk: E1, P2(1)
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Rolbus AP800431
Věčný kalendář z bambusu ve stojánku se 4 kostkami. 
Rozměr: 110×35×50 mm Tisk: E2, P2(4)

Sledujte čas pomocí výjimečných kalendářů

Gadner AP722048
Věčný kalendář z recyklované lepenky. Rozměr: 120×70×40 mm Tisk: P1(4)

Forever AP718644
Věčný kalendář z březové a ořechové překližky. Dodáváno rozložené. 
Rozměr: 250×154×60 mm Tisk: E2

Laorek AP722703
Dřevěný stojánek na pera s věčným kalendářem. Rozměr: 74×75×66 mm 
Tisk: E2, P2(2)

MADE
IN EU
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Keynote AP809482
Multifunkční laserové ukazovátko s perem pro dotykové 
displeje a LED světlem. V kovové krabičce. Dodáváno 
včetně baterií a s modrou náplní.  Rozměr: 177×37×18 mm 
Tisk: E1, P2(2)

Prezi AP809480-21
Multifunkční laserové ukazovátko s perem pro dotykové displeje a LED 
světlem. V kovové krabičce. Dodáváno včetně baterií, s modrou náplní. 
Rozměr: 178×37×18 mm Tisk: E1, P2(2)

Haslam AP781169
Plastové laserové ukazovátko s LED světlem a funkcí pro prezentace. V dárkové 
papírové krabičce, vč. 1 AAA baterie. Rozměr: 17×139×15 mm Tisk: P3(4), S1(1)
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Holty AP718176
Papírový stojánek na pera ve tvaru 
šestiúhelníku na zakázku. Cena 
zahrnuje plnobarevný tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: ø95×130 mm Tisk: FP-DG(FC)

Držák na papírové pero na zakázku Holty je k 
dispozici v bílé nebo kraftové papírové verzi.

Dustbin AP731283
Plastový stojánek na tužky, tvar popelnice. 
Rozměr: 72×138×91 mm Tisk: P1(4)

Holty Eco AP718559
Na zakázku vyrobený, šestihranný 
stojánek na pera z kraftového papíru. 
Cena zahrnuje plnobarevný digitální 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Dodává se rozložené. 
Rozměr: ø95×130 mm Tisk: FP-DG(FC)

Holty
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Glaston AP722607
RPET poudro na pera s bambusovým víčkem a elastickým 
páskem. S pravítkem a integrovaným držákem mobilního telefonu. 
Rozměr: 198×63×56 mm Tisk: E2, P2(2)

Firdex AP722706
Bambusový stolní organizér se stojánkem RPET na mobilní telefon a 
na pera. Rozměr: 117×92×85 mm Tisk: E2, P2(2)

Crystalline AP813012
Transparentní plastový stojánek na tužky s 
digitálním displejem, teploměrem, hodinami, 
budíkem a kalendářem. Včetně baterií. 
Rozměr: 100×120×53 mm Tisk: P3(4), UVD(FC)

Loris AP806904
Černostříbrný plastový stojánek na pera s 
digitálním displejem, teploměrem, hodinami, 
budíkem a kalendářem. Včetně baterie. 
Rozměr: 95×120×55 mm Tisk: P3(4), UVD(FC)

Petrox AP721875
Multifunkční plastový stojánek na pera s bambusovým 
předním panelem a digitálním displejem. Funkce: 
teploměr, zobrazení času a data. S knoflíkovou baterií. 
Rozměr: 100×115×50 mm Tisk: P3(4), E3
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Trucker 30 AP718344
30 cm flexibilní plastové pravítko ve tvaru kamionu s vlastní grafikou. 
Cena zahrnuje UV LED tisk na jedné straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 350×65 mm Tisk: FP-UV(FC)

Drawy 30 AP716611
30 cm flexibilní plastové pravítko s vlastní grafikou. Cena je včetně UV LED tisku na 
jedné straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 310×35 mm 
Tisk: FP-UV(FC)

Drawy 15 AP716610
15 cm flexibilní plastové pravítko s vlastní grafikou. Cena je včetně UV LED tisku na 
jedné straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 160×35 mm 
Tisk: FP-UV(FC)

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

Ohebné plastové pravítko Trucker je k dispozici ve 2 různých délkách.

Ohebné plastové pravítko Drawy je k dispozici ve 2 různých délkách.

Drawy

Trucker MADE
IN EU

MADE
IN EU
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Alury 20 AP800410
Hiníkové pravítko, 20 cm. Rozměr: 210×31×3 mm 
Tisk: E1, P2(4)

Hebe AP791347
15 cm plastové pravítko. 
Rozměr: 160×42×2 mm Tisk: P0(4), S0(2), 
UVA(FC)

Linear AP800343
15 cm plastové pravítko s lupou. Rozměr: 180 mm 
Tisk: P0(4), S0(2), UVA(FC)

Thirty AP731319
Hliníkové pravítko v trojúhelníkovém tvaru. S 
pravítkem 30 cm a měřítky 1: 20/1: 25/1: 50/1: 
75/1: 10. Rozměr: 320×20×20 mm Tisk: E1, P2(4)

Alury 30 AP800411
Hiníkové pravítko, 30 cm. Rozměr: 311×30×3 mm 
Tisk: E1, P2(4)

Eding AP761134
30 cm průhledné plastové pravítko (ukazuje délku 
v palcích a centimetrech). Rozměr: 320×35×2 mm 
Tisk: S0(2), UVA(FC)

Nitria AP721803-01
Antibakteriální plastové pravítko 30 cm. V 
souladu s ISO 22196. Rozměr: 315×40×2 mm 
Tisk: S0(2), UVA(FC)
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Boomark AP718537
Záložka z bambusové překližky se šňůrkou z PU kůže. 
Rozměr: 40×130×2 mm Tisk: E1, P1(4)

Woomark Creative AP716609
Na zakázku vyrobená záložka z březové překližky s plnobarevnou grafikou 
a lněnou šňůrkou. Cena včetně UV LED tisku na přední straně, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 40×130×2 mm Tisk: FP-UV(FC)

MADE
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Simler AP718057
Dřevěné pravítko, 15 cm. Rozměr: 170×40×1 mm Tisk: E1, P0(4), OP(FC)

Rooler AP718526
12 cm pravítko z překližky s vyseklým motivem. Rozměr: 30×160×2 mm Tisk: E1, P0(4), OP(FC)

Bomler AP718058
Dřevěná záložka s 11 cm pravítkem. 
Rozměr: 125×35×1 mm Tisk: E1, P0(4)
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OneSix AP808514
Pravítko z borovice, 16 cm. Rozměr: 170×25×3 mm Tisk: E1, P0(4), 
OP(FC)

ThreeO AP808515
Pravítko z borovice, 30 cm. Rozměr: 310×25×3 mm Tisk: E1, P0(4), 
S0(2), OP(FC)

Rubus 30 AP810434
Pravítko z bambusu, 30 cm. Rozměr: 309×32×3 mm Tisk: E1, P0(4), 
S0(2), OP(FC)

352 353
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Kigan AP722704
Záložka z recyklovaného papíru s lupou a provázkem. 
Rozměr: 139×37×1 mm Tisk: P1(4)

Whealer 15 AP808517-00
Ekologické plastové pravítko z pšeničné slámy 15 cm. 
Rozměr: 166×40×2 mm Tisk: P0(4), S0(2), UVA(FC)

Jofry AP722705
Magnetická záložka potažená recyklovaným papírem. 
Rozměr: 20×60×2 mm Tisk: P1(4)

Whealer 30 AP808518-00
Ekologické plastové pravítko z pšeničné slámy 30 cm. 
Rozměr: 315×40×2 mm Tisk: P0(4), S0(2), UVA(FC)
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Ledify AP718195
Trofej na zakázku z akrylu s vícebarevným LED světlem. V jedinečném 
tvaru s gravírovanou grafikou. Dodáváno se 3 AA bateriemi. Cena 
zahrnuje laser, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 25 ks. 
Rozměr: 140×210 mm Tisk: FP-E, P3(2)

Nelum AP741363
8mi hranná skleněná trofej se stojánkem. 
Dodáváno v černé dárkové krabičce. 
Rozměr: 63×140×140 mm Tisk: E3, UVD(FC)

Tournament AP869006
Kulatá křišťálová trofej na podstavci. Dodáváno v 
modré dárkové krabici s uzavíráním na magnet. 
Rozměr: 160×165×10 mm Tisk: E3

Owen AP781238
Kulatá, skleněná trofej v černé dárkové krabičce. 
Rozměr: 100×110×60 mm Tisk: E3

-A
pětiúhelník

-B
žárovka

-E
tvar na zakázku
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Tampa AP808806
Skleněná kostka. Dodáváno v tmavomodré 
magnetické dárkové krabičce. 
Rozměr: 40×40×40 mm Tisk: E3, UVD(FC)

World AP791422
Globus na skleněné kostce v magnetické 
dárkové krabičce. Rozměr: 60×100×60 mm 
Tisk: E3, UVC(FC)

Macon AP808807
Skleněná krychle. Dodáváno v 
tmavomodré magnetické dárkové krabičce. 
Rozměr: 40×40×60 mm Tisk: E3, UVD(FC)

Daytona AP869008
Obdélníkový skleněný blok. Dodáváno v dárkové 
krabici s okénkem. Rozměr: 80×80×20 mm 
Tisk: E3, UVD(FC)

Lexington AP869000
Skleněná krychle. V magnetické tmavě modré 
dárkové krabičce. Rozměr: 80×50×50 mm 
Tisk: E3, UVD(FC)

Louisville AP869007
Obdélníkový skleněný blok. Dodáváno v dárkové 
krabičce s okénkem. Rozměr: 60×60×20 mm 
Tisk: E3, UVD(FC)
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Staňte se propagátorem dobrodružného životního stylu! 
Najděte ideální doplňky pro strávení dne na pláži, užívání si 

společnosti vašeho mazlíčka nebo péče o krásnou zahradu. 
Naše kolekce sportovních a outdoorových doplňků vám 

pomůže dosáhnout vašich propagačních cílů, zatímco naše 
produkty šetrné k životnímu prostředí vám umožní snížit vaši 

ekologickou stopu.

LEISURE
and Sport

356 357



CreaShot AP716639
Plážový tenis na zakázku se 2 raketami a jedním míčkem. 
Vyrobeno z březové překližky a ekologického plastu z 
pšeničné slámy. Cena zahrnuje identický plnobarevný 
potisk na přední straně obou raket, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 190×330 mm 
Tisk: FP-UV(FC)

Saiker AP722163
Plážový tenis se 2 raketami a jedním míčkem, vyrobený ze dřeva a 
ekologického plastu z pšeničné slámy. Rozměr: 190×330×6 mm 
Tisk: S1(2), E3

Pecter AP722840
Plážový tenis se 2 raketami a jedním míčkem, vyrobený ze dřeva a ekologického 
plastu z pšeničné slámy. Včetně 3 deskových her, které lze hrát na raketách. V 
bavlněném pytlíku se stahovací šňůrkou. Rozměr: 190×330×6 mm Tisk: E3, S1(2), 
TC(8), DTC(FC)

MADE
IN EU
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Tarik AP761041
2 rakety a jeden míček, vyrobeno ze dřeva a plastu. 
Rozměr: 190×330 mm Tisk: S1(2)

Pocket AP844015
Skládací nylonové frisbee, s obalem. Lze tisknou 
na frisbee i obal. Rozměr: ø240 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC)

Faluk AP741794
Plážový tenis s barevnými raketami a jedním míčkem, 
vyrobeno ze dřeva a plastu. Rozměr: 330×190 mm 
Tisk: S1(2)

Horizon AP809503
Kulaté frisbee, vyrobeno z plastu. 
Rozměr: ø160 mm Tisk: S0(2), VS(FC)

Cupsol AP741663
Set na plážový tenis se 2 pálkami a jedním míčkem, 
dřevo/plast. Rozměr: 190×330 mm Tisk: S1(2)

Smooth Fly AP809473
Plastové frisbee s hladkým povrchem. 
Rozměr: ø230×20 mm Tisk: S0(1)
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Ditul AP721474
Frisbee z ekologického plasto s bambusovými vlákny. 
Rozměr: ø228×25 mm Tisk: S0(1)

Tumble AP722842
Hra na házení pytlů s pískem s dřevěnou deskou a 4 pytli s 
pískem. Rozměr: 180×100×77 mm Tisk: TD(8), DTD(FC)

Reppy AP809526-01
Frisbee z recyklovaného PP plastu s rovným povrchem. 
Ideální pro tisk. Rozměr: ø230×20 mm Tisk: S0(1)

Boliche AP722841
Herní set petanque se 6 kovovými koulemi. V přepravním pouzdru 
z polyesteru RPET na zip. Rozměr: 230×80×165 mm Tisk: TD(8), 
DTD(FC)

PP
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Sunshine AP702217
Nafukovací polštář, PVC. Rozměr: 330×250 mm 
Tisk: TA(8), DTA(FC)

Egeo AP731792
Nafukovací polštář, PVC. Rozměr: 320×250 mm  
Tisk: TA(8), DTA(FC)

Blisit AP781732
Nafukovací plážový polštářek s jednou 
transparentní stranou, PVC. Rozměr: 330×180 mm 
Tisk: TA(8), DTA(FC)

Cancun AP731186
Nafukovací polštář, PVC. Rozměr: 330×180 mm Tisk: TA(8), 
DTA(FC)
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Playo AP781978
PVC plážový míč, 6 panelů. Délka panelu: 380 mm. 
Rozměr: ø280 mm Tisk: TA(8), DTA(FC), S1(1)

SMYJTE KONKURENCI
Dejte svým klientům šanci na zábavu s 
barevnými plážovými hračkami. Nejen, že vám 
poskytnou nekonečné hodiny zábavy na slunci, 
ale také udrží vaši značku v centru pozornosti 
po celou letní sezónu. Oživte léto širokou škálou 
přizpůsobitelných možností a udělejte ze své 
značky nejnápadnější část pláže.

Waikiki AP702047
6ti panelový,nafukovací PVC míč, 
s bílými a barevnými díly. Délka 
panelu: 320 mm. Rozměr: ø230 mm 
Tisk: TA(8), DTA(FC), S1(1)

Navagio AP810719
Plážový míč se 6 panely, transparentní 
a plná barva. Vyfouklý rozměr 400 mm. 
Rozměr: ø260 mm Tisk: TA(8), DTA(FC), 
S1(1)

Zeusty AP781730
Plážový míč se 6 panely, plná bílá 
barva a transparentní barevné panely, 
PVC. Vyfouklý rozměr: 370 mm. 
Rozměr: ø280 mm Tisk: TA(8), DTA(FC)

Magno AP731795
Lesklý plážový míč. Délka panelu: 
470 mm. Rozměr: ø400 mm 
Tisk: TA(8), DTA(FC), S1(1)
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Darmon AP722839
Plážový míč z PVC s ozdobou ovoce. Vyfouklá 
velikost: 370 mm. Rozměr: ø280 mm Tisk: TA(8), 
DTA(FC), S1(1)

Monvar AP721716
Nafukovací plážová matrace s okénkem, PVC. 
Rozměr: 700×1800×230 mm Tisk: TD(8), DTD(FC)

Pumper AP731778
Nafukovací matrace. Materiál: PVC. 
Rozměr: 700×1800 mm Tisk: TD(8), DTD(FC)

Wave AP731183
Plážové PVC mini-lehátko, s provázkem a okýnkem. 
Rozměr: 420×730 mm Tisk: TD(8), DTD(FC)
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Nissi AP716645
Dřevěná plážová stolička se sublimačním 
potiskem polyesterové tkaniny 600D RPET. Cena 
včetně sublimačního tisku, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Hmotnostní limit: 100 kg. Min. mn.: 10 ks. 
Rozměr: 340×370×410 mm Tisk: FP-SU(FC)

Mayaba AP716644
Houpací síť vyrobená na zakázku s plnobarevně 
potištěnou polyesterovou tkaninou 600D RPET a 
dřevěným rámem. Včetně 2 kovových karabin. Cena 
včetně sublimačního tisku, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Hmotnostní limit: 100 kg. Min. mn.: 10 ks. 
Rozměr: 800×1800 mm Tisk: FP-SU(FC)

Mandalay AP718205
Dřevěné lehátko se sublimačním potiskem 
polyesterové tkaniny 600D RPET. Cena včetně 
sublimačního tisku, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Hmotnostní limit: 100 kg. Min. mn.: 10 ks. 
Rozměr: 580×850×850 mm  Tisk: FP-SU(FC)

Plážové doplňky pro letní relax
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Taner AP791573
Plážový slunečník s UV ochranou a taškou. 
Materiál: nylon. Rozměr: ø1500 mm  Tisk: TD(8), 
DTD(FC)

Nukel AP721619
Dvoubarevný plážový slunečník s výškově 
nastavitelnou kovovou tyčkou a 8 nylonovými 
panely. S taškou na přenášení z PVC. 
Rozměr: ø1500 mm Tisk: TD(8), DTD(FC)

Niobex AP722154-00
Polybavlněná houpací síť v přenosném pouzdře 
se stahovací šňůrkou. Hmotnostní limit: 120 kg. 
Rozměr: 1900×800 mm  Tisk: TD(8), DTD(FC)

Buren AP781811
Polaminovaná plážová, skládací matrace z 
netkané textilie s uchem. Rozměr: 700×1800 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC)

Kassia AP781674
Olemovaná plastová plážová matrace s uchy. 
Rozměr: 600×1800 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)
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Vedant AP722838
Dvoubarevná pareo plážová osuška ze 100% 
bavlny, 180 g/m². Rozměr: 1700×900 mm 
Tisk: S2(1), TC(8), DTC(FC)

Dayane AP722837-01
Elektrický ruční větráček z ABS plastu. Dodává 
se bez 3 baterií AAA. Rozměr: 80×175×25 mm 
Tisk: P2(4), VS(FC)

Yistal AP721622
Dvoubarevný pareo plážový ručník 
ze 100% organické bavlny, 110 g/m². 
Rozměr: 1800×900 mm Tisk: S2(1), TC(8), 
DTC(FC)

Hendry AP721195
Plastový větráček se sprejem na vodu s oddělitelnou 
nádobkou na vodu. Dodáváno bez 2 AA baterií. 
Rozměr: 85×160×80 mm Tisk: P1(2), VS(FC)

Sally AP722156
Dvoubarevná pareo plážová osuška 
z bavlny. 100% bavlna, 180 g/m². 
Rozměr: 1700×900 mm Tisk: S2(1), TC(8), 
DTC(FC)

Cleansand AP731922
Plastový popelník na pláž. Rozměr: ø60×87 mm 
Tisk: P1(4), VS(FC)
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Waterpro AP731546
Plastový, voděodolný obal se šňůrkou na stažení. 
Rozměr: 95×230 mm Tisk: P2(1), S0(2), TB(8), 
DTB(FC)

Arsax AP741775
Barevný, plastový a voděodolný obal 
na mobil se šňůrkou na krk. Ideální pro 
dotykové mobily. Rozměr: 130×245 mm 
Tisk: P2(1), S0(2)

Tamy AP791973
Voděodolné PVC pouzdro na mobil se 
šňůrkou na krk. Rozměr: 130×245 mm 
Tisk: S0(2)
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Tinsul AP741836
Voděodolný lodní pytel s nastavitelným popruhem 
přes rameno, plastovou přezkou a karabinkou. 
Rozměr: ø185×360 mm Tisk: TC(8), DTC(FC), S2(1)

Kinser AP741835
Voděodolný lodní pytel s plastovou přezkou 
a karabinkou. Rozměr: ø115×245 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC), S2(1)

Tayrux AP721550
Voděodolný lodní batoh, ripstop materiál, s 
nastavitelnými ramenními popruhy a plastovou 
přezkou. Rozměr: ø230×630 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC), S2(1)

Kirot AP741845
Barevný, plastový, voděodolný obal na tablet. 
Rozměr: 310×210 mm Tisk: P2(1), S0(2)-01
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Digibreeze Eco AP718529
Vějíř vyrobený na zakázku s bambusovou rukojetí a 
kraftovým papírem. Cena zahrnuje digitální tisk na obou 
stranách, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 170×235 mm Tisk: FP-DG(FC), E1, P1(2)

Navrhněte si svůj jedinečný vějíř s bambusovými nebo plastovými rukojeťmi 
v 6 barvách. U obou typů si můžete vybrat ze 6 různých tvarů papíru.

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

Onebreeze Eco AP716484
Vějíř z kraftového papíru vyrobený na 
zakázku s plnobarevnou grafikou. Cena je 
včetně digitálního tisku na obou stranách, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 336×191 mm Tisk: FP-DG(FC)

Onebreeze AP716483
Papírový vějíř vyrobený na zakázku s 
plnobarevnou grafikou. Cena je včetně 
digitálního tisku na obou stranách, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 336×191 mm Tisk: FP-DG(FC)
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Vějíř na zakázku Onebreeze je k dispozici s plnobarevnou grafikou ve verzích 
kraftového papíru a bílého papíru.
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Lencer AP721645-00
Recyklovaný PET polyesterový vějíř s žebry 
z ekologického plastu z bambusových 
vláken. V krabičce z kraftového papíru. 
Rozměr: 425×230 mm Tisk: P1(1)

Tela AP761252
Látkový vějíř s plastovou rukojetí. 
Rozměr: 430×230 mm Tisk: P1(2)

Woter AP721478-01
Vějíř z RPET lahví a dřevěnými žebry, v kraftové 
papírové krabičce. Rozměr: 425×230 mm 
Tisk: E1, P1(2)

Pumik AP722836
Vějíř z RPET polyesteru s PP žebry. 
Rozměr: 430×230 mm Tisk: P1(2)

Bilsom AP722151
Vějíř z recyklovaného papíru. 
Rozměr: 305×175 mm Tisk: S0(4), TA(8), 
DTA(FC)

Stilo AP731531
Papírový vějíř s plastovým držadlem. 
Rozměr: 245×260 mm Tisk: P1(2)
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Xaloc AP791584
Plastové sluneční brýle s UV 400 ochranou. 
Tisk: P1(4), VF(FC)

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

Kombinujte barvy nožiček a obrouček a ozdobte své jedinečné sluneční brýle filmem 
Vision na čočkách nebo až 4 barvami na nožičkách.
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Gredel AP741791
Plastové sluneční brýle s dvoubarevnými obroučkami, 
metalickými čočkami a UV 400 ochranou. Tisk: P1(4), 
VF(FC)

Harvey AP741351
Plastové sluneční brýle s UV400 ochranou a matným 
povrchem. S transparentními obroučkami, barevnými 
nožičkami a barevně odpovídajícími metalickými 
čočkami. Tisk: P1(4), VF(FC)

Glaze AP810378
Plastové sluneční brýle s černými obroučkami a 
barevnými nožičkami. Tisk: P1(4), VF(FC)

Nival AP741580
Plastové sluneční brýle s průhlednými obroučkami, 
metalickými čočkami a ochranou UV 400. Tisk: P1(4), 
VF(FC)

Malter AP791927
Plastové sluneční brýle s UV400 ochranou a matným 
povrchem. Tisk: P1(4), VF(FC)

Spike AP791611
Módní plastové sluneční brýle pro děti. S UV 
ochranou 400. Tisk: P1(4), VF(FC)
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Nixtu AP781289
Plastové sluneční brýle s UV 400 ochranou. 
Tisk: P1(4), VF(FC)

Dolox AP810394
Plastové sluneční brýle se speciálními 
nožičkami pro epoxy potisk. S ochranou UV 
400. Cena zahrnuje epoxy potisk na nožičkách, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Tisk: FP-DO(FC), VF(FC)

Mundo AP800387
Skládací plastové sluneční brýle s UV400 
ochranou. Tisk: P1(2), VF(FC)

Poren AP722834
Sluneční brýle RPET s metalickými skly a 
UV 400 ochranou. Tisk: P1(4), VF(FC)

Sigma AP721908
RPET sluneční brýle s UV 400 ochranou. 
Tisk: P1(4), VF(FC)
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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(2), VF(FC)

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

Mirfat AP722158
Sluneční brýle z ekologického plastu z pšeničné 
slámy s UV400 ochranou. Tisk: P1(4), VF(FC)

Kilpan AP721596-00
Sluneční brýle z ekologického plastu s 
bambusovými vlákny a UV400 ochranou. 
Tisk: P1(4), VF(FC)

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(2), VF(FC)
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Kalermix AP722835-77
RPET plstěné pouzdro na sluneční brýle s výrazným štítkem 
RPET. Rozměr: 95×180 mm Tisk: TA(8), DTA(FC)

CreaFelt Sun AP716579
Zakázkové RPET plstěné pouzdro na sluneční brýle s celobarevně 
potištěnou přední stranou. S výrazným štítkem RPET. Cena včetně 
sublimačního tisku, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 80×170 mm Tisk: FP-SU(FC)

Silmax AP721735-00
Pouzdro na sluneční brýle z polyesteru v přírodní barvě. 
Rozměr: 90×180 mm Tisk: TA(8), DTA(FC)

MADE
IN EU
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Suncase AP718558
Na zakázku vyrobené pouzdro na brýle ze softshellu 
s celoplošně tištěnou grafikou. 95% polyester 
a 5% elastan. Cena zahrnuje sublimační tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 70×160 mm Tisk: FP-SU(FC)

Ekain AP741395
Polyesterový obal na sluneční brýle na stažení. 
Ideální pro sublimační potisk. Rozměr: 90×180 mm 
Tisk: TA(8), DTA(FC), SU1(FC)

Subsun AP812418
Obal na brýle z mikrovlákna s vlastní grafikou 
na jedné straně, 170 g/m². Cena zahrnuje 
sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 84×160 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

Milla AP731436
Látkový obal na brýle. Rozměr: 180×90 mm 
Tisk: TA(8), DTA(FC)

Procter AP810443
Plastové pouzdro na brýle s pěnovou vložkou 
uvnitř. Rozměr: 67×163×44 mm Tisk: P2(4)
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CreaPlaya AP809533
Plážové žabky na zakázku s PE podrážkou a 
PCV pásky. Barevnost podrážky a pásků lze 
na vyžádání kombinovat. Min. mn.: 50 párů/
kombinace. Rozměr: 36-38, 42-44 Tisk: TC(8), 
DTC(FC), S1(1), P2(2), EX

Kombinujte barvy podrážky a pásku a ozdobte své jedinečné plážové pantofle 1 barevným 
potiskem na podrážce, logem do písku na spodní části podrážky nebo až 8 barvami na páscích.

-01

-01 -01T -02 -03 -05 -06 -07 -10

-02 -03 -05 -06 -07 -10

PODRÁŽKY

PÁSKY

376 377

https://coolcollection.eu/en/products/AP809533


Suboslip AP800360
Flip-flop žabky s podrážkou a páskem z přírodního kaučuku. Možno 
tisknout celý horní díl pomocí sublimace. Tloušťka 10 mm. Cena 
zahrnuje sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: S (36-38), M (39-41), L (42-44) Tisk: FP-SU(FC)

Boracay AP809532
Unisex plážové žabky s transparentním PVC páskem v barvě žabek. 
Vyrobeno z PE. Rozměr: 36-38, 42-44 Tisk: P2(2), S1(1)

Cayman AP731408
Plážové žabky, unisex. Materiál polyester/EVA. Rozměr: 36-38, 42-44 
Tisk: TC(8), DTC(FC)
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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-SUR(FC)

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-SUR(FC)

Nechte si vyrobit váš slaměný klobouk s 
našitou stuhou.

Přišití stuhy je za dodatečné příplatky.

Prosíme, kontaktujte nás pro další 
informace a ceny.

Subrero MADE
IN EU

378 379
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Menas AP781837
Barevná stuha na klobouky z netkané 
textilie. Dodáváno v nastříhaných páscích 
po 10 ks. Min. mn.: násobky 10 ks. 
Rozměr: 670×27 mm Tisk: TA(8), DTA(FC)

Corkband AP722160
Stuha z přírodního korku na slámové klobouky. 
Rozměr: 670×27 mm Tisk: TA(8), DTA(FC)

Cottonband AP722260
Stuha ze 100% recyklované bavlny na slaměné klobouky. 
Rozměr: 670×27 mm Tisk: S1(4), TA(8), DTA(FC)
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Timbu AP791197
Polyesterový unisex módní klobouk. 
Dodává se bez stuhy. Tisk: Netisknutelný

Braz AP791198
Unisex polyesterový klobouk. Dodáváno bez stuhy. 
Rozměr: 290×255 mm Tisk: Netisknutelný

Randolf AP722159-00
Unisex slaměný klobouk ze syntetického 
vlákna s nastavitelným vnitřním páskem. 
Tisk: Netisknutelný
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Vita AP761015
Unisex slaměný klobouk (bez stuhy). 
Tisk: Netisknutelný

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

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

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

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

Licem AP721194-00
Unisex syntetický papírový klobouk (bez stuhy). 
Tisk: Netisknutelný

-00 -01

380 381

Leisure and Sport

https://coolcollection.eu/en/products/AP761986
https://coolcollection.eu/en/products/AP781818
https://coolcollection.eu/en/products/AP721194-00
https://coolcollection.eu/en/products/AP761015
https://coolcollection.eu/en/products/AP741009
https://coolcollection.eu/en/products/AP741918-00


Naše praktické doplňky pro zvíře ocení 
nejen milovníci domácích mazlíčků. 
Podmaňte si lidská srdce tím, že budete 
myslet na jejich nejlepšího přítele a 
podpořte povědomí o své značce pomocí 
označeného pytle na odpadky, kartáče na 
domácí mazlíčky, bezpečnostního světla 
nebo misky pro psa.

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(1)

Rucin AP781753
Plastový zásobník ve tvaru kosti s 15 pytlíky na psí 
exkrementy s karabinkou. Rozměr: 82×54×41 mm 
Tisk: P2(1)
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Bruno AP718133
Polyesterové vodítko na zakázku s kovovou karabinkou. Cena zahrnuje sublimační potisk na obou 
stranách, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 1150×20 mm Tisk: FP-SUR(FC)

Pavesave AP716580
Na zakázku vyrobený zásobník na pytlíky na psí 
exkrementy z 600D RPET polyesteru s kovovou 
karabinou. S celoplošně tištěnou sublimační 
grafikou a výrazným štítkem RPET. Nezahrnuje 
plastové sáčky a tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 70×40×40 mm Tisk: FP-SU(FC)

Muller AP741596
Plastový zásobník na psí odpadky s 1LED světlem, 
15ti sáčky a hliníkovou karabinkou, vč. knoflíkových 
baterií. Rozměr: ø41×104 mm Tisk: P2(4)

Belka AP810382
Bezpečnostní blikající LED světlo pro 
zvířata ve tvaru kosti, vč. knoflíkové baterie. 
Rozměr: 48×31×16 mm Tisk: P1(4)

Brolin AP722843
Oboustranný kartáč na zvířata s dřevěnou 
rukojetí. Rozměr: 60×230×70 mm Tisk: E2, P2(2)
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Puppy AP718060
Plastová miska pro psy. Rozměr: ø200×60 mm Tisk: VS(FC)

Poppy AP722149
Skládací miska pro psy z laminovaného recyklovaného papíru a RPET 
polyesteru. Rozměr: ø170×100 mm Tisk: TA(8), DTA(FC)

Flybit AP731480
Frisbee pro psy, materiál bavlna a polyester. 
Rozměr: ø200 mm Tisk: TA(8), DTA(FC)

Roco AP731481
Obojek pro psy se šátkem a plastovou přezkou, 
polyester. Rozměr: 200×140 mm Tisk: TA(8), 
DTA(FC)

Bipols AP781925-02
Polyesterový, psí obojek s reflexním šátkem 
a plastovou přezkou. Rozměr: 230×155 mm 
Tisk: TA(8), DTA(FC)
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Mussox AP722388
Koule se semeny divokých květin v držáku z 
recyklovaného papíru. Rozměr: 44×91×30 mm 
Tisk: P2(2), VS(FC)

Biyok AP722147
Tobolka se semeny na výsadbu divokých 
květin, v kartonu z recyklovaného papíru. 
Rozměr: 55×66×14 mm Tisk: P1(4)

Tomarux AP722148
Sada na pěstování bylinek se 4 kuličkami semen v krabici z 
recyklovaného papíru. Včetně kuliček z rajčat, bazalky, rukoly 
a heřmánku. Rozměr: 84×84×32 mm Tisk: P1(4), OP(FC)

Tomtit AP718123
Dřevěná ptačí budka. Dodáváno rozložené. 
Rozměr: 165×142×120 mm Tisk: S1(2), E2, P1(2), 
OP(FC)
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Rozvíjejte svou značku pomocí zahradních doplňků

Nertel AP781236
Sada 2 biologicky rozložitelných 
květináčů se semínky máty a petržele. 
Rozměr: 150×70×70 mm Tisk: P1(1), VS(FC)

Tumil AP722844
Biologicky rozložitelný květináč s 5-8 
slunečnicovými semínky. Rozměr: ø65×62 mm 
Tisk: P1(1)

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)

Merin AP721179
Sada pro pěstování máty v dřevěné krabičce s 
biologicky odbouratelným plastovým květináčkem, 
6-8 semeny máty a pěstovacím substrátem. 
Rozměr: 75×75×75 mm Tisk: E1, P1(4)

Petunia AP731428
Květináč z biologicky rozložitelného materiálu 
s 5-8 semínky petúnie v různých barvách. 
Rozměr: ø65×62 mm Tisk: VS(FC)
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Botanic AP892009
Zahradní nářadí v nylonové tašce s přihrádkami. Obsahuje 
nůžky na stříhání, ruční vidlici, 2 lopatky, vázací drát s řezákem, 
rozprašovač a pár rukavic. Rozměr: 105×105×220 mm 
Tisk: TD(8), DTD(FC), E3, P3(2)

Jardin AP892010
Zahradní nářadí v nylonové zástěře. Obsahuje 
nůžky na stříhání, ruční vidlici, lopatku a pár rukavic. 
Rozměr: 560×450 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), 
E3, P3(2)
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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: E3

BBQ SETY PRO PERFEKTNÍ 
ZAHRADNÍ PÁRTY
Vytvořte dárek na téma grilu a poskytněte 
svým zákazníkům dokonalé nástroje pro 
nekonečné množství požitků z vaření venku. 
Čeká na vás množství BBQ sad, abyste mohli 
rozpálit gril. Nabízíme udržitelné bambusové 
a dřevěné spotřebiče spolu s nerezovými 
variantami.
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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(4), RE2(6)

Carolina AP800384
BBQ set na grilování, 3 ks (vidlička, 
obracečka a kleště) v hliníkovém pouzdře. 
Rozměr: 371×102×82 mm Tisk: E3

Craxton AP722205
6dílná sada na grilování a krájení masa ze 
dřeva a nerezové oceli v sáčku na zip. Včetně 
2 nožů, ostřící lišty, klipu, vidličky a prkénka. 
Rozměr: 368×240×40 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), E3

Arcadia AP722546-77
Chladicí taška RPET s PEVA výstelkou, přihrádkou na 
zip a nastavitelným ramenním popruhem. Včetně 
3 ks nerezové BBQ sady (vidlička, lopatka a klip). 
600D RPET polyester s výrazným štítkem RPET. 
Rozměr: 250×380×200 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), 
E3, P3(2)

Tory AP800359
3 ks - BBQ set z nerezové oceli (vidlička,lopatka 
a kleště) nylonová taška se zipem. 
Rozměr: 410×270 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), E3

Axon AP800358
5 ks BBQ sada s 3 nerezovými doplňky (vidlička, 
lžíce a klip) s dřevěnou rukojetí, rukavice a 
polyesterová zástěra. Rozměr: 440×640 mm 
Tisk: TD(8), DTD(FC), E3
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Midland AP722538-01
Proutěný piknikový koš pro 2 osoby, s hliníkovou izolací a 
uzamykacím páskem a rukojetí z PU kůže. Včetně 12dílné 
sady nádobí: 2 sady nerezových příborů (nůž, vidlička a 
lžíce), 2 keramické talíře, 2 plastové sklenice a 2 slánky. 
Rozměr: 385×260×190 mm Tisk: P3(2), C3(8), WPC3(FC)

Bubu AP722851
Proutěný chladící piknikový koš s ramenním 
popruhem, hliníkovou izolací a bambusovým 
víkem. Rozměr: ø320×255 mm Tisk: E3

Yonner AP721590
Skládací chladicí piknikový koš s hliníkovým 
rámem a EVA polstrovanými držadly, polyester 
600D. Rozměr: 470×250×280 mm Tisk: TD(8), 
DTD(FC)
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Kazor AP722068-77
Chladící batoh na piknik RPET s polstrovanými popruhy 
a zády, chladicí přihrádka s polstrováním PEVA. 
Obsahuje 2 sklenice, 2 nože, 2 lžíce, 2 vidličky, 2 talíře a 2 
ubrousky. Polyester 600D RPET s výrazným štítkem RPET. 
Rozměr: 270×370×220 mm Tisk: TD(8), DTD(FC)

Seyman AP722850-77
Piknikový chladící batoh z 600D RPET polyesteru s PEVA výstelkou. 
Včetně sady nádobí pro 4 osoby a 600D RPET polyesterové piknikové 
deky (160 g/m2). Rozměr: 290×400×260 mm Tisk: TD(8), DTD(FC)

Tilken AP722853-77
13dílná pikniková sada nádobí a příborů pro 2 osoby v přepravním kufříku 
z polyesteru 600D RPET na zip. Rozměr: 245×245×45 mm Tisk: TD(8), 
DTD(FC)

Dorothy AP722852-77
Skládací piknikový koš z 600D RPET 
polyesteru s hliníkovým rámem a přední 
kapsou na zip. S výrazným štítkem RPET. 
Rozměr: 460×260×290 mm Tisk: TD(8), 
DTD(FC)

Zaralex AP722165-10-77
Skládací, dvoubarevná pikniková deka 
RPET s uchem. Polyester RPET, 160 g/m². 
Rozměr: 1200×1500 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)
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Caterpil AP722502-21
Teleskopická trekingová hůl na nordic walking s 
hliníkovým tělem, ergonomickou rukojetí z přírodního 
korku, poutkem na zápěstí a anti-shock systémem. S 
košíkem na sníh v přenosné tašce z netkané textilie. 
Rozměr: 1350 mm Tisk: E3, TD(8), DTD(FC)

Brulen AP721481
2ks nordických trekinkových hliníkových holí s 
ergonomickými držadly, poutky na zápěstí a systémem 
proti nárazům. S patkami do sněhu a obalem. 
Rozměr: 1350 mm Tisk: E3, TD(8), DTD(FC)
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Kupra AP721473
Multifunkční náramek na přežití z 
padákového nylonu s kompasem, píšťalkou 
a křesacím kamínkem na zapálení ohně. 
Rozměr: 255×34×11 mm Tisk: E1, P2(2)

Nansen AP809300
Kovový kompas s kroužkem. 
Rozměr: ø43×10 mm Tisk: P2(2), E1, UVC(FC), 
DO3(FC)

Magellan AP809373-01
Plastová klíčenka s kompasem a kovovým 
kroužkem. Rozměr: 30×55×9 mm Tisk: P1(4), 
UVB(FC)

Clark AP741328
Plastová karabinka s kompasem. 
Rozměr: 30×69×10 mm Tisk: P1(2), DO1(FC)

Vydejte se na cestu s ideálním nářadím
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CreaSnow AP716522
Na zakázku vyrobený obal na lyžařské brýle s elastickým páskem, 
100% polyester (140 gr/m²). S celoplošnou sublimační tištěnou 
grafikou, cena nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 200×110×50 mm Tisk: FP-SU(FC)

Sailor AP800313
Plastový dalekohled s čistícím hadříkem v nylonovém pouzdře, 
4-násobné přiblížení. Rozměr: 110×115×45 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Wanderer AP800312
Plastový mini dalekohled s 3-násobným přiblížením. 
Rozměr: 66×65×38 mm Tisk: P2(1)

MADE
IN EU

394 395
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Sondic AP722846-10
Sada kempinkových příborů a ešusů. Včetně 2 hliníkových 
ešusů a sady příborů z nerez oceli (vidlička, lžíce, nůž). V 
polyesterovém pouzdře RPET. Rozměr: ø130×153 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC), E3

Rebrax AP722847-77
190T RPET polyesterový 
samorozkládací stan v přenosné 
tašce. Rozměr: 1500×1100×1500 mm 
Tisk: TD(8), DTD(FC)

Mufar AP722849-10
Kempingová svítilna na solární pohon se 7 LED. 
Vestavěná funkce powerbanky s 1200 mAh baterií a 
USB portem pro nabíječku. Rozměr: ø94×198 mm 
Tisk: P2(4), VS(FC)

Demil AP721356-10
Přenosná kempingová lampa s kovovými uchy a 30 LED 
diodami ve 3 COB světlech. Dodáváno bez 3 AAA baterií. 
V dárkové krabičce. Rozměr: ø70×95 mm Tisk: P1(4), VS(FC)

Platoon AP806656
Skládací kempingová příborová sada z nerezové oceli s hliníkovými držadly, 300D 
polyester. Včetně vidličky, nože a lžíce. V černém obalu. Rozměr: 110×70×20 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC), E2, P2(2)

1200 mAh

394 395
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Camping AP722155
Lehká houpací síť z recyklovaného nylonu ve stejně 
barevném obalu se stahovací šňůrkou. Včetně 
závěsných popruhů a karabin. Hmotnostní limit: 
200 kg. Rozměr: 2700×1400 mm  Tisk: TD(8), 
DTD(FC)

Daltom AP722848-77
Polyesterový spací pytel 190T RPET na 
zip s pouzdrem se stahovací šňůrkou v 
odpovídající barvě. Rozměr: 750×1900 mm 
Tisk: TD(8), DTD(FC)

Calix AP741570
Spací pytel na zip ve stejně barevném 
obalu na stahování šňůrkou.  
Rozměr: 750×1850 mm Tisk: TD(8), 
DTD(FC)
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Mountain AP761799
Fleece deka s popruhem pro přenášení 
na suchý zip. 100% polyester, 200 g/m². 
Rozměr: 1300×1600 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), 
BR(10)

Menex AP741275
Fleecová deka s protižmolkující úpravou, 
180g/m². Rozměr: 1200×1500 mm 
Tisk: BR(10)

Kayla AP721905
RPET fleecová deka s obalem, RPET polyester 
(200 g/m²). Rozměr: 1200×1500 mm Tisk: TD(8), 
DTD(FC), BR(10)

Bibbly AP722249-00
Polar fleecová deka RPET v přírodní barvě s pouzdrem 
ze 100% bavlny. Polyester RPET (200 g/m²) s výrazným 
štítkem RPET. Rozměr: 1300×1600 mm Tisk: TD(8), 
DTD(FC), BR(10)
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CreaRide Reflect AP716632
Na zakázku vyrobený celobarevně potištěný potah 
sedla na kolo s reflexní stranou a elastickým 
páskem, 190T RPET polyester. S výrazným 
štítkem RPET. Cena včetně sublimačního tisku, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 220×220×70 mm Tisk: FP-SU(FC)

CreaRide RPET AP718698
Na zakázku vyrobený celobarevně potištěný potah 
sedla na kolo s elastickým pásem, voděodpudivý 
polyester 190T RPET. S výrazným štítkem RPET. Cena 
včetně sublimačního tisku, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 220×200×70 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

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

Cyklistický potah na sedlo CreaRide je 
dostupný v polyesterové nebo RPET 
polyesterové verzi. Jezděte bezpečně v 
noci s novým CreaRide Reflect.

CreaRide
MADE
IN EU
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Eddy AP808039
Sada na opravu jízdních kol v průhledném 
plastovém pouzdře z PP. Obsahuje šestihranný 
klíč a sadu na opravu defektu (2 páčky na 
pneumatiky, struhadlo, lepidlo, 2 krytky ventilů, 
2 duše ventilků a 5 záplat na pneumatiky). 
Rozměr: 110×85×28 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

Mapol AP722000
Potah sedla na kolo z 190T RPET polyesteru. 
S výrazným štítkem RPET. Tisk: S1(3)

Trax AP810375
Potah na sedlo na kolo s elastickým páskem, 190T polyester. 
Rozměr: 220×220×70 mm Tisk: S1(3)

Wein AP722150-10
Sada na opravu jízdního kola v praktické tašce na 
rám kola. Včetně: 15 funkcí multifunkčního nářadí, 
šestihranného klíče, mini pumpy a sady na opravu 
defektu (2 páčky na pneumatiky, struhadlo a 6 
záplat). 600D polyester. Rozměr: 220×65×100 mm 
Tisk: TD(8), DTD(FC)

Lance AP808030
Sada nářadí na opravu jízdního kola v praktickém 
kufříku. Obsahuje: 15 funkcí multifunkčního 
nářadí a sady pro opravu defektu (2 páky na 
gumy, smirkový papír, lepidlo a 6 náplastí). 
Rozměr: 93×130×35 mm  Tisk: TD(8), DTD(FC)
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Bowel AP722423
2dílná sada světel na kolo v PP plastovém pouzdře. Obsahuje 
1 bílé a 1 červené LED světlo s elastickými pásky a 2 světelné 
režimy. Se 2 knoflíkovými bateriemi. Rozměr: 94×21×45 mm 
Tisk: P1(4), UVB(FC)

Wiggins AP809467
Plastová sada světel na kolo s připevněním na řídítka a 
sedlo. Přední světlo s 5ti LED diodami, zadní blikačka s 
5ti LED diodami. Pracuje s 6ti AAA bateriemi. Dodáváno 
bez baterií. Neprodejné v následujících zemích: Německo, 
Rakousko, Švýcarsko. Rozměr: 140×170×35 mm 
Tisk: P2(2)

400 401

https://coolcollection.eu/en/products/AP809467
https://coolcollection.eu/en/products/AP722423


Ritok AP722855-77
Polstrovaná cyklistická taštička na zip z 600D RPET polyesteru 
s výrazným štítkem RPET. Rozměr: 170×95×80 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC)

Triyo AP721480
Zámek na kolo s ocelovým drátem, potaženým PVC a se 2 klíči. 
Rozměr: ø12×690 mm Tisk: P1(2)

Rush AP810372
Hliníkový zvonek na kolo se stříbrnou plochou. 
Rozměr: ø54×67×54 mm Tisk: P1(4), DO2(FC)

-05 -06 -10

-10

-05

-21

-06

-98

-07

400 401

Leisure and Sport

https://coolcollection.eu/en/products/AP810372-21
https://coolcollection.eu/en/products/AP721480-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP722855-77


CreaWaist Run AP716457
Na zakázku vyrobená ledvinka z polyesteru. S přihrádkou 
na zip a nastavitelným elastickým pasem. Cena zahrnuje 
celoplošný sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 270×110 mm Tisk: FP-SU(FC)

Runfree AP716547
Na zakázku vyrobené neoprenové pouzdro na paži 
na mobilní telefon. Vhodné pro mobilní telefony 
s úhlopříčkou displeje až 6 palců. S celoplošnou 
sublimační tištěnou grafikou, cena nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 110×170×10 mm 
Tisk: FP-SU(FC)
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Bilbon AP722146-77
Polyesterové reflexní pouzdro na paži s přihrádkou na zip. Lze jej 
použít k nošení mobilního telefonu, klíčů, hotovosti nebo kreditních 
karet. 210T polyester. Rozměr: 80×175×40 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Tildak AP781667
Reflexní ledvinka s vypolstrovanou zadní částí a kapsou pro sportovní 
láhev, 210D polyester. Rozměr: 270×180 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Rapik AP781063-10
Ledvinka na zip z polyesteru a spandexu s držákem startovního čísla. 
Rozměr: 220×35 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Kelan AP781619
Obal na mobil na paži z PU kůže s dotykovým okénkem a reflexními částmi. 
Vhodný pro mobily do rozměru 6 palců. Rozměr: 110×170 mm Tisk: P2(2)

Wanel AP781392
Ledvinka s dotykovým okénkem a otvorem pro sluchátka, lycra. 
Rozměr: 240×105 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Flaser AP722137-77
Reflexní ledvinka s přihrádkou na zip a nastavitelným popruhem. 
210T polyester. Rozměr: 350×120×50 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

-02F
-05

-06

-07

-10

-05

-06

-10

-02

-07

-05

-10

-06

-25

402 403

Leisure and Sport

https://coolcollection.eu/en/products/AP722146-77
https://coolcollection.eu/en/products/AP781619-02
https://coolcollection.eu/en/products/AP781667-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP781392-02F
https://coolcollection.eu/en/products/AP781063-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP722137-77


Galtax AP721197
Švihadlo s dřevěnými držadly. 
Rozměr: ø7×2600 mm Tisk: E1, P1(2)

Panky AP722164
Bavlněné švihadlo s dřevěnými držadly. V bavlněném sáčku se stahovací 
šňůrkou. Rozměr: ø8×3100 mm Tisk: E2, P2(2), TC(8), DTC(FC)

Derix AP741696
Švihadlo s plastovými držadly. Rozměr: ø7×2570 mm Tisk: P1(2)
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Vainen AP722854
Cvičební pás z latexu a polyesteru v pouzdru na stažení. 
Rozměr: 380×80 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Nayan AP721254
Guma na fitness cvičení z TPE. 
Rozměr: 500×50 mm Tisk: Netisknutelný

CreaTrain AP716456
Na zakázku vyrobený elastický cvičební pás z polyesteru pro fitness 
trénink. Cena zahrnuje sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 400×80 mm Tisk: FP-SU(FC)

Beker AP761057
Potítko na zápěstí. Rozměr: 64×73 mm Tisk: BR(10)

Bork AP721906
Sada 3 ks gum na cvičení s různým odporem (lehký, střední, 
těžký) z TPE gumy. S obalem na přenášení se šňůrkou. 
Rozměr: 90×220×10 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)
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Nodal AP721604
Podložka pro cvičení jógy z EVA pěny s pásky 
na přenášení.  Rozměr: 600×1800×2,41 mm 
Tisk: TD(8), DTD(FC)

Tuduk AP722153
2dílná sada masážních míčků z přírodního korku v 
bavlněném sáčku. Umožňují samomasáž a uvolnění 
napětí v napjatých svalech a těžko dostupných 
místech. Rozměr: ø60 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Natara AP722166
Kostka na jógu z přírodního korku s pouzdrem 
z kraftového papíru. Od balančních pozic až po 
protažení nebo podepřené záklony, kostka vás může 
podpořit po celou dobu vašeho jógového cvičení. 
Rozměr: 225×150×75 mm Tisk: E2, P2(4)

Padma AP722152
Podložka na jógu z přírodního korku s 
pouzdrem z kraftového papíru a páskem na 
přenášení. Rozměr: 600×1800 mm Tisk: TD(8), 
DTD(FC), E3
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Birdie AP716646
Oboustranný golfový ručník s kovovým věšákem a sublimačním potiskem 
na jedné straně. 100% bavlna + 100% mikrovlákno, 400 g/m². Cena 
včetně sublimačního tisku, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 300×500 mm Tisk: FP-SU(FC)

Tarkyl AP741335
Golfový ručník s kovovým věšáčkem. Materiál 100% bavlna, 650 g/m². 
Rozměr: 410×175 mm Tisk: BR(10)

Caddie AP722845
Golfový set se 2 míčky a 4 dřevěnými týčky 
v plastové tubě. Rozměr: ø46×148 mm 
Tisk: P2(1), VS(FC)

Nessa AP741337
Plastový golfový míček. Rozměr: ø42 mm 
Tisk: Netisknutelný

Hydor AP741338
Dřevěné golfové týčko. Rozměr: ø11×70 mm 
Tisk: P1(1)
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Sporter AP731820
Sportovní vesta pro dospělé. Materiál: 190T 
polyester. Rozměr: 520×630 mm Tisk: TA(8), 
DTA(FC), S1(3)

Cambex AP741555
Sportovní vesta pro dospělé z netkané textilie. 
Rozměr: 560×660 mm Tisk: TA(8), DTA(FC), S1(3)

CreaTeam AP716581
Sportovní vesta z polyesteru 190T RPET vyrobená 
na zakázku pro dospělé. S celoplošně tištěnou 
sublimační grafikou a výrazným štítkem RPET. Cena 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 520×620 mm Tisk: FP-SU(FC)

Delko AP791920
Fotbalový míč z PVC a umělé kůže, velikost 
5. Dodáváno vyfouklé. Rozměr: ø220 mm 
Tisk: Netisknutelný

Basley AP721455
Plastové kuličkové pero ve fotbalovém designu, 
s modrou náplní. Rozměr: ø20×153 mm 
Tisk: P0(4)
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Torres AP761201
Nafukovací fandící tyče, 2 ks v balení, pro jednorázové 
použití. Dodáváno s náústkem. Vyrobeno z LDPE. 
Rozměr: 100×600 mm Tisk: S1(1)

Zacky AP721192
Ruka na fandění z EVA pěny. Rozměr: 250×500 mm 
Tisk: S1(1)

Claxo AP810376
Plastová píšťalka se šňůrkou v barvě. 
Rozměr: 51×19×24 mm Tisk: P1(4), DO1(FC), VS(FC)

Coach AP844011
Transparentní plastová píšťalka s kroužkem na klíče se 
svítilnou, vč. baterií. Rozměr: 98 mm Tisk: P1(4)

Maracana AP761436
Plastové fandící klapačky ve tvaru ruk. 
Rozměr: 85×185×20 mm Tisk: P2(4)

Podpořte svůj tým fandícími produkty
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SuboWrist Eco AP716621
Na zakázku vyrobený festivalový náramek z polyesteru RPET s 
bambusovým bezpečnostním zapínáním. Se sublimační tištěnou 
grafikou na obou stranách, cena nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 100 ks. Rozměr: 390×15 mm Tisk: FP-SUR(FC)

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

Broch AP722161
RPET polyesterový festivalový náramek s 
bambusovým bezpečnostním zámkem. 
Rozměr: 350×15 mm Tisk: TA(8), DTA(FC), 
*:SU1(FC)

Multivent AP761108
Pásek na zápěstí, zapínání na patentku. 
Rozměr: 243×19 mm Tisk: P1(1)

Events AP791448
Náramek pro dospělé, v jedné 
velikosti. Materiál: syntetické vlákno. 
Rozměr: 258×27 mm Tisk: TA(8), DTA(FC), S0(2)

-01* -06A -07 -10 -02 -03 -05 -06 -07 -10 -01 -02 -02F -03 -05 -06 -06V -07 -10 -25 -80

-01 -10

Festivalový náramek na zakázku SuboWrist je 
nyní k dispozici také v RPET s bambusovým 
bezpečnostním zapínáním.

SuboWrist MADE
IN EU

410 411

https://coolcollection.eu/en/products/AP716621
https://coolcollection.eu/en/products/AP718203-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP722161-06A
https://coolcollection.eu/en/products/AP761108-02
https://coolcollection.eu/en/products/AP791448-05


Fanseat Fold AP716620
Na zakázku vyrobený skládací polštářek na stadion z 600D RPET polyesteru s 
izolačním hliníkovým dnem. Se sublimační tištěnou grafikou na přední straně, 
cena nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 350×300×20 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

Fanseat AP716470
Na zakázku vyrobený polštář na sezení z netkané textilie s uchem. 
Cena zhahrnuje celoplošný sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 310×310×20 mm Tisk: FP-SU(FC)

Rostel AP722162
Polštářek na sezení z netkané txtilie s uchem a kapsou. 
Rozměr: 310×310×10 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(2)
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Polštář na stadion Fanseat na zakázku je nyní k dispozici v ještě 
praktičtější skládací verzi.

MADE
IN EUFanseat

410 411

Leisure and Sport

https://coolcollection.eu/en/products/AP716470-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP716620
https://coolcollection.eu/en/products/AP722162-05


Subdal Colour AP716634-01T
Zakázková akrylová medaile s plnobarevnou grafikou. 
Na sublimačním potištěném RPET lanyardu. Cena 
zahrnuje sublimaci a UV LED tisk, nezahrnuje tiskové 
přípravy. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø70×500 mm 
Tisk: FP-SUR(FC), FP-UV(FC)

Subyard Fresh lanyard na zakázku s držákem na láhev je k dispozici ve 
verzi RPET.

Subyard Fresh AP718192
Polyesterový lanyard na zakázku s držákem 
na láhve, cena zahrnuje sublimační potisk na 
obou stranách, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 63×440 mm 
Tisk: FP-SUR(FC)

Subdal Eco AP716633
Zakázková bambusová medaile na sublimačním 
potištěném RPET lanyardu. Cena včetně 
sublimačního tisku nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø70×500 mm 
Tisk: FP-SUR(FC), P1(4), E1

Subyard Fresh RPET AP718985
RPET lanyard na zakázku s otvírákem na láhve. Cena 
zahrnuje sublimační potisk na obou stranách, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 63×440 mm 
Tisk: FP-SUR(FC)

Subdal Shine AP716635-21
Na zakázku vyrobená medaile z broušeného hliníku s 
plnobarevnou grafikou. Na sublimačním potištěném 
RPET lanyardu. Cena zahrnuje sublimaci a UV LED 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: ø70×500 mm Tisk: FP-SUR(FC), FP-UV(FC)

Frinly AP721482
Polyesterový lanyard s držákem na láhve 
se silikonovým kroužkem pro láhev a víčko. 
Rozměr: 60×450 mm Tisk: S1(1), TB(8), DTB(FC)

Subyard Fresh
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Subdal medaile je k dispozici ve 3 nových verzích RPET s bambusovou, 
akrylovou a broušenou hliníkovou kompozitní medailí.

Subdal MADE
IN EU

MADE
IN EU

412 413

https://coolcollection.eu/en/products/AP716634-01T
https://coolcollection.eu/en/products/AP716633
https://coolcollection.eu/en/products/AP716635-21
https://coolcollection.eu/en/products/AP718192
https://coolcollection.eu/en/products/AP718985
https://coolcollection.eu/en/products/AP721482-05


Subyard Drink lanyard na zakázku 
s otvírákem na láhve je k dispozici v 
polyesterových nebo RPET materiálech 
s nebo bez plastové nebo bezpečnostní 
přezky ze slámy.

Subyard Drink RPET 
AP718977
RPET lanyard na zakázku s kovovou karabinkou a 
otvírákem na láhve. Cena zahrnuje sublimační potisk 
na obou stranách, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 100 ks. Rozměr: 31×610 mm Tisk: FP-SUR(FC), E1

Subyard Drink Safe RPET 
AP718978
RPET lanyard na zakázku s kovovou karabinkou, 
otvírákem na láhve a bezpečnostní přezkou. Cena 
zahrnuje sublimační potisk na obou stranách, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 31×610 mm Tisk: FP-SUR(FC), E1

Subyard Drink Safe Eco 
AP718525
Polyesterový lanyard RPET na zakázku s kovovou 
karabinkou a otvírákem na láhve a bezpečnostní 
přezkou z plastu z pšeničné slámy. Cena 
zahrnuje sublimační potisk na obou stranách, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 31×610 mm Tisk: FP-SUR(FC), E1

Subyard Drink AP718193
Polyesterový lanyard na zakázku s kovovou karabinkou a otvírákem 
na láhve. Sublimační potisk na obou stranách. Cena zahrnuje 
sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 31×610 mm Tisk: FP-SUR(FC), E1

Subyard Drink Safe AP718232
Polyesterový lanyard na zakázku s kovovou karabinkou a otvírákem 
na láhve. Cena zahrnuje sublimační potisk na obou stranách 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 31×610 mm 
Tisk: FP-SUR(FC), E1

Subyard Drink MADE
IN EU

412 413
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https://coolcollection.eu/en/products/AP718977
https://coolcollection.eu/en/products/AP718978
https://coolcollection.eu/en/products/AP718525
https://coolcollection.eu/en/products/AP718193
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Zastánce zdraví a péče o sebe zároveň! Každý si potřebuje 
občas odpočinout a my vám dáváme šanci poskytnout 

ideální doplňky pro relaxaci. Naplňte stylovou kosmetickou 
taštičku kapesními zrcátky, kartáči na vlasy, manikúrovými 

sadami a dalšími hygienickými doplňky a darujte trochu 
vitality a zdraví!

VITALITY
and Care

414 415



Tays AP721987
Kosmetická taška na zip z bavlny a polaminované juty. 
Rozměr: 215×165×50 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Ringok AP721988
Kosmetická taštička na zip z bavlny a polaminované 
juty. Rozměr: 200×150×60 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Subrum AP721730-00
Kosmetická taštička na zip z bavlny a přírodního korku. 
Rozměr: 215×160×50 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP721730-00
https://coolcollection.eu/en/products/AP721988
https://coolcollection.eu/en/products/AP721987


Grafox AP722307-00
Fairtrade bavlněná kosmetická taštička na zip s výraznou Fairtrade 
etiketou. 100% fairtrade bavlna, 180 g/m². Rozměr: 205×140×85mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC)

Adaldy AP722699
Fairtrade bavlněná, dvoubarevná kosmetická taštička na zip s 
výraznou Fairtrade etiketou. 100% Fairtrade bavlna, 180 g/m². 
Rozměr: 230×170×60 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Adams AP722305-00
Fairtrade bavlněná kosmetická taštička na zip s výraznou Fairtrade 
etiketou. 100% fairtrade bavlna, 180 g/m². Rozměr: 230×170×60 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC)

Rupert AP722132
Kosmetická taštička na zip z konopné látky. 100% konopí, 
200 g/m². Rozměr: 205×140×85 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP722307-00
https://coolcollection.eu/en/products/AP722305-00
https://coolcollection.eu/en/products/AP722699-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP722132-00


Kopel AP721462
Kosmetická taštička z 600D RPET polyesteru se 2 přihrádkami na zip, 
s etiketou s označením RPET. Rozměr: 210×130×80 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC)

Halgar AP721916
Kosmetická taštička na zip ze 100% recyklované bavlny.  
Rozměr: 210×125 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Boyan AP722133-00
Kosmetická taštička na zip ze 100% organické bavlny. 175 g/m². 
Rozměr: 215×160×60 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Akilax AP721919
Kosmetická taštička na zip z polyesteru 600D RPET. Rozměr: 210×120×30 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC)

Ramsek AP722716-77
Kosmetická taštička na zip z RPET plsti. Rozměr: 220×140×65 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC)

Plumok AP722378
Kosmetická taštička na zip ze 100% organické bavlny. S výrazným štítkem z 
organické bavlny, 180 g/m². Rozměr: 210×125mm Tisk: TB(8), DTB(FC)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP722133-00
https://coolcollection.eu/en/products/AP722378
https://coolcollection.eu/en/products/AP721916-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP722716-77
https://coolcollection.eu/en/products/AP721462-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP721919-10
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CreaBeauty
Kosmetické taštičky CreaBeauty RPET, Cork RPET, Trapeze a Square jsou k dispozici ve 3 různých velikostech s bílým nebo černým zipem.

Vyberte si nový CreaBeauty Carry, který bude vaším snadno přenosným společníkem.
Všechny produkty CreaBeauty jsou k dispozici s celoplošnou sublimační tištěnou grafikou.

CreaBeauty S RPET

CreaBeauty Cork S RPET

CreaBeauty Carry

CreaBeauty L RPET

CreaBeauty Cork L RPET

CreaBeauty M RPET

CreaBeauty Cork M RPET

AP716584

AP716587

AP716590

AP716586

AP716589

AP716585

AP716588

RPET kosmetická taštička na zakázku.

RPET kosmetická taštička s korkem na zakázku.

RPET kosmetická taštička s uchem na zakázku.

RPET kosmetická taštička na zakázku.

RPET kosmetická taštička s korkem na zakázku.

RPET kosmetická taštička na zakázku.

RPET kosmetická taštička s korkem na zakázku.

150×120 mm

150×120 mm

200×140×85 mm

250×200 mm

250×200 mm

190×150 mm

190×150 mm

MADE
IN EU

418 419

https://coolcollection.eu/en/products/AP716590-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP716587-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP716588-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP716589-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP716585-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP716586-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP716584-01
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CreaBeauty Trapeze S

CreaBeauty Square S

CreaBeauty Trapeze M

CreaBeauty Square M

CreaBeauty Trapeze L

CreaBeauty Square L

AP716524

AP716591

AP716525

AP716592

AP716526

AP716593

Kosmetická taštička RPET na zakázku ve tvaru 
lichoběžníku.

Kosmetická taštička RPET na zakázku ve 
tvaru čtverce.

Kosmetická taštička RPET na zakázku ve tvaru 
lichoběžníku.

Kosmetická taštička RPET na zakázku ve 
tvaru čtverce.

Kosmetická taštička RPET na zakázku ve tvaru 
lichoběžníku.

Kosmetická taštička RPET na zakázku ve 
tvaru čtverce.

170×100×75 mm

100×100×50 mm

220×130×90 mm

140×140×70 mm

315×180×120 mm

180×180×90 mm
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https://coolcollection.eu/en/products/AP716525-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP716526-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP716524-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP716592-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP716591-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP716593-10


Britney AP761213
Kosmetická taštička na zip, 600D polyester. 
Rozměr: 220×140×60 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Fergi AP791100
Kosmetická taštička z PVC se zipem. 
Rozměr: 240×220×75 mm  Tisk: TB(8), DTB(FC), 
S0(3)

Losut AP741776
Transparentní plastová kosmetická taštička. 
Rozměr: 295×211×85 mm Tisk: S0(3)

Iriam AP781081
Transparentní kosmetická taštička z PVC na zip. 
Rozměr: 170×45×125 mm Tisk: S0(2)

Kreston AP721463
Kosmetická taštička na zip z polyesteru v přírodní barvě. 
Rozměr: 220×140×65 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP761213-00
https://coolcollection.eu/en/products/AP721463
https://coolcollection.eu/en/products/AP791100-03
https://coolcollection.eu/en/products/AP741776-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP781081-03


Darak AP722715
Kosmetická taštička na zip z PU kůže s metalickým 
povrchem. Rozměr: 210×150×3 mm Tisk: S1(1)

Tramux AP721066
Kartáč na vlasy proti zacuchání v metalické barvě. 
Rozměr: 67×90×45 mm Tisk: P1(1)

Epson AP721202
Kulatý balzám na rty v metalickém obalu. Rozměr: ø38 mm 
Tisk: P1(1)

Busey AP722714
Kapesní zrcátko potažené ABS plastem s metalickým 
povrchem. S normálním a zvětšovacím zrcátkem. 
Rozměr: ø64×15 mm Tisk: P1(1)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP722715-21
https://coolcollection.eu/en/products/AP721202-97
https://coolcollection.eu/en/products/AP721066-04
https://coolcollection.eu/en/products/AP722714-21


Gonzalex AP722713
Bambusová šperkovnice se zrcátkem. Rozměr: 80×25×76 mm 
Tisk: E2, P2(4)

Arashi AP800467
Bambusová šperkovnice s vnitřní sametovou výplní a zrcátkem ve 
víku. Rozměr: 150×100×50 mm Tisk: E3, P3(4)

Makeboo AP874016
Kulaté kapesní zrcátko z bambusu.  Rozměr: ø72×11 mm 
Tisk: E2, P2(4)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP722713
https://coolcollection.eu/en/products/AP800467
https://coolcollection.eu/en/products/AP874016


Alunax AP721918
Kapesní zrcátko potažené přírodním korkem 
s normálním a zvětšovacím zrcátkem. 
Rozměr: ø62×20 mm Tisk: P2(2), E2

Thiny AP731471
Kulaté plastové kapesní zrcátko. 
Rozměr: ø62 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

Glance AP731367-01
Skládací plastové zrcátko s kartáčem na vlasy. 
Rozměr: ø66 mm Tisk: P1(4)

Gill AP809318
Hliníkové kapesní zrcátko (klasické a zvětšující). 
Rozměr: ø60×6 mm Tisk: P2(2), E2, UVC(FC)

Yunkai AP781436-01
Skládací kartáč na vlasy se zrcátkem. 
Rozměr: ø65×34 mm Tisk: P1(4)

BeautyBadge AP718221
Placka se zrcátkem a s plnobarevně potištěným 
vloženým papírem. Cena zahrnuje digitální tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: ø75 mm Tisk: FP-DG(FC), P2(2)

-01 -03 -05 -06

422 423

V
itality and C

are

https://coolcollection.eu/en/products/AP731471-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP809318
https://coolcollection.eu/en/products/AP718221
https://coolcollection.eu/en/products/AP781436-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP731367-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP721918


Bowok AP722696
Vanilkový balzám na rty v kulatém bambusovém 
obalu s ochranou proti slunci SPF15. 
Rozměr: ø44 mm Tisk: E1, P1(2)

Fitol AP722695
Vanilkový balzám na rty v bambusovém obalu s 
ochranou proti slunci SPF15. Rozměr: ø20×76 mm 
Tisk: E1, P1(2)

Taishe AP722856-01
Aloe vera balzám na rty v ABS plastovém obalu. S ochranou 
SPF15. Rozměr: ø19×70 mm Tisk: P1(1)

Nirox AP781070
Vanilkový balzám na rty v průsvitném 
plastovém obalu. S ochranou SPF15. 
Rozměr: ø19×70 mm Tisk: P1(1)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP722856-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP722695
https://coolcollection.eu/en/products/AP722696
https://coolcollection.eu/en/products/AP781070-02


Kurt AP722694
6dílná sada štětečků na make-up z ekologické 
pšeničné slámy a PP plastu, v bavlněném pytlíku 
se stahovací šňůrkou. Rozměr: 100×165×10 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC)

Fragrano AP800466
Bambusová cestovní lahvička na parfém s plnitelným skleněným 
zásobníkem a rozprašovačem. Kapacita: 10 ml. Rozměr: ø20×105 mm 
Tisk: E1, P1(2)

Cretus AP722136
Mléko na opalování v plastové lahvičce s odpovídající 
barevnou krytkou a karabinou. Ochrana SPF30, 30 ml. 
Rozměr: 47×95×24 mm Tisk: VS(FC)
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https://coolcollection.eu/en/products/AP800466
https://coolcollection.eu/en/products/AP722694
https://coolcollection.eu/en/products/AP722136-02


Dianex AP722712
Dřevěný kartáč na vlasy a kosmetické zrcátko 
v bavlněném pytlíku se stahovací šňůrkou. 
Rozměr: 80×120 mm Tisk: E2, P2(2)

Bessone AP809572
Hřeben z bambusu v kraftové papírové krabičce. 
Rozměr: 137×30×6 mm Tisk: E1, P1(1), OP(FC)

Aveiro AP722128
Bambusový kartáč na vlasy. 
Rozměr: 63×200×35 mm Tisk: E2, P2(2)

Wofel AP721468
Hřeben z ekologického plastu z pšeničné slámy. 
Rozměr: 168×28×3 mm Tisk: P1(4)

Dantel AP721690-00
Kartáč na vlasy z ekologického plastu z pšeničné 
slámy. Rozměr: 50×173×34 mm Tisk: P1(4)

Pro komplexní kosmetickou péči
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Goonix AP722725
Kovový masážní přístroj na 
hlavu s bambusovou rukojetí. 
Rozměr: 110×230×110 mm 
Tisk: E2, P2(2)

Ruck AP722711
Exfoliační, bambusový masážní kartáč v 
bavlněném pytlíku se stahovací šňůrkou. 
Rozměr: ø110×35 mm Tisk: E2, P2(2), TB(8), 
DTB(FC)
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Treisy AP722131
6dílná sada na manikúru v 
pouzdře z přírodního korku. 
Rozměr: 60×110×20 mm Tisk: E2, P2(1)

Yernia AP722231
6dílná sada na manikúru z nerezové oceli v plátěném pouzdře. 
Obsahuje nůžky, nůžky na nehty, pilník na nehty, pinzetu a 2 
odstraňovače kůžičky. Rozměr: 60×110×20 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC)

428 429
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Missy AP807209
6-ti dílná manikura v skládacím obalu s patentkou. 
Rozměr: 120×70 mm  Tisk: P2(2)

Dreijar AP722710
Bambusový pilník na nehty se šňůrkou na zavěšení. 
Rozměr: 40×105×4 mm Tisk: E1, P1(2)

Minail AP800484
Sada na manikúru v bavlněném pytlíku se stahovací šňůrkou. 
Obsahuje pilník a nůžky na nehty. Rozměr: 75×120 mm Tisk: S1(2), 
TB(8), DTB(FC)

Lacky AP722718-77
6dílná manikúra z nerezové oceli v plstěném pouzdře RPET. Obsahuje 
nůžky, nůžky na nehty, pilník na nehty, pinzetu a 2 odstraňovače kůžičky. 
Rozměr: 60×110×20 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

-10-05
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Siluet AP761340
Měřič tělesných rozměrů s plastovým držákem. 
Rozměr: 55×20×85 mm Tisk: P1(4)

Emir AP791521
Plastový BMI kalkulátor s metrem. 
Rozměr: 20×63×55 mm Tisk: P2(4)

Glaffy AP800479
Digitální osobní váha s podsvíceným displejem a 
váhovou plošinou z tvrzeného skla. Kapacita: 180 kg, 
dělení 0,1 kg, měrné jednotky: kg/lb. Se 2 bateriemi AAA. 
Rozměr: 280×280×23 mm Tisk: S2(2), UVD(FC)

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: E3, S2(2)
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Fident AP741956
Sada na čištění zubů pro děti s plastovým 
kartáčkem a přesýpacími hodinami, v obalu na zip. 
Rozměr: 80×200×20 mm Tisk: P2(4), E2, S1(3)

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(2)

Boohoo AP809567
Přírodní bambusový kartáček na zuby s 
nylonovými štětinami v papírové krabičce. 
Rozměr: 175×13×5mm Tisk: E1, P2(2)

Boohoo Mini AP809568
Přírodní bambusový kartáček pro děti na 
zuby s nylonovými štětinami v papírové 
krabičce. Rozměr: 145×13×5mm 
Tisk: E1, P2(2)

Duncan AP722693-00
Skládací zubní kartáček z ekologické pšeničné 
slámy a PP plastu. Rozměr: 16×162×23 mm 
Tisk: P2(2)

Dentarius AP809571
Stojánek na kartáčky na zuby z bambusu v 
kraftové papírové krabičce. Rozměr: ø40×40 mm 
Tisk: E1, P2(2)
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Boohoo
Ekologický bambusový zubní kartáček Boohoo 
je dostupný také ve verzi Mini pro děti.
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Gymnasio AP741547
Sportovní ručník z mikrovlákna v obalu, 185 gr/m². 
Rozměr: 500×1000 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), BR(10)

-01 -02 -03 -05 -06 -07 -25

ZAHALTE SE DO NĚJAKÉ NĚHY
Ať už jdete do posilovny, na pláž nebo jej používáte jen doma, měkký ručník je vždy dobré mít po ruce. Vyberte si z mnoha různých barev a 
velikostí, abyste našli ten pravý dárek pro vás.

1700x900 mm  Bayalax, Risel

1500x750 mm  Lypso

1000x500 mm  Gymnasio, Slash

900x400 mm  Kefan

450x300 mm  Kotto

432 433

https://coolcollection.eu/en/products/AP741547-03


Bayalax AP721206
Velký ručník z mikrovlákna, 310g/m². 
Rozměr: 1700×900 mm Tisk: TB(8), DTB(8), BR(10)

Lypso AP741657
Ručník z mikrovlákna, 345 g/m². 
Rozměr: 750×1500 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), 
BR(10)

Risel AP722134
Velký ručník z mikrovlákna z RPET polyesteru. 
310 g/m². Rozměr: 900×1700 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC), BR(10)

Kotto AP741549
Ručník z mikrovlákna, 345 g/m². 
Rozměr: 300×450 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), BR(10)

Slash AP722135
Sportovní ručník z mikrovlákna v přenosném 
pouzdře RPET s výrazným štítkem RPET. Polyester 
RPET, 160 g/m². Rozměr: 500×1000 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC), BR(10)

Kefan AP721207
Ručník z mikrovlákna s gumičkou, 160 g/m². 
Rozměr: 400×900 mm Tisk: TC(8), DTC(FC), BR(10)
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CreaTowel S AP718186-01
Oboustranný ručník se sublimačním potiskem na 
jedné straně. 100% bavlna + 100% mikrovlákno, 
400 g/m². Cena zahrnuje sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn. 50 ks. 
Rozměr: 300×500 mm Tisk: FP-SU(FC)

CreaTowel M AP718206-01
Oboustranný ručník se sublimačním potiskem na 
jedné straně. 100% bavlna + 100% mikrovlákno, 
400 g/m². Cena zahrnuje sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn. 50 ks. 
Rozměr: 500×1000 mm Tisk: FP-SU(FC)

CreaTowel L AP718207-01
Oboustranný ručník se sublimačním potiskem na jedné 
straně. 100% bavlna + 100% mikrovlákno, 400 g/m². 
Zabaleno do přebalu s digitálně tištěným papírem dokola. 
Cena zahrnuje sublimační a digitální potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn. 25 ks. Rozměr: 700×1400 mm 
Tisk: FP-SU(FC), FP-DG(FC)

CreaTowel
Vlastní ručník CreaTowel s celobarevnou sublimací na 
jedné straně je k dispozici ve 3 různých velikostech.

MADE
IN EU
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Subowel S AP718011-01
Froté ručník ze 100% bavlny, 400g, s polyesterovou 
bordurou pro sublimační tisk. Cena zahrnuje 
sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 50 ks. Rozměr: 300×500 mm Tisk: FP-SU(FC)

Bentry AP819023
Rohožka s flanelovým povrchem do koupelny se sublimačním potiskem 
na zakázku. Cena zahrnuje sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 25 ks. Rozměr: 600×395 mm Tisk: FP-SU(FC)

Rontry AP819025
Kulatá podložka do koupelny se sublimačním potiskem na zakázku. Cena 
zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min.: mn. 25 ks. 
Rozměr: ø60 cm Tisk: FP-SU(FC)

Subowel M AP718012-01
Froté ručník ze 100% bavlny, 400g, s polyesterovou 
bordurou pro sublimační tisk. Cena zahrnuje 
sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 50 ks. Rozměr: 500×1000 mm Tisk: FP-SU(FC)

Subowel L AP718013-01
Froté ručník ze 100% bavlny, 400g, s polyesterovou 
bordurou pro sublimační tisk. Cena zahrnuje sublimační 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 700×1400 mm Tisk: FP-SU(FC)

Subowel
Ručník s polyesterovou bordurou pro plnobarevný sublimační potisk je k dispozici ve 3 různých 
velikostech.
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Espoo AP861007
Flanelová fleecová deka, 280 gr/m². Zabaleno bílou stuhou s 
potisknutelnou papírovou kartou. Rozměr: 1200×1500 mm 
Tisk: BR(10), DG3(FC), VS(FC)

Sammia AP861006
Dvouvrstvá deka s korálovým fleecem 200 g/m² a oboustrannou 
podšívkou z fleecu 210 g/m². Převázaná stuhou s papírovou etiketou na 
potisk. Rozměr: 1200×1500 mm Tisk: BR(10), DG3(FC), VS(FC)

Karovix AP722036
Dvouvrstvá fleecová deka s korálovým rounem 
240 g/m² a oboustrannou podšívkou z fleece 200 g/m². 
Převázaná stuhou a potisknutelnou papírovou kartou. 
Rozměr: 1200×1600 mm Tisk: DG3(FC), VS(FC)
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SuboCushion S AP718667
Povlak na polštář 40x40 cm na zip na 
zakázku. Cena zahrnuje sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 25 ks. 
Rozměr: 400×400 mm Tisk: FP-SU(FC)

SuboCushion M AP718690
Povlak na polštář 50x50cm na zip na 
zakázku. Cena zahrnuje sublimační potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 25 ks. 
Rozměr: 500×500 mm Tisk: FP-SU(FC)

Hangoo AP800468
Magnetický bambusový fotorámeček s PU 
koženou šňůrkou. Vhodné pro fotografie / plakáty 
do velikosti 21×30 cm. Rozměr: 210×20 mm 
Tisk: E2, P2(4)

Liban AP722035
Dřevěný fotorámeček z MDF 
na fotografie 10×15 cm. 
Rozměr: 140×190 mm Tisk: E1, P1(4)

Tapex AP722090
Fotorámeček z přírodního korku na 
fotografie 10×15 cm.  
Rozměr: 140×190×9 mm 
Tisk: E1, P1(4)

CreaPic AP716594
Papírový fotorámeček na zakázku pro 
fotografie 10×15 cm. Cena včetně 
plnobarevného potisku na přední straně, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 100 ks. Rozměr: 130×170×75 mm 
Tisk: FP-DG(FC)

CreaPic Eco AP716595
Papírový fotorámeček z kraftového papíru 
na zakázku pro fotografie 10×15 cm. Cena 
včetně plnobarevného potisku na přední 
straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 100 ks. Rozměr: 130×170×75 mm 
Tisk: FP-DG(FC)

SuboCushion

CreaPic

Povlak na polštář na zakázku SuboCushion je k dispozici ve 2 
různých velikostech.

Fotorámeček CreaPic na zakázku je k dispozici ve verzi s bílým a 
kraftovým papírem.

MADE
IN EU

MADE
IN EU
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Trivak AP721917-01
Vonná svíčka s vůní vanilky ve skleněné nádobě s bambusovým 
víčkem. Rozměr: ø70×87 mm Tisk: E2, P2(4), RS3(1), RUV(FC)

Lonka AP722709
Vosková svíčka na rostlinné bázi v matné skleněné nádobce s 
bambusovým víčkem. Rozměr: ø70×85 mm Tisk: E2, P2(4), RS3(1), 
RUV(FC)

Shiva AP731314
Vonná svíčka v kovové krabičce omotané 
provázkem. Rozměr: ø64×50 mm Tisk: P2(4), 
E1, DO4(FC)

Sioko AP741762
Svíčka s vůní vanilky v barevné kovové plechovce. 
Rozměr: ø60×32 mm Tisk: P2(1), DO4(FC), VS(FC)

Suyen AP761338-21
Rostlinná vosková svíčka s vůní vanilky v 
hliníkové dóze s víčkem z přírodního korku. 
Rozměr: ø80×53 mm Tisk: E2, ER1, P2(1)
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Tepor AP721439
Vonná svíčka ve skle s korkovým víčkem. 
Rozměr: ø55×80 mm Tisk: P2(2), VS(FC)

Hestel AP722127
Aroma difuzér se skleněnou lahvičkou a dřevěným 
vrškem. Se 40 ml levandulového parfému a 
dřevěnými tyčinkami. Rozměr: ø50×220 mm 
Tisk: E3, P3(2)

Yiren AP722618
Čajová svíčka s vůní vanilky v dřevěném svícnu. 
Rozměr: ø59×39 mm Tisk: E2, ER1, P2(2)

Nailex AP741830-01
Aroma sada s jasmínovým olejem, mini 
keramickou vázou, 5 dřevěnými tyčinkami a 
2 dřevěnými kuličkami. V dárkové krabičce. 
Rozměr: 157×89×41 mm Tisk: P2(1)

Cosmos AP718234
Kulatá svíčka bez vůně v plnobarevně potištěné 
dárkové papírové krabičce. Cena zahrnuje digitální 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 88×88×88 mm Tisk: FP-DG(FC)

Kenet AP722692
Aroma difuzér se skleněnou lahvičkou. Se 100 ml 
levandulového parfému a dřevěnými tyčinkami. 
Rozměr: ø69×182 mm Tisk: P3(2)

Vanilka Jahoda Oceán
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Festok AP721469-09
Zvlhčovač vzduchu, plast/dřevo s vícebarevným LED světlem. 
Vč. USB nabíjecího kabelu. Obsah 130 ml. V dárkové krabičce. 
Rozměr: ø100×105 mm Tisk: P3(1), VS(FC)

Trudy AP721208-01
Plastový stolní zvlhčovač vzduchu s vícebarevným LED světlem. Vč. USB kabelu, 
200 ml. Rozměr: ø60×149 mm Tisk: P3(1), VS(FC)

Wicket AP722126
Bambusový stolní zvlhčovač vzduchu s LED světlem. Včetně USB 
napájecího kabelu. Objem nádržky: 250 ml. V kraftové papírové krabici. 
Rozměr: ø90×115 mm Tisk: E3, P3(2)

AP721208

AP722126
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Quack AP810390
Antistres ve tvaru kačenky. 
Rozměr: 90×70×60 mm Tisk: P2(1)

Arkatza AP810442
Antistres ve tvaru tužky. Rozměr: ø37×114 mm 
Tisk: P2(2)

Ease AP731619
Antistres ve tvaru hvězdy. Rozměr: 75×75×32 mm 
Tisk: P2(1)

Kick AP810363
Antistresový míček. Materiál PU. Rozměr: ø63 mm 
Tisk: P2(1)

Oink AP810389
Antistres ve tvaru prasátka. 
Rozměr: 84×74×74 mm Tisk: P2(1)
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Jimmy AP810387
Antistres ve tvaru auta. Rozměr: 93×52×45 mm 
Tisk: P2(1)

Pelota AP731550
Antistresový míček. Material PU pěna. 
Rozměr: ø70 mm Tisk: P2(1)

Jetstream AP810388
Antistres ve tvaru letadla. 
Rozměr: 82×90×47 mm Tisk: P2(1)
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Silene AP791515-05
Antistresový míček ve tvaru srdce s kovovým 
kroužkem na klíče. Rozměr: 36×36×22 mm 
Tisk: P2(1)

Maxim AP810391
Antistresový přívěšek na klíče ve tvaru žárovky. 
Rozměr: 67×35 mm Tisk: P2(1)

Ventry AP781806
Antistres ve tvaru srdíčka, PU pěna. 
Rozměr: 71×70×50 mm Tisk: Non stampabile

Snowball AP810393
Antistresový přívěšek na klíče ve tvaru prasátka. 
Rozměr: 54×47×47 mm Tisk: P2(1)

Gotin AP781242
Antistresová kapka. Rozměr: ø60×80 mm 
Tisk: P2(1)

Milky AP810392
Antistresový přívěšek na klíče ve tvaru krávy. 
Rozměr: 67×46×31 mm Tisk: P2(1)
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Kison AP781012
Transparentní tepelný, opakované 
použitelný, polštářek s barevným gelem. 
Rozměr: ø100×10 mm Tisk: P3(1)

Click AP896001
Kulatá krabička na bonbony s 12 gr 
mentolkami. Otevíraní stisknutím 
kovového vršku. Rozměr: ø45×15 mm 
Tisk: UVB(FC)

Pikur AP781013
Opakovaně použitelný chladící/teplený 
polštářek, naplněný gelovými barevnými 
kuličkami. Rozměr: 67×135×15 mm 
Tisk: P3(1)

ClickToo AP896006-01
Mátové bonbóny v kulaté plastové 
nádobě se snadno otevíratelným 
plechovým víčkem. Obsahuje 
12 gramů mátových bonbónů. 
Rozměr: ø45×15 mm Tisk: UVB(FC)

Zaroa AP721914-05
Zahřívací opakovaně použitelný 
polštářek ve tvaru srdce. 
Rozměr: 80×100×10 mm Tisk: P3(1)

Flickies AP896005-01
Obdélníková plechová krabička 
s 25 gramy mátových bonbonů. 
Rozměr: 62×50×17 mm Tisk: P2(4), 
UVC(FC)

Grup AP731980
Transparentní hřejivý polštářek s 
barevný gelem, opakovaně použitelný. 
Rozměr: 100×80×10 mm  Tisk: P3(1)

Card AP896000-01
Plastová obdélníková krabička s 
cca 50 mentolovými bonbony. 
Rozměr: 75×45×5 mm Tisk: P1(4), 
UVB(FC)
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CreaSneeze AP716596
100 ks 2-vrstvých recyklovaných papírových kapesníčků 
v zakázkové papírové krabičce. Cena včetně 
plnobarevného potisku krabičky, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 215×110×42 mm 
Tisk: FP-DG(FC)

CreaSneeze Eco AP716597
100 ks 2-vrstvých recyklovaných papírových kapesníčků 
v zakázkové krabičce z kraftového papíru. Cena včetně 
plnobarevného potisku krabičky, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 215×110×42 mm 
Tisk: FP-DG(FC)

Compact AP731788-01
10 ks utěrek z buničiny v plastovém obalu. Po přidání vody se utěrky dají 
rozvinout do velikosti 230 x 230 mm. Rozměr: ø23×110 mm Tisk: P1(2)

Hygiene AP809566
10 ks vlhkých ubrousků v uzavíratelném obalu s bílým uzávěrem. 
Rozložená velikost ubrousku: 20×15 cm. Ideální pro tamponový tisk 
nebo plnobarevnou vinylovou samolepku. Rozměr: 150×70×15 mm 
Tisk: VS(FC), P1(1)

AP716596
AP716597

-05-01 -06

CreaSneeze
Box na kapesníčky CreaSneeze je k dispozici v bílé nebo kraftové papírové verzi.
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Berty AP721200-01
Plastový skládací pohárek s boxem na 
pilulky. Pouzdro s karabinkou, 220 ml. 
Rozměr: ø68×106 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

Trizone AP731911
Plastový box na pilulky se 3 oddíly. 
Rozměr: 60×36×12 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

-01 -01T -05 -06
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Aspi AP761644
Plastový box na pilulky se dvěmi přihrádkami a řezátkem na léky. 
Rozměr: 95×48×16 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

Lucam AP781016
Plastový, týdenní box na pilulky, se 7 přihrádkami. 
Rozměr: 145×16×33 mm Tisk: P1(4)

Alumpill AP731723
Hliníkové pouzdro na léky s přívěškem na klíče. 
Rozměr: ø14×52 mm Tisk: E1, P2(2)

Astrid AP731910
Plastový box na pilulky se 4 oddíly. Rozměr: ø70 mm Tisk: P1(4), 
UVB(FC)

Pensol AP722697
Bambusový box na pilulky se 3 přihrádkami. 
Rozměr: 80×24×40 mm Tisk: E1, P2(2)
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Senter AP791520
Kuličkové pero s 1 LED. Modrá náplň. Dodáváno 
s baterií. Rozměr: ø15×127 mm Tisk: P1(4)

Whiter AP791582-01
Plastové kuličkové pero s LED svítilnou. Dodává se 
s modrou náplní a baterií. Rozměr: ø14×142 mm 
Tisk: P1(4)

Doctor AP731242
Svítilna ve tvaru pera. Dodáváno s baterií. 
Rozměr: ø14×125 mm Tisk: P1(4)

-01 -10
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Medical AP791516
Plastové kuličkové pero ve tvaru injekční stříkačky s 
průhledným tělem naplněným kapalinou. S modrou 
náplní. Rozměr: ø11×127 mm Tisk: P1(4)

Tib AP791517
Kuličkové pero ve tvaru tuby. Dodává se s modrou 
náplní. Rozměr: ø18×120 mm Tisk: P1(4)

Tromix AP721794
Plastové kuličkové pero s modrou náplní a 
dezinfekčním sprejem ve vršku. Kapacita: 
3 ml. Dodáváno bez dezinfekční kapaliny. 
Rozměr: ø14×157 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

Miko AP791571
Dřevěná tužka s figurkou lékaře na vršku. 
Rozměr: ø7×215 mm Tisk: P1(4), E0

-01T

-01 -02

-05 -06

-07 -10

-25

-05

-06 -07

448 449

V
itality and C

are

https://coolcollection.eu/en/products/AP791516-01T
https://coolcollection.eu/en/products/AP791517
https://coolcollection.eu/en/products/AP721794-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP791571


Medic AP809565-05
Komplexní lékárnička v taštičce z nylonu na zip. 
Obsahuje nůžky, plastovou pinzetu, 1 elastický obvaz, 
1 trojúhelníkovou bandáž, 4 tamponky s alkoholovou 
dezinfekcí, 2 čisticí ubrousky, 2 antiseptické tampóny, 2 
sterilní podložky z netkané textilie, 10 lepicích obvazů, 5 
zavíracích špendlíků, lepicí pásku a pár rukavic bez latexu. 
Rozměr: 160×100×35 mm Tisk: TD(8), DTD(FC)

Baywatch AP810747-05
Lékárnička ve voděodolném obalu. Obsahuje 
nůžky, plastovou pinzetu, 1 elastický obvaz, 1 
trojúhelníkovou bandáž, 6 tamponků s alkoholovou 
dezinfekcí, 2 sterilní podložky z netkané textilie, 
10 lepicích obvazů, lepicí pásku a pár rukavic bez 
latexu. Rozměr: 228×290×110 mm Tisk: TD(8), 
DTD(FC), S3(1)

Doc2Go AP809564-05
Kompaktní lékárnička v nylonovém pouzdře na zip. 
Obsahuje nůžky, 1 elastický obvaz, 4 tamponky s 
alkoholovu dezinfekcí, 1 sterilní podložka z netkané 
textilie, 5 lepicích obvazů, 5 zavíracích špendlíků 
a lepící pásku. Rozměr: 100×150 mm Tisk: TD(8), 
DTD(FC)

Jištění pro extrémní dobrodruhy

450 451

https://coolcollection.eu/en/products/AP809565-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP810747-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP809564-05


Mediner AP810752-05
Kompaktní lékárnička v nylonovém pouzdře na zip 
s karabinou. Včetně nůžek, 1 čistící ubrousky, 1 
gázového obvazu, 3 vatových tamponů, 5 lepicích 
obvazů a náplasti. Rozměr: 110×80×20 mm 
Tisk: TD(8), DTD(FC)

Foldoc AP810750-01
Kompaktní lékárnička v bílé plastové krabičce. Obsahuje nůžky, 1 gázový 
obvaz (35 × 1 000 mm), 2 gázové obvazy (45 × 1 000 mm), 1 bavlněný obvaz, 
1 lepicí pásku, 4 bezpečnostní špendlíky, 8 bavlněných tyčinek a 4 náplasti. 
Rozměr: 120×85×30 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

DocBox AP810753
Kompaktní lékárnička v plechové krabičce. Obsahuje nůžky, 1 
náplast, 1 čisticí ubrousek, 1 gázový obvaz, 3 lepicí obvazy a 3 zavírací 
špendlíky. Rozměr: 95×60×22 mm Tisk: P2(4), E2

Bandy AP731243
5 náplastí v plastové krabičce. 
Rozměr: 82×34×14 mm Tisk: P1(1), 
UVB(FC)

Neptune AP810748-05
Lékárnička ve voděodolném obalu s lanyardem. Obsahuje 
nůžky, 1 bavlněný obvaz, 2 tamponky s alkoholovou 
dezinfekcí, 1 sterilní podložka z netkané textilie, 5 lepicích 
obvazů, lepicí pásku. Rozměr: 144×95×36 mm Tisk: P1(4)
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Rozjasněte den zábavnými a barevnými dárky! Povzbuzujte 
všechny věkové kategorie, aby prozkoumávaly svou 

představivost prostřednictvím kreslení a zdokonalovaly svou 
kreativitu pomocí vybarvování. Naše tradiční hry a hlavolamy 

v přírodních formách si může užít celá rodina.

KIDS
and Toys

452 453



Backys AP741878
Vak na stažení šňůrkou pro děti z 
netkané textilie na vybarvení, s 5 
fixami a vyobrazným daným motivem. 
Rozměr: 250×300 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC)

Mosby AP781458
Nákupní taška pro děti na vybarvení 
z netkané textilie, s 5 voskovkami 
a předtištěným daným motivem. 
Rozměr: 205×220 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC)

Tizy AP741877
Zástěra pro děti z netkané textilie na 
vybarvení, s 5 fixami a vyobrazeným 
daným motivem. Rozměr: 430×430 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC)

Wizzy AP781808-01
Vak na stažení z netkané textilie pro děti 
s 5 voskovkami. Rozměr: 250×300 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC)
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CreaDraw T Kids 
AP716552
Dětský vak na stažení šňůrkou ve tvaru 
trička s barevnými šňůrkami, polyester 
190T na zakázku. Cena zahrnuje 
celoplošný sublimační tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 430×320 mm Tisk: FP-SU(FC)

CreaDraw T Kids
Vaky na zakázku CreaDraw T Kids jsou k dispozici v polyesterových nebo RPET polyesterových materiálech.

CreaDraw T Kids RPET 
AP716553
Dětský vak na stažení šňůrkou ve tvaru trička s 
barevnými šňůrkami, RPET polyester 190T na 
zakázku. Cena zahrnuje celoplošný sublimační 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 430×320 mm Tisk: FP-SU(FC)

-01 -02 -05 -06 -07 -10

U obou typů si můžete vybrat ze 6 různých barevných šňůrek.
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Creadraw Kids
Vaky na stahování šňůrkou na zakázku CreaDraw Kids jsou k dispozici v polyesterových nebo RPET polyesterových materiálech.
U obou typů si můžete vybrat ze 6 různých barevných šňůrek.

Legox AP741622
Kuchařský set čepice a zástěra pro děti z netkané 
textilie, jedna velikost. Tisk: TB(8), DTB(FC)

Llorel AP781812
Vak na stažení šňůrkou pro děti v designu zvířátek, 
210T polyester. Rozměr: 260×300 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC)

Kissa AP741785
Vak na stažení šňůrkou pro děti v pouzdře ve 
tvaru zvířátka, s plastovou karabinkou, 190T 
polyester. Rozměr: 265×325 mm Tisk: TB(8), 
S1(3), DTB(FC)

CreaDraw Kids 
AP716413
Dětský vak na stažení barevnými 
šňůrkami na zakázku, polyester 190T. 
Cena zahrnuje sublimační tisk po celé 
ploše, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 260×310 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

CreaDraw Kids RPET 
AP716414
Dětský vak na stažení barevnými 
šňůrkami na zakázku, polyester 190T 
RPET, výrazný štítek RPET. Cena zahrnuje 
sublimační tisk po celé ploše, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 260×310 mm Tisk: FP-SU(FC)
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Penxil 4 AP716442
Dřevěné pastelky (4 ks) v plnobarevné tištěné 
krabičce z kraftového papíru. Cena zahrnuje 
digitální tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 30×90×8 mm 
Tisk: FP-DG(FC)

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)

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)

Penxil
Sady pastelek na zakázku jsou k dispozici se 4, 6 nebo 12 
tužkami v bílé nebo kraftové papírové krabičce.

Penxil 4 Eco Penxil 6 Eco Penxil 12 EcoAP716443 AP716444 AP716445

AP716443 AP716444 AP716445

AP716442 AP718336 AP718337

V kraftové papírové krabičce. V kraftové papírové krabičce. V kraftové papírové krabičce.
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Tynie AP741312
Dřevěné pastelky, 4 ks, v papírové krabičce. 
Rozměr: 30×90×8 mm Tisk: P0(4), VS(FC), OP(FC)

Kitty AP808502
Dřevěné pastelky (6 ks) v papírové krabičce. 
Rozměr: 45×90×9 mm Tisk: P0(4), VS(FC), OP(FC)

Lea AP808503
Dřevěné pastelky (12 ks) v papírové krabičce. 
Rozměr: 90×90×9 mm Tisk: P0(4), VS(FC), OP(FC)

VYBARVĚTE SVOJE DNY
Pastlelky zlepšují kreativitu a dokážou 
uvolnit určitý stres, zvláště s pěkně 
vypadající omalovánkou. Pro děti si vyberte 
ze široké škály sad pastelek v papírových 
nebo přírodních kraftových papírových 
krabičkách. Vyplňte denní aktivity nějakou 
barvou a načerpejte ty nejveselejší pocity!
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ColoBook AP716555
Omalovánky na zakázku s 24 tematickými motivy. Cena zahrnuje celobarevně 
potištěný vnější obal, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 140×140×5 mm Tisk: FP-DG(FC)

Coloxil 12 AP716554
Sada na vybarvení na zakázku v celobarevně potištěné papírové krabičce. 
Včetně dřevěných pastelek (12 ks) a tématické omalovánky. Cena 
zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 90×90×11 mm Tisk: FP-DG(FC)

Rudex AP781616
Papírové omalovánky se 48 listy, vč. 48 
designů Mandala a se 48 barevnými designy. 
Rozměr: 150×150×7 mm Tisk: P1(2)

Boltex AP781757
Mandala set na vybarvení s barevnými pastelkami a 
12 listy mandala designu. Rozměr: 90×90×10 mm 
Tisk: P1(2), VS(FC)

Figgy AP741313
Sada na kreslení se 6ti pastelkami, ořezávátkem 
a omalovánkami. Rozměr: 74×90×15 mm 
Tisk: P1(1), VS(FC), OP(FC)
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Dragon AP808510
6-ti dílná sada pastelek v dřevěné krabičce s 
20 cm pravítkem. Rozměr: 210×25×35 mm  
Tisk: E1, P2(4), OP(FC)

Garten AP731349
Dřevěné pastelky (6 ks) v barevné papírové 
krabičce. Rozměr: 50×93×8 mm Tisk: P0(4), VS(FC)

Dumbo AP761866
Sada na kreslení s 10ti barevnými pastelkami, 
1 ořezávátkem, 1 pravítkem a omalovánkami. 
Rozměr: 76×177×14 mm Tisk: P1(4), VS(FC)

Gallery 12 AP812601
12 ks pastelek v papírové tubě s plastovým 
ořezávátkem. Rozměr: ø35×103 mm Tisk: P1(4), 
VS(FC)

Migal AP781272
Sada 8ks dřevěných pastelek a ořezávátka, 
v pouzdru na zip ze 420D polyesteru. 
Rozměr: 100×45×40 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Gallery 6 AP812600
Sada 6ks barevných tužek s ořezávátkem v 
papírové krabičce. Rozměr: ø27×102 mm 
Tisk: P1(4), VS(FC)
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Gallery
Sada pastelek Gallery je k dispozici se 6 nebo 12 
pastelkami.
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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)

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)

Craxon
Sady voskovek na zakázku jsou k dispozici 
se 4, 6 nebo 12 tužkami v bílé nebo kraftové 
papírové krabičce.

AP718338 AP718339

AP716446 AP716447

Craxon 6 Eco Craxon 12 EcoAP716446 AP716447
V kraftové papírové krabičce. V kraftové papírové krabičce.
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Aladin AP761186
Sada voskovek a pastelek v krabičce z kartonu s okýnkem. 
Rozměr: 78×185×12 mm Tisk: P1(4)

Liddy AP808504
Voskovky obalené černým papírem v papírové 
krabičce. Rozměr: 50×90×9 mm Tisk: P0(4), 
VS(FC), OP(FC)

Lola AP808505
Voskovky obalené černým papírem v papírové 
krabičce. Rozměr: 100×90×9 mm Tisk: P0(4), 
VS(FC), OP(FC)

Tune AP731350
Voskovky v barevném papíru (6 ks) a v barevné 
papírové krabičce. Rozměr: 50×83×8 mm Tisk: P0(4), 
VS(FC)

Skinga AP781810-01
Pouzdro na pera na zip s 5 voskovkami na vybarvení, netkaná textilie. 
Rozměr: 220×110 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)
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Looney AP718092
Dřevěné pravítko. Rozměr: 147×32 mm 
Tisk: E1, P1(2)

Zoom AP809344
Dřevěné kuličkové pero s barevnou hlavičkou zvířátka, 
s modrou náplní. Rozměr: ø13×110 mm Tisk: P1(4)

-A -B -C -D -E

AP718092-A
192×35 mm

AP718092-B
169×42 mm

AP718092-C
153×29 mm

AP718092-D
148×43 mm

AP718092-E
160×45 mm

AP718092-F
170×38 mm

AP718092-G
147×32 mm

nákladní auto

žirafa

krokodýl

housenka

kočka

pes

myš

MADE
IN EU

462 463

https://coolcollection.eu/en/products/AP718092-C
https://coolcollection.eu/en/products/AP809344-A


Farm AP809345
Dřevěná tužka s barevnou figurkou, neořezaná. 
Rozměr: ø8×210 mm Tisk: P1(4), E0

Nicky AP741703
Plastové kuličkové pero s kuličkou na vrchu. 
Kulička obsahuje barevné, na pohyb reagující LED 
světla. Dodávané s modrou náplní a 3 bateriemi. 
Rozměr: ø28×186 mm Tisk: P1(4)

Flexi AP731504
Ohebná tužka s gumou. Vyrobeno ze 
speciálního ohebného plastu. Dodává 
se neořezaná. Rozměr: ø6×320 mm 
Tisk: P1(2)

Pascha AP808043
Sada 6 barevných křídových vajíček 
v kartonové krabičce na vajíčka. 
Rozměr: 150×100×70 mm Tisk: P2(1), 
OP(FC), VS(FC)

Flexor AP731474
Ohebné plastové pravítko. 
Rozměr: 305×30×3 mm Tisk: P2(4)

Remix AP721184
Barevné křídy (4 ks) v papírové krabičce. 
Rozměr: 95×110×25 mm Tisk: P1(4), VS(FC), OP(FC)
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Mizzle AP812413
Puzzle pro sublimační potisk s 80 díly. Cena zahrnuje sublimační 
potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 200×145 mm Tisk: FP-SU(FC)

Melanie AP761886
Plastová hra. Rozměr: 75×90×6 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

Suzzle AP812411
Puzzle s 80ti díly se sublimačním potiskem. Cena zahrnuje 
sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: 240×190 mm Tisk: FP-SU(FC)

464 465

https://coolcollection.eu/en/products/AP812413
https://coolcollection.eu/en/products/AP812411
https://coolcollection.eu/en/products/AP761886


Spinalis Eco  AP716440
Skládačka z kraftového papíru se 3 točícími vrstvami. 
Roztočte vrstvy tak, aby odpovídaly obrázku! 
Cena zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 90×105 mm 
Tisk: FP-DG(FC)

Slidy AP864004-01
Plastové pravítko s puzzle, 15 cm. 
Rozměr: 155×65×7 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

Spinalis AP718157
Papírové puzzle na zakázku s 3 otočným 
vrstvami, které otočíte podle obrázků. Cena 
zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 90×105 mm 
Tisk: FP-DG(FC)

Zeta AP731812-01
Papírové puzzle pro malování se 4mi 
voskovkami. Rozměr: 150×110 mm  
Tisk: Netisknutelný

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)

Faun AP800399
Plastová kulatá hra labyrint se 3 kovovými kuličkami. S 
plnobarevným vloženým papírem uvnitř. Cena zahrnuje 
digitální tisk na obou stranách, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø65×6 mm 
Tisk: FP-DG(FC)

Spinalis
Spinalis puzzle je k dispozici v bílém nebo kraftovém papíru.

MADE
IN EU

MADE
IN EU

464 465

Kids and Toys

https://coolcollection.eu/en/products/AP716440
https://coolcollection.eu/en/products/AP718157
https://coolcollection.eu/en/products/AP718155
https://coolcollection.eu/en/products/AP864004-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP731812-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP800399


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: 95×40×55 mm 
Tisk: FP-UV(FC), FP-S(1)

Immermor AP718152
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.: 50 ks. Rozměr: 95×40×55 mm 
Tisk: FP-S(1)

Immermor
Vyberte si z našich 8 různých grafik paměťových her nebo si vytvořte 
svůj vlastní design.

zvířata

ochrana prostředí

povolání

vozidla

ovoce a zelenina

sporty

stavby

památky

AP718152-A AP718152-B AP718152-C AP718152-D

AP718152-E AP718152-F AP718152-G AP718152-H
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Genium AP781685
Dřevěné magické puzzle, 3 ks v dřevěné 
krabičce. Rozměr: 163×60×64 mm 
Tisk: E2, P2(4), OP(FC)

Bruffy AP722030
Dřevěný hlavolam v bavlněném pytlíku na stažení 
šňůrkou. Rozměr: 50×50×50 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC), S1(2)

Grapex AP721447
Dřevěné piškvorky (9 ks) v dřevěné krabičce. 
Rozměr: 73×31×73 mm Tisk: E1, P1(4), OP(FC)

Leon AP800369
Dřevěná hra puzzle ve tvaru kostky v bavlněném 
pytlíku přírodní barvy. Rozměr 96×165 mm. 
Rozměr: 44×41×41 mm Tisk: E2, TB(8), DTB(FC)

Sabix AP721449
Dřevěná stavebnice - věž (45 ks) v bavlněném 
pytlíku. Rozměr: 50×175×50 mm Tisk: E2, TC(8), 
DTC(FC)

Jetex AP781276
Dřevěná, barevná skládací puzzle kostka, ve váčku 
z netkané textilie o rozměrech 123x150 mm. 
Rozměr: 45×45×45 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Dřevěné hry a hlavolamy
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OXO Creative AP718676
Hra Piškvorky z březové překližky na zakázku s 10 žetony 
a bavlněným pytlíkem. Cena zahrnuje identický barevný 
tisk všech žetonů na zadní straně, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 130×170 mm 
Tisk: FP-UV(FC), S1(2), TB(8), DTB(FC)

JUX Creative AP716556
Hra piškvorky z březové překližky s 10 žetony a jutovým 
pouzdrem. Cena zahrnuje identický plnobarevný potisk 
na zadní straně všech žetonů, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 160×200 mm 
Tisk: FP-UV(FC)
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Xigral AP721182
Dřevěná sada her - šachy, domino, mikádo a dáma. 
Rozměr: 163×30×163 mm Tisk: E2, P2(4), OP(FC)

CreaCard AP716550
Francouzské hrací karty vyrobené na zakázku z kraftového papíru v kraftové 
papírové krabičce. Jeden standardní balíček s 54 kartami. Cena zahrnuje 
celobarevně potištěnou krabičku a identický plnobarevný potisk na zadní 
straně každé karty, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 57×87×24 mm Tisk: FP-DG(FC)

Mikado AP781825
Dřevěná hra Mikádo v dřevěné krabičce, 41 tyček. Rozměr: 195×30×45 mm 
Tisk: E1, P1(4), OP(FC), VS(FC)

Blitz AP722667
Dřevěné šachy se skládací deskou a 32 šachovými figurkami. 
Rozměr: 210×25×105 mm Tisk: E2, P2(4), OP(FC)

Halin AP722034
Hra v dřevěné krabici s dominem 
a balíčkem francouzských hracích 
karet. Rozměr: 187×75×20 mm 
Tisk: E1, P1(4), OP(FC)

Trebol AP722093
Francouzské hrací karty z 
recyklovaného papíru v kraftové 
papírové krabičce. Jeden 
standardní balíček s 54 kartami. 
Rozměr: 55×18×85 mm Tisk: P1(4), 
OP(FC)

Pelkat AP721448
Sada her v dřevěné krabičce 
- francouzské hrací karty a 5 
kostek. Rozměr: 105×28×97 mm 
Tisk: E1, P1(4), OP(FC)

Parchess AP722078
Sada dřevěných her 3v1 včetně 
šachů, člověče nezlob se a dámy. 
Rozměr: 125×125×30 mm 
Tisk: E2, P2(4), OP(FC)
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Galois AP844049
Dřevěná vzdělávací hra na počítání v bavlněném 
sáčku se stahovací šňůrkou. S 32 dílky, včetně čísel 
a matematických operací. Rozměr: 130×100 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC), S1(2)

Landers AP722092
Klasické domino v bambusové krabici s 28 dílky. 
Rozměr: 195×122×42 mm Tisk: E2, P2(2)

Prakon AP721181
Dřevěné domino v dřevěné krabičce, 28 dílků. 
Rozměr: 147×50×31 mm Tisk: E1, P1(4), OP(FC)

Kelpet AP781823
Dřevěné domino se zvířecími postavičkami, v dřevěné 
krabičce, 28 kostek. Rozměr: 150×32×50 mm 
Tisk: E1, P1(4), OP(FC)

Maltese AP716557-A
Na zakázku vyrobené domino z březové překližky 
s 28 dílky a bavlněným pouzdrem. Cena zahrnuje 
identický plnobarevný potisk na zadní straně všech 
dílků, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 130×170 mm Tisk: FP-UV(FC)
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Crasket AP718080
Zakázková výroba basketbalového koše z HDF dřevovláknité 
desky s vlastní grafikou na přední straně. Dodáváno s přísavkou 
a míčem. Cena zahrnuje UV LED potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 200×160 mm Tisk: FP-UV(FC)

Loony AP721451
Plyšový medvídek s kapucí na potisk, polyester. 
Rozměr: 130×160×105 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Baron AP761889
3D puzzle, vyrobeno z EVA. Rozměr: 127×40×150 mm Tisk: VS(FC)

Sincler AP722668
Plyšový medvídek s tričkem na potisk, polyester. 
Rozměr: 160×160×120 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Teddy AP731411
Medvídek s možností potisku na tričko, vyrobeno 
z polyesteru. Rozměr: 65×75×40 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC)
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VinyStick AP718090
Vinylové samolepky na zakázku ve vlastním tvaru 
a rozměru. Dodáváno na arších. Min. mn. 250 ks. 
Tisk: FP-VS(FC)

CreaBalloon Pastel AP718093
Nafukovací balonky v pastelových barvách na zakázku s možností CMYK nebo až 8mi barevného potisku 
na každé straně. Min. mn.: 1.000 ks. Rozměr: ø280 mm

EpoStick AP718089
Epoxy samolepky na zakázku ve vlastním tvaru a 
rozměru. Dodáváno na arších. Min. mn.: 250 ks. 
Tisk: FP-DO(FC)

Maori AP718088
Tetovací dočasné obtisky na zakázku, max. 
rozměr 36×36 mm. Cena zahrnuje digitální tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100ks. 
Rozměr: Max. 40×40 mm Tisk: FP-DG(FC)
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Bujass AP741709
Plastová lahvička na bublifuk s hrou ve 
víčku. Dodává se bez tekuté náplně. 
Obsah: 60 ml. Rozměr: ø37×112 mm 
Tisk: P1(4), VS(FC)

Koldy AP721186
PVC kachnička do vany. 
Rozměr: 84×77×70 mm Tisk: P2(1)

Blowy AP844042
Bublifuk v barevném plastu, s 
30 ml náplní. Rozměr: ø28×127 mm 
Tisk: DO2(FC), P1(2)

Zigi AP810311
Plastová rumba koule. 
Rozměr: 170×63 mm Tisk: P1(2)

Milux AP741365
Plastové JoJo s rovnou plochou 
na potisk. Rozměr: ø50×15 mm 
Tisk: P1(4), UVB(FC)

Donax AP741698
Plastová pokladnička prasátko, s 
oddělitelným rypáčkem pro otevření. 
Rozměr: 100×75×80 mm Tisk: P2(1)

Cretium AP781822
Dřevěné JoJo s bílou bavlněnou 
šňůrkou. Rozměr: ø50×28 mm 
Tisk: E1, P1(4), VS(FC)

Darfil AP721445
Pokladnička prasátko z ekologického 
plastu z bambusových vláken. 
Rozměr: 105×68×71 mm Tisk: P2(1)
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Malé věci mohou udělat velký rozdíl! Pomozte lidem 
dnes vyhnout se zítřejším problémům s přívěšky na 

klíče, kapesními noži, svítilnami, sadami nářadí a dalšími 
druhy užitečných produktů. Nechte svou značku stát se 

nejbezpečnější v dobách potřeby tím, že poskytnete ideální 
nástroje pro jakýkoli druh práce.

KEYS
and Tools
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Subiner AP718151
Přívěšek na klíče na zakázku se sublimačním potiskem na 
obou stranách. S kovovou karabinkou a kroužkem. Cena 
zahrnuje sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 160×30 mm Tisk: FP-SUR(FC)

Subiner RPET AP718987
RPET přívěšek na klíče na zakázku s kovovou karabinkou, etiketou 
s označením RPET a kroužkem. Cena zahrnuje sublimační potisk 
na obou stranách, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 160×30 mm Tisk: FP-SUR(FC)

Subiner YoYo AP716566
Na zakázku vyrobený polyesterový přívěsek na klíče 
se sublimační tištěnou grafikou na obou stranách. S 
teleskopickým držákem na průkaz, hliníkovou karabinou 
a kovovým kroužkem na klíče. Cena zahrnuje sublimační 
tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 220×30 mm Tisk: FP-SUR(FC), DO1(FC)

Subiner YoYo RPET AP716567
Na zakázku vyrobený RPET polyesterový přívěsek na klíče se 
sublimační tištěnou grafikou na obou stranách. S vnitřním 
štítkem RPET, teleskopickým držákem na průkaz, hliníkovou 
karabinou a kovovým kroužkem na klíče. Cena zahrnuje 
sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 220×30 mm Tisk: FP-SUR(FC), DO1(FC)
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Subiner
Přívěsky na klíče Subiner s 6 barevnými možnostmi jsou k dispozici ve verzi RPET.

Zařaďte se s novým Subiner YoYo vybaveným praktickým 
teleskopickým držákem pasu.
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SuboFob AP718135
Polyesterový přívěšek na klíče na zakázku s kovovou 
karabinkou. Cena zahrnuje sublimační potisk na obou 
stranách, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 185×20 mm Tisk: FP-SUR(FC)

SuboFob RPET AP718986
RPET přívěšek na klíče na zakázku s kovovou karabinkou 
a s etiketou s označením RPET. Cena zahrnuje sublimační 
potisk na obou stranách, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 185×20 mm Tisk: FP-SUR(FC)

Felty AP716530
Na zakázku vyrobený, RPET filcový přívěsek na klíče s kovovým řetízkem a 
plnobarevným potiskem. Cena zahrnuje sublimační potisk na jedné straně, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks.
 Tisk: FP-SU(FC)

KeyBadge Mini AP718216
Přívěšek na klíče s malou plackou s plnobarevně potištěným vloženým 
papírem. Cena zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø44 mm Tisk: FP-DG(FC)
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SuboFob
Vlastní klíčenka SuboFob je k dispozici ve verzi RPET.

MADE
IN EU

MADE
IN EU

476 477

https://coolcollection.eu/en/products/AP718135
https://coolcollection.eu/en/products/AP718986
https://coolcollection.eu/en/products/AP718216
https://coolcollection.eu/en/products/AP716530-C


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

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

MALIČKOSTI DOKÁŽOU 
DOVÉST DALEKO

Transparentní akryl Tvrdý akryl

KeyBadge Bottle AP718219
Přívěšek na klíče s velkou plackou a otvírákem na láhve s plnobarevně 
potištěným vloženým papírem. Cena zahrnuje digitální tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø58 mm Tisk: FP-DG(FC)
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-03-03T

-05-05T
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-07-07T

-10-21T

-25-25T

Průměrná domácnost má 6 nebo více 
klíčenek, které se používají denně. Od 
kanceláří po skříňky v tělocvičně, existuje 
mnoho příležitostí, jak si lidé všimnout vaší 
značky. Vyberte si z vysoce přizpůsobitelných 
a cenově dostupných možností a ujistěte 
se, že si vašeho loga všimnout na co nejvíce 
místech!

Přívěšek na klíče KeyBadge na 
zakázku je k dispozici v běžné verzi 
a verzi s otvírákem.

KeyBadge
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CreaKey AP809394
Zakázková výroba kulatého plastového přívěšku na klíče 
s gumovou smyčkou. Přívěšek je možné nakombinovat 
v požadovaných barvách přívěšku a smyčky. 
Cena zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: ø22×72×11 mm 
Tisk: FP-DO(FC)

Slice AP809331
Plastový obdélníkový přívěšek na klíče s kovovým 
kroužkem. Rozměr: 55×37 mm Tisk: P1(4)

Cottage AP809332
Plastový přívěšek ve tvaru domečku s kovovým 
kroužkem. Rozměr: 58×57 mm Tisk: P1(4)

Bobby Plus AP800659
Plastový přívěšek na klíče ve tvaru přilby 
s LED svítilnou. S knoflíkovou baterií. 
Rozměr: 45×33×20 mm Tisk: P1(1)

Soccer AP810357-01
Přívěšek na klíče s otvírákem ve tvaru 
sportovního dresu. Materiál: ABS. 
Rozměr: 80×66×5 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

Bobby AP800400
Plastový přívěšek na klíče ve tvaru helmy. 
Rozměr: 37×38×22 mm Tisk: P1(1)

-01

-01

-05

-01

PROVÁZKU

TĚLA

-02

-02

-05

-05

-06

-06

-07

-07

-10

-10

-06

-07

-01

-02 -02

-05 -05

-06 -06

-03

-05

-06

-07

478 479

https://coolcollection.eu/en/products/AP809394
https://coolcollection.eu/en/products/AP809332-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP810357-01
https://coolcollection.eu/en/products/AP800659-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP800400-05
https://coolcollection.eu/en/products/AP809331-05


Nelly AP800375
Plastový přívěšek na klíče s plastovým 
žetonem do nákupních vozíků. 
Rozměr: 44×33×5 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

Boinc AP800458-00
Bambusový žeton do nákupního vozíku v 
ekologické plastové klíčence z pšeničné slámy. 
Rozměr: 44×33×5 mm Tisk: E1, P1(2)

Mecril AP722671-00
Plastový žeton do nákupního vozíku z 
ekologické pšeničné slámy a ABS s nápisem 
euro na jedné straně. Možnost tisku pouze 
z jedné strany. Rozměr: 31×60×2 mm 
Tisk: P1(2)

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(4)
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SteelCart AP809562
Přívěšek na klíče z nerez oceli s koncem 
pro nákupní vozíky. Rozměr: 73×23×1 mm 
Tisk: E0, RE1(6)

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

BooCart AP718372
Přívěšek na klíče z bambusu s koncovkou do 
nákupních vozíků. Rozměr: 73×23×2 mm 
Tisk: E1, P1(2)

Takže už nikdy nebudete muset nosit košík
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Euromarket AP731809
Kovový přívěšek na klíče se žetonem do 
nákupního košíku. Jedna strana mince je barevná, 
na druhé je vyražen nákupní vozík. Velikost: 
ø23×1,7 mm. Rozměr: ø23 mm Tisk: P1(2)

Token AP718114
Plastový přívěšek na klíče s plnobarevným 
potiskem žetonu do vozíku. Cena zahrnuje UV 
LED tisk na 1 straně mince, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 500 ks. Rozměr: ø29 mm 
Tisk: FP-UV(FC)

Hoinzo AP741994
Kovový přívěšek na klíče se 
žetonem do vozíku a s figurkou. 
Rozměr: 13×34×30 mm  Tisk: E1

Zabax AP741590
Plastový přívěšek na klíče se žetonem do 
nákupních vozíků. Rozměr: 28×51×4 mm 
Tisk: P1(4), UVB(FC)

Prook AP722672-00
Plastový přívěšek na klíče se žetonem do 
nákupního vozíku z ekologické pšeničné slámy a 
ABS s kroužkem na klíče. Rozměr: 28×51×4 mm 
Tisk: P1(4), UVB(FC)
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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)

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)

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)

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)

Woody
Woody přívěsky na klíče jsou k dispozici ve 4 
různých tvarech.

Rozšiřte svou sbírku klíčenek o Woody Plus jako 
o zbrusu nového člena rodiny Woody, nyní s 
barevnými pásky.

MADE
IN EU

482 483

https://coolcollection.eu/en/products/AP718153
https://coolcollection.eu/en/products/AP718160
https://coolcollection.eu/en/products/AP718161
https://coolcollection.eu/en/products/AP718162


Woody Plus A 
AP716558
Kulatý přívěsek na klíče z březové překližky 
s barevným polyesterovým páskem a 
plnobarevným potiskem. Cena je včetně 
UV LED tisku na jedné straně, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 200 ks. 
Rozměr: ø45×120 mm Tisk: FP-UV(FC)

Woody Plus B 
AP716559
Oválný přívěsek na klíče z březové překližky 
s barevným polyesterovým páskem a 
plnobarevným potiskem. Cena je včetně 
UV LED tisku na jedné straně, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 200 ks. 
Rozměr: 35×130 mm Tisk: FP-UV(FC)

Woody Plus C 
AP716560
Čtvercový přívěsek na klíče z březové 
překližky s barevným polyesterovým 
páskem a plnobarevným potiskem. 
Cena je včetně UV LED tisku na jedné 
straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 200 ks. Rozměr: 45×120 mm 
Tisk: FP-UV(FC)

Woody Plus D 
AP716561
Obdélníkový přívěsek na klíče z březové 
překližky s barevným polyesterovým 
páskem a plnobarevným potiskem. 
Cena je včetně UV LED tisku na jedné 
straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 200 ks. Rozměr: 35×130 mm 
Tisk: FP-UV(FC)
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Bambry AP718370
Přívěšek na klíče z bambusové překližky.
 Tisk: E1, P1(4)

CreaFob Wood AP716564
Přívěšek na klíče vyrobený na zakázku z březové překližky s 
plnobarevným potiskem a kovovým řetízkem. Vyrábí se ve tvaru na 
zakázku - maximální rozměr: 45x45 mm. Cena je včetně UV LED tisku 
na jedné straně, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 200 ks. 
Rozměr: 45×45 mm Tisk: FP-UV(FC)

SNAŽTE SE O PŘIROZENÝ VZHLED

-A
 ø45×3 mm

-A -C-B -D -E

EcoRing AP716563
Přívěsek na klíče z březové překližky s kovovým řetízkem a 
motivem ochrany životního prostředí. Rozměr: 51×43 mm 
Tisk: E1, P1(4)

-C
45×45×3 mm

-B
35×53×3 mm

-D
35×53×3 mm

Přírodní materiály, jako je bambus, korek a různé druhy 
dřeva, nejenže ukazují vaše ekologické vědomí, ale 
spolu s některými elegantními kovovými a PU koženými 
díly také dodávají vašim každodenním předmětům 
znatelný šmrnc. Přizpůsobte si naše klíčenky a přívěsky 
na klíče svým logem a upoutejte pohledy lidí vynikajícím 
vzhledem.
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Stropp AP716562
Přívěšek na klíče z bambusové překližky s 
polyesterovým páskem a kovovým kroužkem. 
Rozměr: ø45×90 mm Tisk: E1, P1(4)

Borby AP806982
Kovový přívěsek na klíče kulatého tvaru s 
bambusovou vložkou. V kraftové papírové 
krabičce. Rozměr: ø39×75mm Tisk: E1, P1(4)

Blopp AP718640
Přívěšek na klíče z bambusu a PU kůže s 
kovovým kroužkem. Rozměr: 35×98 mm 
Tisk: E1, P1(4)

Horby AP806983
Kovový přívěsek na klíče ve tvaru domu s 
bambusovou vložkou. V kraftové papírové 
krabičce. Rozměr: 41×71mm Tisk: E1, P1(4)

Vitolok AP781895
Přívěšek na klíče, dřevo/kov.
 Tisk: E1, P1(4)

Lozzle AP716565-A
Přívěšek na klíče dvojité puzzle ve tvaru srdce 
z bambusové překližky s kovovými kroužky. 
Rozměr: 65×85 mm Tisk: E1, P1(4)

Sqorby AP806981
Kovový přívěsek na klíče obdélníkového tvaru 
s bambusovou vložkou. V kraftové papírové 
krabičce. Rozměr: 25×90 mm Tisk: E1, P1(4)
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Pelton AP721315
Přívěsek na klíče z přírodního bukového dřeva s kovovým kroužkem. 
Tisk: P1(4), E1
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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

Cortica AP844046
Obdélníkový kovový přívěsek na 
klíče s řemínkem z přírodního 
korku a kovovým kroužkem. 
Rozměr: 28×65×6 mm Tisk: E1, P2(4)

Sloggy AP864007
Dřevěný přívěšek na klíče z borovice. 
Rozměry produktů se mohou mezi 
sebou lišit. Rozměr: ø60×9 mm Tisk: E1

Branko AP721486
Přívěšek na klíče, přírodní korek/kov. 
Rozměr: 26×105 mm Tisk: E1, P1(1)

Homey Plus AP716481
Nástěnný držák na klíče ve tvaru domu 
se 4 odnímatelnými kroužky na klíče v 
rodinném designu. Vyrobeno z březové 
překližky. Rozměr: 175×163×12 mm 
Tisk: P2(2), E1

Cruffid AP722138
Plovoucí přívěsek na klíče z přírodního 
korku se šňůrkou a kovovým kroužkem. 
Rozměr: 40×90×15 mm Tisk: E1, P1(1)

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(2), E1

Telsox AP721073
Přívěšek na klíče s přírodním korkem a 
kovovým kroužkem. Rozměr: ø23×44 mm 
Tisk: E1, P1(1)
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Aluudy A AP718937
Kulatý přívěšek z broušeného hliníku 
na zakázku s vlastní grafikou. Cena 
zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: ø45 mm Tisk: FP-UV(FC)

Yip AP761161
Přívěšek na klíče z kovu a polyesteru. 
Rozměr: 28×65×4 mm Tisk: E1, P2(4)

Cyrax AP722670
Obdélníkový kovový přívěsek na klíče s 
bavlněným páskem a kovovým kroužkem. 
Rozměr: 28×65×6 mm Tisk: E1, P2(4)

Aluudy B AP718938
Oválný přívěšek z broušeného hliníku 
na zakázku s vlastní grafikou. Cena 
zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 35×53 mm Tisk: FP-UV(FC)

Aluudy C AP718939
Čtvercový přívěšek z broušeného 
hliníku na zakázku s vlastní grafikou. 
Cena zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 45×45 mm Tisk: FP-UV(FC)

Aluudy D AP718940
Obdélníkový přívěšek z broušeného 
hliníku na zakázku s vlastní grafikou. 
Cena zahrnuje UV LED tisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 35×53 mm Tisk: FP-UV(FC)
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Aluudy
Aluudy klíčenka je k dispozici ve 4 různých 
tvarech.
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Samy AP809543
Hliníkový přívěšek na klíče ve tvaru auta s 
otvírákem na láhve. Rozměr: 71×24×3 mm 
Tisk: E1, P2(2)

Clevon AP721187
Hliníkový otvírák na láhve s přívěškem na klíče. 
Rozměr: 30×89×2 mm Tisk: E1, P2(2)

Milter AP781666
Hliníkový otvírák na lahve s přívěškem na klíče. 
Rozměr: 9×79×15 mm Tisk: E1, P2(2)

Peterby AP809548
Hliníkový přívěšek na klíče ve tvaru kamionu s 
funkcí otvíráku na láhve. Rozměr: 68×18×3 mm 
Tisk: E1, P2(2)

Ria AP791328
Hliníkový přívěšek na klíče ve tvaru ryby 
s otvírákem. Rozměr: 25×67×4 mm  
Tisk: E1, P2(2)

Mixe AP722669
Otvírák na láhve a plechovky z recyklovaného 
hliníku s kovovým kroužkem na klíče. 
Rozměr: 11×60×15 mm Tisk: E1, P2(2)

Singe AP791326
Hliníkový přívěšek na klíče ve tvaru kytary 
s otvírákem. Rozměr: 27×73×3 mm  
Tisk: E1, P2(2)

Ciclex AP741588
Hliníkový přívěšek na klíče ve tvaru kola s 
otvírákem na láhve. Rozměr: 35×57×4 mm 
Tisk: E1, P2(2)
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Russel AP809507
Hliníkový otvírák s kroužkem na klíče. 
Rozměr: 55×9×14 mm Tisk: E1, P2(2)

AL
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Valentine AP873031
Kovový přívěšek na klíče ve tvaru srdce, v černé 
dárkové krabičce. Rozměr: 42×87×3 mm 
Tisk: DO3(FC), E1

Lucky AP873029
Přívěšek na klíče ve tvaru čtyřlístku. V černé 
dárkové krabičce. Rozměr: 95×35×3 mm 
Tisk: E1

I Love AP873030
Kovový přívěšek na klíče se 3 přívěšky: "Já", 
srdce a obdélník. V černé dárkové krabičce. 
Rozměr: 60×31×5 mm Tisk: DO1(FC), E1

Dorko AP873019
Přívěšek na klíče ve tvaru míče. Dodáváno v 
černé dárkové krabičce. Rozměr: 68×32×3 mm 
Tisk: E1, DO2(FC)
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Dwell AP873016
Kovový přívěšek na klíče ve tvaru 
domečku, v černé dárkové krabičce. 
Rozměr: 36×49×4 mm Tisk: DO2(FC), 
E1, P2(4)

Bubbles AP810724
Kovový otvírák na láhve s kroužkem na klíče a 
epoxy potiskem, v černé dárkové krabičce. Cena 
zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 35×65×3 mm 
Tisk: FP-DO(FC), E1

Vertigo AP810735
Kovový přívěšek na klíče ve tvaru kormidla, v 
černé dárkové krabičce. Rozměr: ø45×5 mm 
Tisk: E1, DO1(FC)

Basset AP810731
Kovový přívěšek na klíče ve tvaru 
kamionu v černé kartonové krabičce. 
Rozměr: 55×27×3 mm Tisk: DO2(FC), 
E1, P2(2)
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Rectangle AP800655
Kovový přívěšek na klíče v krabičce z 
černého kartonu. Rozměr: 25×43×4 mm 
Tisk: E1, DO2(FC)

Dosáhněte vysoce kvalitního vzhledu pomocí 
epoxidového tisku

Ticket AP757002-10
Obdélníkový přívěšek na klíče z PU kůže s 
kovovou plochou pro epoxy potisk. Cena zahrnuje 
epoxy potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 100ks. Rozměr: 32×80 mm Tisk: FP-DO(FC)

Dice AP800656
Kovový přívěšek na klíče v krabičce z 
černého kartonu. Rozměr: 29×43×4 mm 
Tisk: E1, DO2(FC)

Clap AP757003-10
Kulatý přívěšek na klíče z PU kůže s kovovou 
plochou pro epoxy potisk. Cena zahrnuje 
epoxy potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Min. mn.: 100ks. Rozměr: 43×60 mm 
Tisk: FP-DO(FC)

Ball AP800657
Kovový přívěšek na klíče v krabičce z 
černého kartonu. Rozměr: 29×39×4 mm 
Tisk: E1, DO1(FC)

Block AP757004-10
Čtvercový přívěšek na klíče z PU kůže 
s kovovou plochou pro epoxy potisk. 
Cena zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100ks. 
Rozměr: 40×57 mm Tisk: FP-DO(FC)
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Aglaia AP806323
Kovový přívěšek na klíče ve tvaru 
plachetnice v krabičce z černého kartonu. 
Rozměr: 57×40 mm Tisk: E1

Carousal AP806320
Přívěšek na klíče s otočnou vnitřní 
částí v černé kartonové krabičce. 
Rozměr: 35×95 mm Tisk: E1, DO1(FC)

Eternity AP809516
Kovový přívěšek na klíče s otočným kalendářem 
až do roku 2060, v černé dárkové krabičce. 
Rozměr: 80×45 mm Tisk: E1

Dromo AP810736
Kovový přívěšek na klíče ve tvaru volantu se 
žetonem do nákupního vozíku, v černé dárkové 
krabičce. Rozměr: ø34×5 mm Tisk: E1
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Zoko AP791544
Kovový přívěšek na klíče s hliníkovou 
karabinou. Rozměr: 30×56×5 mm 
Tisk: E1

Nevek AP741192
Hliníkový přívěšek na klíče s kovovým 
kroužkem. Rozměr: 29×54×1 mm 
Tisk: P2(4), E1

Smith AP873020
Obdélníkový přívěšek na klíče v barvě 
gun metal s oboustranným lesklým 
povrchem. Rozměr: 51×30×4 mm  
Tisk: E1, DO3(FC)

Branis AP722685
Kovový přívěsek na klíče s 
RPET polyesterovým páskem. 
Rozměr: 23×87×8 mm Tisk: TA(8), 
DTA(FC), E1

Wesson AP873021
Čtvercový přívěšek na klíče v barvě 
gun metal s oboustranným lesklým 
povrchem. Rozměr: 43×35×4 mm 
Tisk: E1, DO3(FC)

Steyr AP873022
Kulatý přívěšek na klíče v barvě 
gun metal s oboustranným lesklým 
povrchem. Rozměr: 45×37×4 mm 
Tisk: E1, DO2(FC)

Cinco AP810742
Kulatý kovový přívěšek na klíče s 
5 odnímatelnými kroužky, v černé 
dárkové krabičce. Rozměr: ø75 mm 
Tisk: E1, DO2(FC)

Circus AP810733
Kovový přívěšek na klíče ve 
tvaru kapsle v černé dárkové 
krabičce. Rozměr: 64×17×3 mm 
Tisk: E1, DO2(FC)
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Lampoo AP844044
Bambusová mini baterka s bílou LED a kovovým 
kroužkem na klíče. S knoflíkovou baterií. 
Rozměr: ø15×64 mm Tisk: E1, P1(2)

Bimox AP781933
Plastová baterka s 1 LED světlem a kovovým kroužkem 
na klíče. Vygravírovaná loga na těle baterky svítí. Vč. 
knoflíkových baterií. Rozměr: ø14×85 mm Tisk: E1

Zaro AP781001
Mini hliníková baterka s 3 LED diodami, otvírákem na 
láhve a přívěškem na klíče. Dodáváno s knoflíkovou 
baterií. Rozměr: ø17×70 mm Tisk: P2(2), E1

Waipei AP854071
Plastová mini baterka s bílým LED světlem a 
přívěškem na klíče. Dodáváno s knoflíkovou baterií. 
Rozměr: ø11×75 mm Tisk: P1(4)

Taipei AP809368
Plastová mini baterka s kovovým vzhledem s bílým 
LED světlem a kovovým přívěškem na klíče. Včetně 
knoflíkové baterie. Rozměr: ø11×75 mm Tisk: P1(4)
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Industrial AP844022
Plastový přívěšek s LED světlem, dodávano se 
3 bateriemi. Rozměr: 60×25×5 mm Tisk: P1(4), 
UVB(FC)

Plaup AP741600
Plastová baterka se silikonovým páskem, 4 LED 
světlem a s reflexní plochou, vč. knoflíkových 
baterií. Rozměr: 30×120×11 mm Tisk: P1(2)

Posviťte si na 
důležité věci

Skyway AP810717
Plastový přívěšek na klíče ve tvaru auta s 1 LED 
diodou a kovovým kroužkem, vč. knoflíkové 
baterie. Rozměr: 60×25 mm Tisk: P1(4)

Spotlight AP810332
Hliníková baterka s 9ti LED diodami s 
páskem kolem ruky. Včetně 3 AAA baterií. 
Rozměr: ø26×90 mm Tisk: E1, P2(2)

Pico AP810360
Mini hliníková baterka s 3mi LED diodami a karabinkou. 
Dodáváno s baterií. Rozměr: 50×17 mm Tisk: E1, P2(2)
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Giraffe AP844050
3 LED hliníková svítilna s výsuvnou a flexibilní hlavou, magnetem nahoře 
a kovovou boční sponou. Včetně knoflíkových baterií. Max. délka: 57 cm. 
Rozměr: ø21×170 mm Tisk: E1, P2(2)

Bloomen AP844048
Bambusová hliníková baterka s COB LED a popruhem. Se 3 bateriemi 
AAA. Rozměr: ø29×90 mm Tisk: E1, ER1, P2(2)

Chargelight AP844051
Hliníková baterka s vestavěnou USB dobíjecí baterií, vysoce výkonným 
LED světlem a popruhem na přenášení. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: ø20×80 mm Tisk: E1, P2(2)

Chargelight Plus AP844052
Hliníková baterka s vestavěnou USB dobíjecí baterií a popruhem na 
přenášení. S vysoce výkonným LED světlem na písmu a COB světlem na 
boku. Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: ø20×85 mm Tisk: E1, P2(2)
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Dobíjecí baterka je k dispozici s jedním LED 
světlem nebo verzí LED a COB světla.

Chargelight
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Everwood AP810358-10
Hliníková baterka se 14ti LED diodami v černé dárkové krabičce. 
Dodáváno s 3 AAA bateriemi. Rozměr: 200×37×110 mm 
Tisk: P2(2), E1, DO1(FC)

Cove AP810321
Hliníková baterka s 12-ti LED diodami v 
polyesterovém pouzdře, včetně baterií. V krabičce 
z černého kartonu. Rozměr: 162×112×45 mm 
Tisk: P2(1), E1

Lokys AP781166
Hliníková čelovka s 5 LED diodami a nastavitelnými pásky. Dodáváno bez 3 AAA 
baterií. Rozměr: 60×45×38 mm Tisk: E1
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Magvent AP808033
Hliníkový magnetický držák na mobilní 
telefon do auta s upevněním do větracího 
otvoru. Včetně samolepicího kovového plíšku. 
Rozměr: 38×37×62 mm Tisk: E1, RE1(6), P2(2)

Aragor AP781603-21
Hliníkový držák na mobil s magnetem s úchytem do větrací 
mřížky. Vč. samolepícího kovového plíšku, v dárkové krabičce. 
Rozměr: ø33×30 mm Tisk: E1, ER1, RE1(6)
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Odwey AP722520-10
Držák na mobil do auta z ABS plastu se zabudovanou bezdrátovou 
rychlonabíječkou (10W) a nastavitelným uchycením do větracího 
otvoru. Včetně USB nabíjecího kabelu. Rozměr: 92×100×100 mm 
Tisk: P3(1)

BiPower AP806975-10
USB nabíječka do zásuvky zapalovače v autě se 2 porty. 
Max. výstup 1000 mA (port 1), 2100 mA (port 2). Ideální 
pro epoxy potisk. Rozměr: ø38×68 mm Tisk: DO2(FC), 
P1(2)

Gonzo AP722514
Magnetický držák na mobil do auta v bambusovém pouzdře s 
vestavěnou bezdrátovou rychlonabíječkou (15W) a nastavitelným 
upevněním do větracího otvoru. Včetně samolepícího 
kovového kroužku pro použití magnetické funkce na jakémkoli 
bezdrátově nabíjecím zařízení. Včetně USB nabíjecího kabelu. 
Rozměr: 61×100×72 mm Tisk: E3, P3(4)

Hikal AP741172
USB nabíječka do auta. Maximální výkon 1000 mA. 
Rozměr: ø23×55 mm Tisk: P1(4)

Daminus AP781176
Plastový stojánek na mobil do auta s montáží 
na větrací mřížku. Rozměr: 29×97×50 mm 
Tisk: DO1(FC), P1(2)

Gamp AP781165-01
Digitální plastový alkoholtester. Dodáváný bez 2 AAA 
baterií. Rozměr: 35×95×15 mm Tisk: P2(4)
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CreaScrape AP716569
Plastová škrabka na led vyrobená na zakázku s 
polyesterovou rukavicí 600D RPET. Cena zahrnuje 
celoplošnou sublimační tištěnou grafiku, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 160×230 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

Membek AP800457-00
Ekologická plastová škrabka na led z pšeničné slámy 
s bambusovou rukojetí. Rozměr: 95×225×20 mm 
Tisk: E1, P1(2)

Gunon AP722678-00
Škrabka na led z ekologické pšeničné slámy a PP plastu. 
Rozměr: 93×205×20 mm Tisk: P1(4)

Feniok AP781263
Plastová škrabka na led. 
Rozměr: 213×87×13 mm Tisk: P1(4)

Tri Scrap AP800342
Trojúhelníková plastová škrabka na led. 
Rozměr: 115×115×109 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

Dasha AP791301
Plastová škrabka na led s rukavicí 210T polyester. 
Rozměr: 170×260×15 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), P1(1)
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Zhuzi AP844047-10
Silikonový osvěžovač vzduchu do auta s 
bambusovou přední částí a upevněním do větracího 
otvoru, citronová vůně. Rozměr: ø42×35 mm 
Tisk: E1, P2(2)

Scrib AP741175
Osvěžovač vzduchu do auta s citronovou vůní. 
Rozměr: ø52×42 mm Tisk: P1(4), DO4(FC)

Becrux AP721393
Hliníkový osvěžovač do auta s připevněním na ventilaci 
v autě, citronová vůně. Rozměr: 57×49×28 mm 
Tisk: E1, P2(2)

CreaScent AP718099
Aromatická visačka do auta na zakázku s výběrem vlastního tvaru a vůně 
(exotický, čerstvý, zelené jablko, citron, nové auto, broskev, jahoda, vanilka). 
Potištěno až 4mi barvami na každé straně. Min. mn.: 250 ks. Tisk: FP-DG(FC)
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VYTVOŘTE SI VÁŠ UNIKÁTNÍ OSVĚŽOVAČ DO AUTA

Vytvořte jakýkoli druh designu až do 4+4 barev (CMYK)

VYBERTE SI VAŠI VŮNI
čerstvý, citron, jahoda, broskev, oceán, exotický, nové auto, vanilka, mentol, meloun, kokos, 
borovice, květina

VYBERTE SI VÁŠ TVAR
9 různých možností nebo vlastní tvar na vyžádání
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CreaPark AP718181
Parkovací papírové, polaminované hodiny na 
zakázku. Cena zahrnuje plnobarevný potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 110×150 mm Tisk: FP-DG(FC)

CreaPark Eco AP718533
Parkovací hodiny z krarftového papíru na 
zakázku. Cena zahrnuje plnobarevný digitální tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 110×150 mm Tisk: FP-DG(FC)

ScraPark AP844041
Plastová parkovací karta se škrabkou na led. 
Rozměr: 118×160 mm Tisk: P1(4), UVB(FC), 
S1(4)

CreaPark
Parkovací karta CreaPark je k dispozici v bílé nebo 
papírové verzi kraft.

MADE
IN EU
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Praktické autodoplňky pro každé roční období

Jumbo AP761172
Termoizolační stínítko na přední okno. Aluminium z jedné 
strany: 180 g, tloušťka 1,8 mm. Rozměr: 1300×700 mm 
Tisk: S2(1)

Birdy AP722139-10
Skládací sluneční clona na čelní sklo s kovovým rámem. V 
polyesterovém pouzdře. Rozměr: 1400×750 mm Tisk: TD(8), 
DTD(FC)

Subowind AP809486-01
Skládací clona na přední okno pro sublimační tisk. Dodáváno s 
přísavkami. Rozměr: 1000×500 mm Tisk: SU3(FC)

Tormo AP761173
Clona na přední sklo auta. Hliník 55 g, 1,8 mm tloušťka. 
Rozměr: 1300×600 mm Tisk: S2(1)

Ride AP761171
2 stínítka do auta pro boční okna. Rozměr: 440×370 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC)

Suboside AP809485-01
Skládací stínítka do auta pro boční okna, 2ks, pro sublimační potisk 
Dodáváno s přísavkami. Rozměr: 440×360 mm Tisk: SU2(FC)
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Edison AP716568
Na zakázku vyrobená taška na zip na kabel nabíječky do auta se 2 držadly. 
Polyester 600D RPET. S celoplošně tištěnou sublimační grafikou a výrazným 
štítkem RPET, cena nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: ø400×130 mm Tisk: FP-SU(FC)

Helron AP722140-77
Taška na zip pro kabel nabíječky do auta se 2 uchy. Polyester 
600D RPET. Rozměr: 390×390×120 mm Tisk: TC(8), DTC(FC)

Seleter AP781551-10
Multifunkční bezpečnostní kladívko s řezákem pásů 
a 1 LED světlem, dodáváno s knoflíkovými bateriemi. 
Rozměr: 76×133×24 mm Tisk: P1(2)

Skabix AP721084-10
Skládací lopata pro případ nouze z uhlíkaté oceli 
v přenosném obalu. Rozměr: 115×465×50 mm 
Tisk: E3, TD(8), DTD(FC)

Nardelly AP781737
Skládací organizér do kufru auta z netkané textilie 
s uchy. Rozměr: 340×280×250 mm Tisk: TC(8), 
DTC(FC)
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Level AP844017-01
Přívěšek na klíče s plastovým metrem a vodováhou, 1 m. 
Rozměr: 43×42×9 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

Gable AP844043
Dřevěný skládací metr, 2m. 
Rozměr: 235×30×16 mm Tisk: UVB(FC)

Mansard AP892003
Plastový skládací metr, 2m. 
Rozměr: 232×30×15 mm Tisk: UVB(FC)

Cabinet AP892004
Plastový mini skládací metr s přívěškem na klíče, 
0,5m. Rozměr: 30×65×13 mm Tisk: UVB(FC)

Symmons AP844004
Přívěšek na klíče s metrem o délce 1m, plast. Rozměr: 55×40×10 mm 
Tisk: P1(4), UVB(FC)
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Grade 7,5M AP721485
Plastový svinovací metr s aretací, kovovým klipem a 
páskem, 7,5m. Rozměr: 85×85×40 mm Tisk: DO4(FC)

Grade 5M AP741721
Plastový metr s aretací, kovovým klipem a šňůrkou na 
ruku, 5m. Rozměr: 70×70×35 mm Tisk: DO3(FC)

Grade 3M AP731567
Plastový metr s aretací, kovovým klipem a šňůrkou na 
ruku, 3m. Rozměr: 61×62×35 mm Tisk: DO3(FC)
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Svinovací metr je k dispozici ve 3 různých 
délkách: 3 m, 5 m a 7,5 m.
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Wheel AP810315
Přívěšek na klíče ve tvaru kola s metrem délky 1m, 
materiál guma a kov. Rozměr: ø40 mm Tisk: P2(4), 
DO2(FC)

Stil 2M AP791135
Metr s karabinou, 2m. Rozměr: 66×18×47 mm  
Tisk: P1(4), DO1(FC)

Hawkes AP808032-01
Plastový krejčovský metr se zámkem na knoflík, 
1 m. S měřítky cm a palce. Rozměr: ø50×14 mm 
Tisk: P1(4), UVB(FC), DO3(FC)

Harrol 1m AP781691
Svinovací metr v plastovém obalu s přívěškem 
na klíče, 1m. Rozměr: 43×41×15 mm Tisk: P1(2), 
DO1(FC)

Rapid AP810715
Plastový svinovací 2 m s aretací, kovovým klipem a s 
přívěškem na klíče. Rozměr: 50×45mm Tisk: P1(2), 
DO2(FC)
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Spiroo AP800477
Bambusová vodováha s otvírákem na láhve. 
Rozměr: 150×43×20 mm Tisk: E2, P2(2)

Meaboo AP800478
Kulatý bambusový otvírák na láhve se 
svinovacím metrem, 1m. Rozměr: 50×25 mm 
Tisk: E2, P2(2)

Tappo AP874019
Plastový a bambusový svinovací metr s aretací, 
kovovým klipem a poutkem na ruku, 5 m. 
Rozměr: 65×65×37 mm Tisk: E2, P2(2)

STÁLE OBLÍBENÉ BAMBUSOVÉ 
VÝROBKY PRO STÁLE OBLÍBENOU 
ELEGANCI

-10-01

Každý má doma alespoň malou sadu nářadí pro 
přípravu na každodenní mimořádné události. Můžete 
to být vy, kdo jim dodá jedinečný vzhled s elegantním 
bambusovým pouzdrem a logem vaší společnosti. Naše 
multifunkční kapesní nože a sady nářadí se vám budou 
hodit vždy, když potřebuje opravit nepoddajný nábytek.
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Sultan AP721903
Kapesní nůž z nerezové oceli s bambusovou rukojetí 
a páskem z PU kůže. S bezpečnostním zámkem. 
Rozměr: 105×30×13 mm Tisk: E2, P2(2)

Titan AP721902
Kapesní nůž z nerezové oceli s bambusovou 
rukojetí a 9 funkcemi. S pákem z PU kůže. 
Rozměr: 90×25×15 mm Tisk: E2, P2(2)

Folnax AP721904
Multifunkční nářadí z nerezové oceli s bambusovými 
rukojeťmi a 12 funkcemi. S páskem z PU kůže. 
Rozměr: 50×105×17 mm Tisk: E2, P2(2)

Xander AP808048
Nerezový multifunkční kapesní nůž a skládací příbory s bambusovou rukojetí 
a šňůrkou z PU kůže. Se 7 funkcemi: nůž, vidlička, lžíce, otvírák na láhve a 
konzervy, vývrtka a děrovač kůže. Při použití jako příbor se rozděluje na 2 části. 
Rozměr: 105×38×32 mm Tisk: E2, P2(2)

Cooter AP800470
21dílná sada kovového nářadí v bambusové krabičce. Obsahuje 1 
nástrčný šroubovák, 1 nůž na papír, 3 přesné šroubováky, 10 ks sada 
šroubovacích bitů v držáku, 4 ks sada nástrčných matic a 1 nástavec. 
Rozměr: 195×112×30 mm Tisk: E2, P2(2)
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Blauden AP791020
Kleště z nerezové oceli s 12ti funkcemi, v 
polyesterovém pouzdře. Rozměr: 100×17×95 mm  
Tisk: P2(2), E2, TC(8), DTC(FC)

Factory AP808023
Sada nářadí, multi kleště s 8mi funkcemi a zavírací nůž 
z nerezové oceli a hliníku. V černé dárkové krabičce. 
Rozměr: 138×180×27 mm Tisk: E2, P2(2)

Talos AP791280
Multifunkční baterka se 13ti ks nářadí. Dodáváno bez 3ks AAA/R06 baterií. 
Rozměr: ø45×140 mm  Tisk: E2, P2(1), RE1(6)
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Borth AP741421
Multifunkční kleště se 6ti funkcemi z 
nerez oceli. Značkový produkt Orizons. 
Rozměr: 15×84×28 mm Tisk: E2

Sarper AP722675
Kapesní nůž z nerezové oceli s rukojetí z přírodního 
korku a páskem z PU kůže. S bezpečnostním 
závíráním. Rozměr: 98×25×12 mm Tisk: E2, P2(2)

Fix It AP808021
Multifunkční kleště z nerezové oceli s 9ti funkcemi: 
kleště, pilník, 3 šroubováky, 2 velikosti nožů, otvírák 
na plechovky a pilka. Dodáváno s polyesterovým 
pouzdrem. Rozměr: 70×141×40 mm Tisk: P2(2), 
E2, TC(8), DTC(FC)

Brica AP722677
Kapesní nůž z nerezové oceli s přírodní korkovou 
rukojetí a 9 funkcemi. S páskem z PU kůže. 
Rozměr: 94×25×15 mm Tisk: E2, P2(2)

Workshop AP808022
Nerezové multi kleště s hliníkovou rukojetí 
a 8mi funkcemi. V černé dárkové krabičce. 
Rozměr: 180×96×27 mm Tisk: P2(2), E2

Ketlen AP722676
Multifunkční nářadí z nerezové oceli s rukojetí z 
přírodního korku a 12 funkcemi. S páskem z PU 
kůže. Rozměr: 62×105×22 mm Tisk: E2, P2(2)
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Woon AP761956
Kapesní nůž z nerez oceli s dřevěnou rukojetí. 
Rozměr: 165×15×13 mm Tisk: E2, RE1(6)

Dertam AP781566
Kapesní nůž z nerez oceli s dřevěnou rukojetí a 
bezpečnostní pojistkou. Rozměr: 101×29×14 mm 
Tisk: E2

Karmann AP808025
Nářadí z nerez oceli a s dřevěným držadlem, 13 funkcí. 
Rozměr: 160×90×24 mm Tisk: E2, P2(4)

Thiam AP781423
Kapesní nůž z nerez oceli s pojistkou. 
Rozměr: 89×26×12 mm Tisk: E2
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Baikal AP873033
Kapesní nůž, nerez ocel/dřevo, 9 funkcí. 
Rozměr: 89×24×17 mm Tisk: E2, P2(2)

Castilla AP731395
Multifunkční kapesní nůž - 6 funkcí. 
Rozměr: 58×18×9 mm Tisk: P2(2)

Shakon AP741724
Multifunkční kapesní nůž z nerez oceli s 9ti 
funkcemi. Rozměr: 73×21×13 mm Tisk: P2(2), E1

Campello AP761181
Nerezový kapesní nůž s 5-ti funkcemi se 
speciálním povrchem. Cena nezahrnuje epoxy 
tisk. Rozměr: 72×20×8 mm Tisk: P2(2), E1, RE1(6), 
DO2(FC)

Gregor AP808003
Kovový kapesní nůž se 7mi funkcemi. 
Rozměr: 90×25×15 mm Tisk: P2(2), E1

Wyoming AP810701
Kovový kapesní nůž s 11ti funkcemi a plastovou 
ozdobou. Rozměr: 90×25×15 mm Tisk: E1, RE1(6), 
P2(2)
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RapiCut AP892011
Plastový odlamovací nůž. 
Rozměr: 25×125×10 mm Tisk: P1(4)

Koltom AP781692
Plastový odlamovací nůž. 
Rozměr: 30×155×14 mm Tisk: P1(4)

Bianco AP815001
Malý plastový odlamovací nůž, transparentní. 
Rozměr: 133×20×11 mm Tisk: P1(4)

Fainel AP781694-21
Odlamovací nůž z nerez oceli. 
Rozměr: 12×127×11 mm Tisk: E1
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Tooby AP800517
Multifunkční otočné kuličkové a dotykové pero 
z bambusu. S oboustranným šroubovákem, 
vodováhou a pravítkem 7 cm. S modrou náplní. 
Rozměr: ø12×151 mm Tisk: E1, P2(2)

Burnham AP810429
Dřevěné čtveraté kuličkové pero s 14 cm 
pravítkem na jedné straně, s modrou náplní. 
Rozměr: ø10×180 mm Tisk: E1, P1(4)

Carpenter AP761177
Dřevěná tužka, dodávána neořezaná. 
Rozměr: 180 mm Tisk: P0(4), E0

Sauris AP741722
Plastové kuličkové pero s plochými a hvězdicovými 
šroubováky, vodováhou a pravítkem 7 cm / 
3 palce. S kovovým klipem a modrou náplní. 
Rozměr: ø10×149 mm Tisk: P1(2)

Ruloid AP800493
Bez inkoustové pero s dlouhou životností z 
recyklovaného hliníku s dotykovým stylusem a hrotem 
z kovové slitiny, který oxiduje papír. S šestihrannou 
hlavní včetně pravítek 11 cm a 4 palce. Toto pero 
píše podobně jako tužka a navíc je stíratelné. 
Rozměr: ø9×150 mm Tisk: E1, P2(2)

Handy AP845164
Plastové kuličkové a dotykové pero 5v1 se stojánkem 
na mobil, pravítkem, čistítkem a s funkcí šroubováku, s 
modrou náplní. Rozměr: ø13×157 mm Tisk: P1(2)

Contal AP781187-01
Plastové kuličkové pero s 10 cm pravítkem. S modrou 
náplní. Rozměr: ø11×150 mm Tisk: P1(2)

INK
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Hetson AP721659
Pár elastických nylonových rukavic s protiskluzovou vrstvou, v 
jedné velikosti. Tisk: TB(8), DTB(FC)

Willys AP808049-21
Multifunkční nářadí z nerezové oceli ve tvaru kreditní karty 
se 20 funkcemi, v pouzdře z PU kůže. Rozměr: 91×61 mm 
Tisk: E1, RE1(6), TB(8), DTB(FC)

Gyver AP809547-21
Multifunkční nářadí ve tvaru kreditní karty z nerezové oceli s 11 funkcemi 
v pouzdře z PU kůže. Rozměr: 79×56×3 mm Tisk: E1, RE1(6), TB(8), 
DTB(FC)

Lagerslam AP808031
Kladivo z uhlíkové oceli s otvírákem na láhve a gumovou rukojetí. 
Rozměr: 240×110×30 mm Tisk: E2, P2(2)
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Pitstop AP800394
22dílná sada nářadí v plastovém pouzdře. Obsahuje 
2ks šroubováků, 1ks kombinovaných kleští, 1 
ks držáku, 2 ks dlátek, 5 ks hlavic, 10 ks bitů. 
Rozměr: 220×160×27 mm Tisk: S2(1)

Aldrin AP808029
25 ks kovová sada nářadí v hliníkovém pouzdře na zip. Obsahuje: dlouhé kleště, 
štípací kleště, nástrčný šroubovák, nástavec, pinzeta, 6 přesných šroubováků, sada 
nástrčných klíčů 4 ks, sada 10 ks bitů na šroubovák. Rozměr: 130×17×30 mm 
Tisk: E2, P2(2)

Wheels AP781784
Sada nářadí, 20 dílů, v plastovém obalu ve tvaru 
kola od auta. Rozměr: ø128×48 mm Tisk: P2(2)

Congus AP781783
Sada nářadí, 19 dílů, v polyesterovém obalu s 
karabinkou. Rozměr: 150×100×20 mm Tisk: P2(2)
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CreaScarf Reflect AP716571
Na zakázku vyrobený, víceúčelový šátek z prodyšného a 
rychleschnoucího polyesteru s reflexní páskou. Cena zahrnuje 
celoplošný sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. 
Vyrobeno ze 100% polyesteru (135 g/m²). Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 240×480 mm Tisk: FP-SU(FC)

Reflex AP826002
Polyesterová víceúčelová šála s reflexním proužkem. 
Rozměr: 250×500 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)
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CreaRain Reflect AP716570
Na zakázku vyrobený, 8 panelový automatický deštník s 
reflexním lemováním, kovovou tyčí, konstrukcí ze skelných 
vláken a EVA rukojetí. Pongee 190T RPET. S výrazným štítkem 
RPET a sublimační tištěnou grafikou na všech panelech, 
cena nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 50 ks. 
Rozměr: ø1000×825 mm Tisk: FP-SU(FC)

Thunder AP808414
Plně automatický (otevření/zavření) větruodolný skládací deštník s 8 panely a 
reflexním olemováním. Kovová tyčka, hliníkový rám, žebra ze sklolaminátu a 
plastové držadlo. Ve stejně barevném obalu s reflexními pásky, 1900T pongee. 
Rozměr: ø1000×630 mm Tisk: TD(8), DTD(FC), S3(1)

Deštníky, které odrážejí světlo spolu s vaší značkou
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Visibo Mini AP826001-02
Vesta splňující evropskou normu EN1150 pro vysoký standard 
viditelnosti. Rozměr: Max 140 cm Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Pit Lane AP811401
Přívěšek na klíče ve tvaru reflexní vesty, s karabinou. Rozměr: 45×56 mm  
Tisk: P1(4)

Visibo AP826000
Vysoce viditelná vesta v pouzdru na zip, splňující 
evropskou normu EN ISO 20471 Class 2. 
Rozměr: M, XL Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)
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Visitag AP874014-02
Reflexní kulatá visačka na zavazadlo. 
Rozměr: ø60×200 mm Tisk: P1(4)

CreaDraw Reflect AP716417-10
Vak na stahování šňůrkou na zakázku s reflexní páskou 
a zesílenými rohy, 190T polyester. Cena zahrnuje 
sublimační tisk po celé ploše, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 340×385 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

Lightyear AP874013
Reflexní polyesterový vak na stažení šňůrkou. 
Celý povrch vaku je vyroben z reflexního 
materiálu. Rozměr: 430×300 mm Tisk: S1(1), 
TB(8), DTB(FC)

Carrylight AP842003-02
Vak na stažení šnůrkou a 2 reflexními pásky a 
zapínáním na suchý zip. Rozměr: 300×400 mm 
Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)

Lemap AP741542
Vak na stažení šňůrkou s reflexními částmi, 190T polyester. 
Rozměr: 350×410 mm Tisk: S1(4), TB(8), DTB(FC)
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CreaBack Reflect AP716637
Na zakázku vyrobený, 190T RPET polyesterový obal 
na 10-20L batohy, s reflexní páskou, gumičkou a 
výrazným štítkem RPET. S celoplošnou sublimační 
tištěnou grafikou, cena nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Min. mn.: 50 ks. Rozměr: 550×770 mm 
Tisk: FP-SU(FC)
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Koreflec AP781770
Trojúhelníkový reflexní přívěšek 
na klíče s karabinkou, PVC. 
Rozměr: 61×53×1 mm Tisk: P1(1)

Astana AP811402
Reflexní samolepka ve tvaru ruky. 
Rozměr: 67×55 mm Tisk: P1(4)

Abrax AP811405
Reflexní přívěšek na klíče ve tvaru 
domu. Rozměr: 55×55 mm Tisk: P1(4)

Randid AP874009
Kulatá reflexní samolepka. 
Rozměr: ø70 mm Tisk: P1(4)

Red-Light AP810314
Blikající světlo s klipem, včetně baterií. 
Rozměr: ø45 mm Tisk: P1(4)

Sqerdid AP874011
Reflexní samolepka ve tvaru čtverce. 
Rozměr: 70×70 mm Tisk: P1(4)

Safebear AP844007
Přívěšek na klíče ve tvaru medvídka, 
odrazka. Rozměr: 50×70 mm Tisk: P1(4), 
UVB(FC)

Candid AP874010
Kulatý reflexní přívěšek na klíče s kovovým 
řetízkem. Rozměr: ø70×105 mm 
Tisk: P1(4)
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Lumen AP809306-02
Reflexní pásek, kolem zápěstí se omotá klepnutím. 
Rozměr: 320×30 mm Tisk: S0(2)

Reflective AP731259
Ohebný a nastavitelný reflexní pásek. 
Rozměr: 235×29 mm Tisk: S0(2)

Plain AP731379
Plastový plnitelný zapalovač. Dodává se 
s minimálním množstvím plynu, je třeba 
ho doplňovat pro nepřetržité používání. K 
dispozici pouze v exportním originálním 
balení po 1.000 ks. (Násobky po 1.000 ks)! 
Rozměr: 23×80×9 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

Parsok AP721483
Plastový zapalovač s dětskou pojistkou. 
Dodáváno s plynem, nelze doplňovat. 
K dispozici pouze v plném exportním 
kartonovém množství (násobky 1000 ks)! 
Rozměr: 23×81×11 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

Rosser AP721585
Plnitelný plastový kuchyňský zapalovač. 
Dodává se s minimálním množstvím 
plynu, je třeba ho doplňovat pro 
nepřetržité používání. Dodáváno pouze v 
exportním balení v násobcích po 600 ks!  
Rozměr: 30×105×15 mm Tisk: P1(4), UVB(FC)

Vaygox AP741833
Plnitelný, plastový piezo zapalovač s dětskou 
pojistkou. Dodává se s minimálním množstvím 
plynu, je třeba ho doplňovat pro nepřetržité 
používání. K dispozici pouze v exportním 
originálním balení po 1.000 ks. (Násobky po 
1.000 ks)! Rozměr: 23×80×9 mm Tisk: P1(4), 
UVB(FC)

Picton AP721484
Reflexní pásek na ruku s lycrou. 
Rozměr: 350×45 mm Tisk: VS(FC)
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Ujistěte se, že se vaše značka objevuje všude! Ať už si 
vyberete pohodlné, stylové nebo elegantní oblečení, můžete 

bez námahy vytvořit nositelnou vizuální reklamu. Najděte 
perfektní mikinu, bundu, čepici nebo vytvořte tričko na míru 

pro sportovní tým a vaše značka se objeví na místech, o 
kterých byste možná ani nepřemýšleli.

FASHION
and Textile

524 525



PinBadge Maxi AP718217
Velká placka se špendlíkem s plnobarevně potištěným 
vloženým papírem. Cena zahrnuje digitální tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: ø58 mm Tisk: FP-DG(FC)

PinBadge Mini AP718215
Malá placka se špendlíkem s plnobarevně potištěným 
vloženým papírem. Cena zahrnuje digitální tisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: ø44 mm Tisk: FP-DG(FC)

Trick AP810728
Kovový odznak ve tvaru trička s epoxy 
potiskem. Cena zahrnuje epoxy potisk, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 100 ks. Rozměr: 30×25 mm 
Tisk: FP-DO(FC)

Read AP757009-21
Kovový odznak s epoxy potiskem. Cena 
zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: ø20 mm Tisk: FP-DO(FC)

Lark AP757005-21
Kovový odznak s epoxy potiskem. Cena 
zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 15×15 mm Tisk: FP-DO(FC)

Oran AP757007-21
Kovový odznak s epoxy potiskem. Cena 
zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 26×14 mm Tisk: FP-DO(FC)

AP718217 AP718215

PinBadge
Odznak PinBadge je k dispozici ve 2 různých velikostech.
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ColoBadge AP718200
Plastový odznak s magnetem vyrobený na zakázku 
s plnobarevným potiskem. Vyráběno ve vlastním 
tvaru - max. rozměr 50x50mm. Cena zahrnuje UV 
LED potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. 
mn.: 100 ks. Rozměr: 50×50 mm Tisk: FP-UV(FC)

DomeBadge AP718199
Odznak s magnetem vyrobený na zakázku s epoxy 
potiskem. Cena zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks.
Tisk: FP-DO(FC)

BooBadge AP716415
Odznak z bambusové překližky s 
magnetickým pinem.
Tisk: E1, P1(2)

WooBadge AP716583
Na zakázku vyrobený odznak z březové překližky s magnetickým 
špendlíkem a plnobarevným potiskem. Cena včetně UV LED tisku, 
nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks.
 Tisk: FP-UV(FC)
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Mojo RPET AP716582
Na zakázku vyrobený, RPET polyesterový náramek 
s plastovou přezkou. Se sublimační tištěnou 
grafikou na jedné straně, cena nezahrnuje 
tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks.
 Tisk: FP-SU(FC)

Wristy AP809418
Silikonový náramek pro dospělé. 
Rozměr: 202×12×2 mm Tisk: E1, ER1

Platty AP809399
Silikonový náramek s hliníkovou stříbrnou ploškou. 
Rozměr: 202×12×3 mm Tisk: E1-02
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Colours AP1222
Kravata Premier Line v moderních barvách. 
Materiál polyester. Baleno v sáčku s černým 
poutkem. Tisk: TB(8), DTB(FC)

Stripes AP1233
Kravata z mikrovlákna s pruhovaným vzorem. 
Baleno v igelitovém sáčku s černým ramínkem. 
Rozměr: 1510×100 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Dandy AP1232
Polyesterová kravata se čtvercovým vzorem. 
V dárkové krabičce potažené stejnou látkou. 
Rozměr: 1500×100 mm Tisk: TC(8), DTC(FC), P2(2)

Vivonne AP1228
Hedvábná kravata značky André Philippe v 
dárkové krabičce z černého kartonu zabalené 
do stejné látky, ze které je vyrobena kravata. 
Rozměr: 1520×100 mm Tisk: TC(8), DTC(FC), P2(2)
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Ribban AP721014
Módní dámská šála, polyester 60 g/m². 
Rozměr: 1800×700 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Twice AP1408-10
Pánský kožený pásek značky André Philippe, 2 vyměnitelné 
přezky, dárková krabička z černého kartonu (205×115 mm). 
Rozměr: 1200 mm Tisk: E3, P1(1)

Betty AP722094
Módní dámský šátek z organické bavlny v ladícím 
barevném pytlíku se stahovací šňůrkou. 100% 
organická bavlna, 60 g/m². Rozměr: 1800×500 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC)

Plus AP761999
Nylonový šátek ve tvaru trojúhelníku. Rozměr: 1000×700 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC), *:SU1(FC)
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Heavy Cotton AP4135
Tričko pro dospělé s kulatým výstřihem, 100% 
těžká bavlna, 180 g/m² (bílá 170 g/m²). Produkt 
značky Gildan. Rozměr: S-XXL Tisk: S1(6), TB(8), 
DTB(FC), BR(10)

Premium Cotton AP40087
Tričko pro dospělé s kulatým výstřihem, 100% prstencově 
spřádaná bavlna. 185 g/m² (bílá 180 g/m²). Produkt značky 
Gildan. Rozměr: S-XXL Tisk: S1(6), TB(8), DTB(FC), BR(10)

Softstyle AP4729
Tričko pro dospělé s kulatým výstřihem, 100% 
prstencově spřádaná bavlna, 153 g/m² (bílá 
144 g/m²). Produkt značky Gildan. Rozměr: S-XXL 
Tisk: S1(6), TB(8), DTB(FC), BR(10)
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Sotva existuje lepší způsob, jak přimět 
lidi, aby si vaší značky všimli na ulicích, 
než nechat ji nosit zákazníky. Přizpůsobte 
si pohodlnou mikinu nebo bundu svým 
logem a zajistěte, aby se vaše značka stala 
široce uznávanou.
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Heavy Blend Crewneck 
AP59041
Mikina s kulatým výstřihem 50% bavlna / 50% 
polyester. 271 g/m² (bílá 257 g/m²). Produkt 
značky Gildan. Rozměr: S-XXL Tisk: TC(8), DTC(FC), 
S2(6), BR(10)

Heavy Blend Hood 
AP40088
Mikina s kapucí z 50% bavlny a 50% polyesteru s 
přední kapsou. 271 g/m² (bílá 257 g/m²). Produkt 
značky Gildan. Rozměr: S-XXL Tisk: TC(8), DTC(FC), 
S2(6), BR(10)

Heavy Blend Zip AP4306
Mikina 50% bavlna / 50% polyester 
s kapucí, kovovým zipem a předními 
kapsami, 271 g/m² (bílá 257 g/m²). Produkt 
značky Gildan. Rozměr: S-XXL Tisk: TC(8), 
DTC(FC), S2(6), BR(10)

-03

-03 -65A

-05

-05

-05 -79

-06

-06

-10 -81

-06A

-01

-01 -63A

-01

-06A

-25A -96

-07

-07

-63 -98

-10

-10 -20

-20 -74

-78 -78

530 531

Fashion and Textile

https://coolcollection.eu/en/products/AP40088-01_M
https://coolcollection.eu/en/products/AP59041-78_L
https://coolcollection.eu/en/products/AP4306-05_M


Scola AP722385
Prodyšná, voděodolná a větruodolná RPET softshellová bunda na zip 
s náprsními a bočními kapsami. Vnější materiál: 92 % polyester RPET 
a 8 % elastan. Uvnitř: 100% RPET polyester micro fleece. 300 g/m². 
Tisk: TC(8), DTC(FC), S2(6), BR(10)

Mesiox AP722382
RPET micro polar fleece bunda s krátkým zipem a úpravou proti 
žmolkování. 100% polyester RPET, 155 g/m². Tisk: TC(8), DTC(FC), S2(6), 
BR(10)

Diston AP722383
Fleecová bunda RPET na zip s úpravou proti žmolkování a 2 kapsami. 
100% polyester RPET, 280 g/m². Tisk: TC(8), DTC(FC), S2(6), BR(10)

Jandro AP722394
Prodyšná, voděodolná a větruodolná RPET softshellová vesta na zip s náprsními 
a bočními kapsami. Vnější materiál: 92 % polyester RPET a 8 % elastan. Uvnitř: 
100% RPET polyester micro fleece. 300 g/m². Tisk: TC(8), DTC(FC), S2(6), BR(10)
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Belsan AP721210
Unisex, prodyšná a voděodolná zateplená vesta 
s 2 kapsami na zip, polyester. Rozměr: S-XXL 
Tisk: TC(8), DTC(FC), BR(10)

Peyten AP741907
Bunda z mikro polar fleecu s krátkým zipem a s 
protižmolkující úpravou. 100% polyester, 155 g/m². 
Rozměr: S-XXL Tisk: TC(8), DTC(FC), S2(6), BR(10)

Rostol AP721922
Větru a vodě odolná bunda ze 100% RPET polyesteru. 
Rozměr: S-XXL Tisk: TC(8), DTC(FC)

Molter AP791501
Softshellová bunda na zip, 94% polyester / 6% 
elastan se 3 kapsami. Prodyšná a voděodolná, 
300 g/m². Rozměr: S-XXL Tisk: TC(8), DTC(FC), BR(10)

Mitens AP721921
Větru a vodě odolná zateplená vesta ze 100% 
RPET polyesteru. Rozměr: S-XXL Tisk: TC(8), 
DTC(FC)

Baidok AP741681
Voděodolná, prodyšná softshellová bunda na zip 
se 2 předními kapsami. 94% polyester/6% elastan, 
300 g/m². Rozměr: S-XXL Tisk: TC(8), DTC(FC), 
BR(10)
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Dejte svému sportovnímu týmu jedinečný vzhled

CreaSport AP718557-10
Na zakázku vyrobené prodyšné sportovní tričko se sublimačním 
tiskem po celém tričku. 100% polyester, 140 g / m². Cena zahrnuje 
sublimační tisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 10 ks/velikost. 
Rozměr: S-XXL Tisk: FP-SU(FC)

Tecnic Plus T AP791930
Sportovní prodyšné tričko ze 100% polyesteru, 135 g/m². 
Rozměr: S-XXL Tisk: S1(6), TB(8), DTB(FC), BR(10), *:SU1(FC)

Tecnic Markus AP721584
Sportovní prodyšné tričko ze 100% RPET 
polyesteru, 135 g/m², s etiketou s označením 
RPET. Rozměr: XS-XXL Tisk: S1(6), TB(8), DTB(FC), 
BR(10), *:SU1(FC)

Tecnic Rox AP781303
Prodyšné sportovní tričko 100% polyester s designem 
v šestihranné vazbě. 135 g/m². Rozměr: S-XXL 
Tisk: S1(6), TB(8), DTB(FC), BR(10), *:SU1(FC)

Tecnic Plus K AP791931
Sportovní prodyšné tričko pro děti ze 100% 
polyesteru, 135 g/m². Rozměr: 4-5, 6-8, 10-12 
Tisk: S1(6), TB(8), DTB(FC), BR(10), *:SU1(FC)
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Hinbow AP741687
Pláštěnka s kapucí z odolného PVC s žáruvzdornou 
povrchovou úpravou. Se zapínáním na knoflíky a 
dvěma předními kapsami. Rozměr: M-L, XL-XXL 
Tisk: S2(1)

Domin AP781909
Transparentní pončo v jedné velikosti pro dospělé 
v polyesterovém obalu. Rozměr: 90×110×50 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC)

Brinek AP722605
Transparentní LDPE pončo v jedné velikosti 
pro dospělé. V RPET polyesterovém pouzdru s 
výrazným štítkem RPET a hliníkovou karabinou. 
Rozměr: 80×80×25 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Hydrus AP791500
Pláštěnka na zip s kapucí, v jedné velikosti. 
Materiál: EVA. Rozměr: 900×700 mm 
Tisk: TC(8), DTC(FC)
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CreaScarf AP718909
Víceúčelový šátek na zakázku z prodyšného a rychle schnoucího 100% 
polyesteru (135 g/m²) s celoplošným sublimační tiskem. Cena zahrnuje 
sublimační potisk, nezahrnuje tiskovou přípravu. Min. mn.: 100 ks. 
Rozměr: 250×500 mm Tisk: FP-SU(FC)

Remo AP791156
Pláštěnka v sáčku, rozměr:102×127 cm. 
Rozměr: 1020×1270 mm Tisk: DG1(FC)

Rany AP731941
Dětská pláštěnka pončo v kulatém přívěsku na 
klíče s karabinkou. Rozměr: ø60 mm Tisk: P1(4)

Storm AP731644
Pláštěnka v přívěšku na klíče ve tvaru koule. 
Rozměr: ø63 mm  Tisk: P1(4)
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Suanix AP721924
Zimní šála z RPET polyesteru, 300g/m². 
Rozměr: 250×500 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

CreaScarf Winter AP716452
Víceúčelový šátek, vyrobený na zakázku z prodyšného a 
rychleschnoucího polyesteru s barevným zateplením na 
krku z polar fleecu. Cena zahrnuje celoplošně sublimačně 
tištěnou grafiku na polyesterové části, nezahrnuje tiskovou 
přípravu. Vyrobeno ze 100% polyesteru (135 g/m²) a polar 
fleecu (160 g/m²). Min. mn.: 100 ks. Rozměr: 250×620 mm 
Tisk: FP-SU(FC)

Omega AP722047
Víceúčelový šátek ze 100% organické bavlny, 
130 g/m². Rozměr: 250×500 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC)

Cherin AP741272
Polyesterový víceúčelový šátek. 120 g/m². 
Rozměr: 250×500 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), 
*:SU1(FC)

Ponkar AP721012
Víceúčelový teplý nákrčník a čepice. Polyester/
spandex (280 g/m²) s polar fleecovou podšívkou. 
Rozměr: 250×280 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)

Holiam AP781634
Polysterový víceúčelový šátek pro děti. 130 g/m². 
Rozměr: 210×400 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), 
*:SU1(FC)
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Sport AP761990
Baseballová čepice s 5ti panely a suchým zipem, 
100% bavlna. Tisk: TA(8), DTA(FC), BR(10)

Line AP761005
Baseballová čepice s 5ti panely a zapínáním na 
suchý zip. Materiál 100% bavlna. Tisk: TA(8), 
DTA(FC), BR(10)

Tarea AP731527
Baseballová čepice s reflexním páskem a zapínáním 
na suchý zip. Tisk: TA(8), DTA(FC), BR(10)

Krox AP781295
Baseballová čepice s 5ti panely a zapínáním na 
suchý zip. Polyester/mikrovlákno. Tisk: TA(8), 
DTA(FC), BR(10)
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Blazok AP781296
Baseballová čepice se 6ti panely a zapínáním 
na suchý zip. Polyester/mikrovlákno. Tisk: TA(8), 
DTA(FC), BR(10)

Linnea AP722691
Baseballová čepice ze 100% broušené bavlny 
se 6 panely a zapínáním na kovovou přezku. 
Tisk: TA(8), DTA(FC), BR(10)

Keinfax AP721583
Baseballová čepice s 5 panely a zapínáním na 
suchý zip z RPET polyesteru, 180 g/m². Tisk: TA(8), 
DTA(FC), BR(10)

Rubec AP741668
Basebalová čepice se 6ti panely, 100% broušená 
bavlna, zapínání na suchý zip. Tisk: TA(8), DTA(FC), 
BR(10)

Clipak AP721594
5 panelová baseballová čepice se síťovanou zadní 
stranou a plastovým páskem pro nastavení velikosti, 
polyester. Tisk: TA(8), DTA(FC), BR(10)

Sodel AP741427
Polyesterová baseballová čepice s 5ti panely. 
Ideální pro sublimační potisk. Tisk: TA(8), DTA(FC), 
SU1(FC), BR(10)
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Rittel AP741888
Baseballová čepice se 6ti panely a zapínáním na 
suchý zip, 100% broušená bavlna. Tisk: TA(8), 
DTA(FC), BR(10)

Rick AP722688
Baseballová čepice pro děti s 5 panely a 
zapínáním na suchý zip. Polyester RPET, 
145 g/m². Tisk: TA(8), DTA(FC), BR(10)

Pickot AP722095
Baseballová čepice z recyklované polybavlny s 
5 panely a zapínáním na suchý zip. Směs 60 % 
recyklované bavlny a 40 % recyklovaného polyesteru, 
160 g/m². Tisk: TA(8), DTA(FC), BR(10)

Sportkid AP731937
5ti panelová baseballová čepice pro děti 
se suchým zipem. Materiál: 100% bavlna. 
Tisk: TA(8), DTA(FC), BR(10)

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

Modiak AP781298
Baseballová čepice pro děti s 5ti panely a 
zapínáním na suchý zip. Polyester/mikrovlákno. 
Tisk: TA(8), DTA(FC), BR(10)
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Safari AP761251
100% bavlněný klobouk se šňůrkou pod bradu a 
kovovými sponkami. Tisk: TA(8), DTA(FC), BR(10)

Madelyn AP722687
Rybářský klobouk ze 100% recyklované bavlny, 
180 g/m². Tisk: TA(8), DTA(FC), BR(10)

Marvin AP761011
Látkový klobouček ze 100% bavlny. Tisk: TA(8), 
DTA(FC), BR(10)

Gonnax AP741886
Polyesterový kšilt se síťovinou a zapínáním na 
suchý zip. Tisk: TA(8), DTA(FC), BR(10)

Tiger AP731934
Sluneční kšilt ze 100% bavlny. Tisk: TA(8), DTA(FC), 
BR(10)
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Lana AP761334
Zimní čepice, akryl. Rozměr: 195×195 mm Tisk: BR(10)

Selsoker AP722589
Akrylová pletená zimní čepice s nášivkou 
na potisk. Tisk: TB(8), DTB(FC), BR(10)

Daison AP722046
Zimní čepice ze 100% organické bavlny, 
300 g/m². Tisk: TB(8), DTB(FC), BR(10)
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Baikof AP781636
Akrylová zimní čepice s bílými pruhy a bambulí do barvy. 
Rozměr: 210×230 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), BR(10)

Hetul AP721923
Zimní čepice z RPET polyesteru, 300 g/m². Tisk: TB(8), DTB(FC), BR(10)

Terban AP721632-10
Sportovní zimní čepice z akrylu z reflexního materiálu a podšívkou z 
polar fleecu. Tisk: TB(8), DTB(FC)

Holsen AP781916
Akryl zimní čepice se štítkem. Tisk: TB(8), DTB(FC), BR(10)

Jive AP731389
Zimní čepice, unisex, materiál akryl. Rozměr: 180×210 mm Tisk: TB(8), 
DTB(FC), BR(10)

Folten AP721013
Sportovní zimní čepice s fleecovou podšívkou, polyester/spandex. Tisk: TB(8), 
DTB(FC), BR(10)
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Bufanda AP761336
Zimní fleecová šála, 200 g/m². Rozměr: 1600×290 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC), BR(10)

Anut AP791509
Fleece šála pro děti, 180 g/m². Rozměr: 910×120 mm Tisk: TB(8), DTB(FC), 
BR(10)

Chamonix AP800454
Elegantní pánská šála v černé dárkové krabičce. Vyrobeno ze směsi 38% polyester/62% 
viskóza. Produkt značky André Philippe. Rozměr: 1800×300 mm Tisk: TC(8), DTC(FC), 
BR(10), S1(2)

Prasan AP722689
Akrylová pletená zimní čepice a rukavice na dotykovou obrazovku s 
potisknutelnými nášivkami z PU kůže, v jedné velikosti pro dospělé. 
Tisk: TA(8), DTA(FC), BR(10)

Kinar AP722690
Unisex akrylový šátek s potiskovatelnou PU koženou etiketou, 
300 g/m². Rozměr: 1600×300 mm Tisk: TB(8), DTB(FC)
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Actium AP791747
Dotykové rukavice se speciální povrchovou úpravou na palci a 
ukazováčku. Materiál akrylic. Univerzální velikost pro dospělé. 
Tisk: TB(8), DTB(FC), BR(10)

Despil AP721929
Dotykové rukavice se speciální vrstvou na 3 prstech, RPET polyester. 
V jedné velikosti pro dospělé. Tisk: TB(8), DTB(FC)

Tellar AP781155
Dotykové rukavice se speciální úpravou na 5 
prstech, akryl, jedna velikost. Univerzální velikost 
pro dospělé. Tisk: TB(8), DTB(FC)

Pigun AP781299
Dotykové rukavice z akrylu pro děti se speciální 
vrstvou na 2 prstech. Rozměr: 150×125 mm 
Tisk: TB(8), DTB(FC)

Vanzox AP721211
Dotykové sportovní rukavice se speciálním povrchem 
na 2 prstech, polyester/lycra. Tisk: TB(8), DTB(FC)

-10

-06A

-10

-06

-02

-25

-07

-05 -77

-77

-10

-77

-02
-05

-06

-77

-05

-06

-07

544 545

Fashion and Textile

https://coolcollection.eu/en/products/AP791747-25
https://coolcollection.eu/en/products/AP721929-77
https://coolcollection.eu/en/products/AP781155-10
https://coolcollection.eu/en/products/AP781299-06
https://coolcollection.eu/en/products/AP721211-06


546 547

Kalkulačky 327, 343

Kancelář a příslušenství na stůl 199-205, 224-232, 320-321, 
343-347

Kapesní nože 509-513
Kartáčky na zuby 431

Klíčenky

93, 168, 204, 212-213, 217, 221, 
338-339, 340, 393, 409, 443, 447, 
471, 475-495, 505, 507, 520, 522, 
536

Klipy na peníze 169
Klipy na poznámky 320-321
Klobouky 378-381
Kompasy 393
Kosmetické tašky 415-421
Kravaty 528
Kuchyňské chňapky 73-74, 76
Kuchyňské minutky 59
Kuchyňské potřeby 59-69
Kuchyňské váhy 59

Kuličková pera

237-241, 243-265, 267, 270, 276-
293, 299, 301-308, 311, 314-316, 
324, 339, 345, 408, 448-449, 
462-463, 515

Lanyardy a visačky 331-337, 413
Laserová ukazovátka 345
Ledvinky 157, 402-403
Lékárničky 450-451
Magnety na ledničku 59, 70-71, 81, 83, 320
Manikúry 428-429
Medaile 412
Meteorologické stanice 230-232
Metry a skládací metr 337, 430, 505-508
Mikina 531

Mikrotužky 237, 266, 268-270, 288-289, 449, 
456-459, 461, 463, 515

Mince do nákupního vozíku 214-215, 479-481, 492
Mlýnky na sůl a pepř 60-61, 390
Multifunkční nářadí 389, 399, 504, 509-513, 515-516

Nákupní tašky 95-101, 103, 106-117, 126, 131, 
149-150

Námořní vaky 127, 367
Nářadí 509, 517
Náramky 410, 527
Nástěnné hodiny 233-235
Nože na dopisy 343
Nože na papír 514, 509
Obaly na kreditní karty 151, 168-169, 326
Ořezávátka 269-270, 458-459
Osvěžovače do auta 501

Otvíráky 77, 80-85, 388-389, 413, 477-478, 
488, 490, 494, 508, 516

Papírové tašky 107-109
Parkovací karty 502
Pastelky 453, 460-461, 465
Píšťalky 393, 409
Pláštěnky a ponča 535-536
Plážové Hry 357-359

Antibakteriální produkty 27, 33, 140, 188, 214, 223, 225, 
229, 256, 261, 265, 349

Antistresové předměty 441-443
Auto příslušenství 498-504
Autoškrabky na led 500, 502
Balonky 472
Balzámy na rty 421, 424
Barbeque produkty 388-389
Barevné tužky 266, 456-459, 461
Barové a koktejlové doplňky 78-93
Baseballové čepice 538-540

Baterky 383, 409, 448, 478-479, 494-497, 
510

Batohy 121, 132-143, 149, 152-156, 367, 
391, 521

Bezdrátové nabíječky
184-185, 189-190, 194-203, 206-
207, 210-211, 224, 226-227, 229-
230, 232, 299-300, 326, 499

Běžecké příslušenství 402-403
Bezinkoustová pera 242, 252, 276, 286, 515
Blokátory web kamery 222-223
Bloky a samolepící lístky 71, 312-319, 324, 326-329
Bluetooth reproduktory 181-187, 200
Bonbóny 444
Boxy na jídlo 30-34, 119
Brčka na pití 35, 58

Bundy a vesta 532-533

Butylky 92-93
Cestovní adaptéry 163, 211
Cestovní doplňky 158-165

Chytré hodinky 218-219

Čistící hadříky na brýle 340-342
Cyklistické příslušenství 398-401
Dalekohledy 394
Dámské a pánské peněženky 101, 149, 151, 166-168
Dárkové krabičky 8-9, 42, 273-274
Dekantéry a karafy 88-89
Deky 391, 397, 436
Deštníky 170-179, 519
Dočasné tetování a obtisky 472, 522
Domina 469-470
Doplňky do koupelny 415-435
Dotykové rukavice 544-545
Držáky na mobil do auta 498-499
Držáky na tašky 162
Festivalové náramky 410, 527
Fotorámečky 230, 437
Golfové příslušenství 407
Houpací sítě 363, 364, 396
Hrací karty 469
Hračky 464-466, 470-471, 473
Hřebeny 421, 423, 426
Hrnky a šálky 40, 43-52, 54-55, 57, 90, 93, 446
Hygienické produkty 431, 445, 449
Jo-Jo 473
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Termo hrnky 16, 36-39, 41, 52-53
Termosky 11-17
Termotašky 86, 118-123, 125, 140, 389-391
Trička 530, 534
Trofeje 354-355
USB flash disc 220-221, 337
USB hub 199, 203, 224
USB nabíjecí kabely 212-213
USB nabíječka do zapalovače v 
autě 499

USB nabíječky 211
USB power banky 189, 206-211, 326, 328, 395
Vaky na stažení šňůrkou 125-131, 453-455, 521
Věčné kalendáře 344, 492
Vějíře 365, 368-369
Víceúčelové šátky 518, 536-537
Visačky na zavazadla 158-159
Vizitkáře 327-329, 338-339
Vybarvovací hračky 453, 458-459, 461, 465
Vývrtky 81-82, 84-85, 389, 509
Žabky 376-377
Zahradničení 385-387
Záložky 317, 319-321, 350-351, 353
Zapalovače 523
Zástěry 72-76, 387, 389, 453, 455
Zdravotnické boxy 446-447
Zdravotnické výrobky 445-451
Zimní čepice 542-544
Zrcátka 421-423, 426
Zvlhčovače vzduchu 440
Zvýrazňovače 266-267

Plážové matrace a polštářky 360, 362
Plážové míče 361-362
Plážové osušky a podložky 364-365
Plážové slunečníky 364
Plážové tašky 102-103, 112
Plyšové hračky 471
Počítačové myši 225-226
Podložky pod myš 226-229
Pokladnička 473
Popruhy na zavazadla 160
Pouzdra na pera 270-275, 461
Poznámkové bloky 295-312, 315

Pravítka 270, 317, 347-349, 351-353, 459, 
462-463, 465, 515

Předměty pro fanoušky 372, 409
Předměty pro psy 382-384
Příbory 30-33, 35, 119, 390-391, 395, 509
Příslušenství na fotbal 408-409, 411
Příslušenství na kávu a čaj 54-57
Příslušenství na piknik 390-391
Příslušenství pro fitness 404-406
Příslušenství pro jógu 406
Příslušenství pro kemping 395-397
Prkénko 64, 66-69, 389
Psací podložka s klipem 322-323
Psací sety 237, 244, 247, 287-293
Puzzle 464-465
Pytlíky na potraviny 104-105

Reflexní produkty 173, 384, 398, 403, 495, 518-523, 
538, 543

Ručníky 365, 407, 432-435
Sady na víno a příslušenství 81-82, 84-88
Šátky a šály 518, 529, 536-537, 544
Selfie světla 216
Složky na dokumenty 324-329
Sluchátka 192-193
Sluchátka do uší 188-191
Sluneční brýle 370-373
Sluneční clony do auta 503
Sponky 525-526
Sportovní a cestovní tašky 146-147, 152-155, 161
Sportovní láhve 18-29
Sportovní oblečení 408, 534, 536-537

Stojánky a držáky na mobil
31, 184, 198-206, 213-216, 227, 
229-230, 232, 300, 305, 316, 347, 
366, 402-403, 498-499, 515

Stolní hodiny 230-232, 235, 347
Stolní stojánky na pera 199, 203, 344, 346-347
Suché tašky 366-367
Svíčky 438-439
Tácky 49-50, 52, 78-79, 83, 89
Tašky na dokumenty a laptop 144-145, 148-149, 151-156
Teleskopické držáky na karty 330, 337, 475 
tepelné polštářky 444
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