ZĽAVA -15% DO KONCA MARCA 2020

Uvedené ceny sú bez DPH. Pri väčších objednávkach poskytujeme množstevné zľavy.
Na každý predmet vieme aplikovať potlač, etiketu, gravír, visačku podľa želania.
Branding (potlač/gravír/razba) = individuálna kalkulácia

POWER BANKA KĽÚČENKA

BUDÍK DOLBIX

Kompaktná lítiová batéria s kapacitou 1000 mAh uložená v ľahkom
hliníkovom obale s príveskom na kľúče. Núdzová záložná batéria na
nabitie telefónu až do 50%. USB výstup s 5V / 1A. Viac farieb na výber.
Rozmer: 54x36x12 mm

Digitálny budík s kalendárom a teplomermi,
s 3 svetelnými režimami a vstavanou bezdrôtovou
nabíjačkou. Vr. USB nabíjacieho kábla a knoflíkových
batérií. Materiál: plast ABS. Rozmer: 160×29×75 mm
AP721369

35,87€

P324.190

11,40€
4 v 1 KÁBEL

PODLOŽKA DROPOL

Kľúčenka s káblikom s 3 rôznymi konektormi: micro USB typ C
a obojstranný konektor pre zariadenia IOS a Android. Môžete ho pripojiť
k napájaciemu zdroju alebo zariadeniu cez typ C alebo USB. Vhodné
na nabíjanie a synchronizáciu údajov. Oba konce môžu byť spojené magnetom,
aby bol kábel kompaktný a ľahko prenášateľný. Rozmer: 11x15x130 mm

Podložka pod myš z PU kože so vstavanou bezdrôtovou
nabíjačkou na mobil a s funkciou stojanu na mobil.
Rozmer: 300×210 mm

P302.333

5,96€

AP721026

14,76€

P330.951

34,95€

360 STUPŇOVÁ KAMERA

P308.729

5W BEZDRÔTOVÁ NABÍJAČKA

9,52€

360°kamera, ktorú ľahko umiestnite na tablet alebo Android telefón.
Vytvára fotografie a videá vo vysokom rozlíšení.
Ku kamere je bezplatná aplikácia. Rozlíšenie: video 2K (2048 x 1024)
Obrázky: 3 kB (3508 x 1504) Zahŕňa konektor micro USB, ktorý je možné
nahradiť za konektor typu C. Rozmer: 41x42x41 mm

Ultra plochá 5W bezdrôtová nabíjačka na nabíjanie všetkých
bezdrôtových zariadení. Vyrobené z prírodného pšeničného
vlákna (35%) zmiešaného s ABS. Keď sa zariadenie nabíja,
rozsvieti sa LED kontrolka. Rozmer: 10x100 mm

DRŽIAK HECLAN

P330.401

13,70€

Praktický viacúčelový držiak pre mobilné zariadenia v bielom
elegantnom prevedení, s flexibilným drôtom dĺžky 50 cm. Držiak s 360 °
rotačným mechanizmom a sklonom do 45 ° + pevný držiak svoriek.
Rozmer: 123×64×28 mm

AP721218

VR 3D OKULIARE

5,76€

Okuliare sú vyrobené z ľahkého ABS plastu a majú luxusný magnetický
uzatvárací systém, ktorý udržuje telefón na svojom mieste počas
používania. Čelenka je vyrobená z pohodlných a odolných materiálov a
nastaviteľná na akúkoľvek veľkosť hlavy. Šošovky sú vysoko kvalitné,
z optických živíc, nastaviteľné. Vhodné pre všetky mobilné telefóny do
6 ”. Rozmer: 100x140x195 mm

DRŽIAK BIKEFREE

Univerzálny držiak na telefón na bicykel. Otočná hlavica
o 360 stupňov. Silikónový pásik pre extra uchytenie. Vhodné
pre smartfóny široké od 5.5 do 9 cm. Rozmer: 65x100x110 mm
MO9632-03

AP721407

5,43€

18,19€
POWER BANKA RUDDER

Hliníková USB power banka s 4000 mAh batériou a vstavanou solárnou
nabíjačkou. Vrátane micro USB nabíjacieho kábla. Viac farieb na výber.
Rozmer: 79×125×14 mm

AP721522

STOJAN CHELUN

Okrúhly, plastový stojan na mobil s krúžkom na prst so samolepiacou stranou.
Rozmer: ø44×29 mm

0,81€

OKULIARE VAROX

Slnečné okuliare s bluetooth reproduktorom. Výkon 1W,
UV 400. Vrátane nabíjacieho USB kábla.
Rozmer: 170×52×70 mm

STOJAN CLOXON

Okrúhly, plastový stojan na mobil s krúžkom na prst
so samolepiacou stranou. Viac farieb na výber. Rozmer: ø35 mm
AP721036

27,90€

AP810425

0,50€

OCHRANCA ELLE

PUZDRO NA MOBIL S RFID

Puzdro vyrobené z 600D polyesteru s vodivým vnútorným
štítom RFID. Blokuje všetky mobilné signály, WiFi a Bluetooth® signály vrátane prichádzajúcich telefonických hovorov,
textových správ a upozornení, kým je telefón v zavretom
puzdre. Po vyňatí telefónu sa zobrazia všetky hlasové
správy, textové správy a upozornenia. Hodí sa pre väčšinu
smartfónov až do veľkosti 18x9cm. Zmestia sa doň až 4
telefóny. Rozmer: 5x125x200 mm

P820.531

3,49€

Vedeli ste, že 65% všetkých žien sa muselo vysporiadať s akýmkoľvek
obťažovaním? 23% zažilo sexuálnu agresiu, 20% bolo prenasledovaných
alebo sledovaných a zoznam pokračuje. Premeňte svoju vlastnú módnu
tašku na svojho osobného strážcu pomocou Elle Protection Charm
v kabelke, či pomocou pútka pripevneného na nej. Dvojitým stlačením
prvého tlačidla sa aktivuje hlasný alarm, ktorý vyplaší agresora. Dvojitým
stlačením druhého tlačidla zariadenie odošle prostredníctvom aplikácie
na pripojenom telefóne tichý alarm až 3 osobám (predvolené vo vašej
aplikácii). Tie dostanú vaše SOS a presnú polohu. Rozmer: 15x39x55 mm

LCD ZÁPISNÍK BLACK

8,5 '' LCD digitálny zápisník / tablet vrátane stylusu na písanie. Tenký
tvar. Stlačením tlačidla zmažete kresbu alebo poznámky. Vrátane
batérie. Viac farieb na výber. Rozmer: 145x225x55 mm

P330.731

41,15€

OBAL NA KREDITNÉ KARTY RANDY S RFID

AP781142

Plastový obal na kreditné karty s 1 priehradkou a RFID blokovaním.
Viac farieb na výber. Rozmer: 90×60×4 mm

0,52€

MO9537

AP781921

11€

4,28€

AP721477

12,53€
BLUETOOTH REPRODUKTOR HACLIX

Vodeodolný bluetooth reproduktor s nafukovacím
plávajúcim držiakom. Vrátane nabíjacieho USB kábla.
Rozmer: ø170×60 mm

PEŇAŽENKA RUPUK S RFID

Peňaženka so 4 otvormi na karty a RFID ochranou, polyester.
Rozmer: 110×86×13 mm

AP721505

26,98€
BLUETOOTH REPRODUKTOR YOIS

Bluetooth reproduktor v tvare Mesiaca so vstavanou nabíjateľnou
batériou a dreveným stojanom. LED svetlá s teplým a studeným
svetlom a nastaviteľným jasom. Vrátane nabíjacieho kábla USB.
Rozmer: ø120×150 mm

USB ZAPAĽOVAČ

Plastový zapaľovač, ktorý sa nabíja USB káblom a zapaľuje bez plameňa.
Rozmer: 39×16×70 mm

90976

8,39€

DRŽIAK NA POHÁRE A FĽAŠE FRINLY

Polyesterová šnúrka s držiakom na fľaše so silikónovým
krúžkom pre fľašu a viečko.
Rozmer: 60×450 mm

AP721482

Transparentný vratný kelímok s uškom. Ideálne využitie pre
festivaly a rôzne podujatia.
Objemy: 0,3l 0,4l 0,5l
Min. objednávka 250ks

individuálna
kalkulácia

FĽAŠA TERKOL

0,77€

Transparentná sklenená športová
fľaša na pitie, bez BPA a s viečkom
z nerezovej ocele. 500 ml.
Viac farieb na výber.
V darčekovej krabičke.
Rozmer: ø68 x 231 mm

Borosilikátová sklenená fľaša
s bambusovým uzáverom
a silikónovým obalom. Fľaša má
objem až 600 ml a je dodávaná
v krabici. 2 farby na výber.
Rozmer: ø68 x 231 mm

0,54€

Sada 2 opakovane použiteľných
prírodných bambusových slamiek
a čistiacej kefky v bavlnenom púzdre.
Priemer a povrch slamiek sa môže líšiť.
Rozmer: 50×250 mm

SLAMKA PARIX

2,76€

8,98€

6291

SADA SLAMIEK BOOSIP

AP721412

FĽAŠA DAKAR

94699

NICKNACK POHÁRE

Flexibilná a opakovane použiteľná silikónová slamka,
dĺžka 25,5 cm. K dispozícii v širokej škále lesklých farieb.
Balené v puzdre z PP s priehľadným povrchom.
Viac farieb na výber. Rozmer: Ø54 mm

AP721465

2,07€
SKLADACÍ EKO POHÁR ZEDAL

Skladací pohárik z ekologického plastu z bambusových vlákien,
s priehradkou na pilulky a s kovovou karabínkou, 220 ml.
Rozmer: ø68×103 mm

SKLADACÍ PRÍBOR NA CESTY

AP809573

1,65€

Vymeňte plasty na jedno použitie za niečo lepšie a vezmite si túto
súpravu príborov so sebou kamkoľvek idete. Sada obsahuje nerezový
nôž, korenie, skladaciu slamku a malú kefu na čistenie. Uložiť ho
môžete do praktického obalu, ktorý je súčasťou balenia.
Rozmer: 14x42x112 mm

P269.542

5,92€

AP731313

1,16€

AP721539

4,92€
TERMO HRNČEK HOPLAR

Jednostenný termo hrnček z ekologického plastu z bambusových
vlákien s prírodným držadlom z korku a vekom z bambusu, 350 ml.
Rozmer: ø87×108 mm

AP806611

VRECKÁ NA POTRAVINY

1,16€
AP721525

0,98€

Vrecká na potraviny z prírodnej bavlny.
105g/m2:
1. ECOSHOP 290×320 mm
2. BREAD 200×585 mm
3. FERGUT 150×210 mm

ROHOŽKA DO KÚPEĽNE RONTRY

Guľatá podložka do kúpeľne so sublimačnou potlačou na zákazku. Cena
zahŕňa sublimačnú potlač, nezahŕňa tlačovú prípravu.
Min. množstvo je 25 ks. Rozmer: ø60 cm

GUMENÉ CUKRÍKY NA MIERU

Ovocné gumené cukríky je možné vyrobiť v tvaroch a chutiach
podľa priania zákazníka. Obsahujú 10% koncentrovanej
ovocnej šťavy. Balené v transparentnom alebo bielom sáčku.
Príchuť: citrón, pomaranč, malina, ananás, čerešňa.
Min.množstvo je 3500ks. Rozmer: 60x85mm

AP819024

6,56€
AP819025

9,34€
110101000

individuálna
kalkulácia

DVEROVÁ ROHOŽKA SENTRY

Dverová rohožka so sublimačnou potlačou na zákazku.
Polyester/guma. Cena zahŕňa sublimačnú potlač, nezahŕňa tlačovú
prípravu. Min.množstvo je 25 ks.Rozmer: 14x42x112 mm

OREO SUŠIENKY S VLASTNOU GRAFIKOU

Čokoládová Oreo sušienka spojená vanilkovým krémom.
Sušienky sú balené jednotlivo v bielom flowpacku s vlastnou grafikou.
Min. množstvo je 5000ks. Rozmer: 50x90mm

KEFKA NA ZUBY COLOBOO

Kefka na zuby pre dospelých. Vyrobená z bambusu, s farebnými
nylonovými štetinami a farebným koncom držadla. V Kraftovej
papierovej škatuľke. Rozmer: 188×12×12 mm
110103303

individuálna
kalkulácia

AP809570

1,53€

DESIATOVÝ BOX KREATÍVNY

Desiatový box so zábavou - viečko krabičky možno vymaľovať.
Ako štandardný motív na viečku je dodávaný obrázok farmy.
Obrázok odporúčame vymaľovať bežnými fixkami.
Min. odber od 500ks. Rozmer: 160x50 mm

BALZAM NA PERY FLEDAR

Vanilkový balzam na pery v platovom ekologickom obale
z bambusových vlákien. 2 farby na výber. S ochranou SPF15. Rozmer:
ø19×70 mm

5283

1,22€

AP721464

0,95€

MO8512

2,23€
ROHOŽKA DO KÚPEĽNE BENTRY

Rohožka s flanelovým povrchom do kúpeľne so sublimačnou
potlačou na zákazku. Cena zahŕňa sublimačnú tlač,
nezahŕňa tlačovú prípravu. Min. množstvo je 25 ks.
Rozmer: 600×395 mm

OPAĽOVACÍ KRÉM S KARABÍNOU
AP819023

6,89€

Opalovací krém SPF25 s karabinou. 30 ml. Viac farieb na výber.
Rozmer: 188×12×12 mm

DÁŽDNIK REVERSE

DEZINFEKCIA NA RUKY BUSTAN

Dezinfekcia na ruky v spreji v tvare pera s rôznymi farebnými
viečkami, 10ml. Rozmer: ø16×134 mm

40476

13,89€

MO8274

REVERSE "opačne fungujúci" skladací dáždnik z materiálu 190T pongee
s "C" rukoväťou pre ľahké uchytenie na zápästí. Vďaka tomuto riešeniu
môžete mať vždy voľné obe ruky. Viac farieb na výber.
Rozmer: ø117×83 cm

1,23€
MO9002

17,39€
DÁŽDNIK DUNDEE

FANÚŠIKOVSKÁ FARBA NA TELO

Obojstranný dáždnik 23 palcov, dvojitá vrstva, rebrá a rám
zo skleneného vlákna, 190T pongee čierna farba s farebným
zladením, manuálne otváranie, automatické zatváranie.
Viac farieb na výber. Rozmer: Ø 102x70 cm

Farba na telo v striebornom púzdre
s transparentným stredom.
Veľa farieb na výber. Rozmer: 50x90mm

AP721458

0,82€
STIERACIA MAPA PALSY

Stieracia mapa sveta na polaminovanom papieri.
Rozmer 43x28,5cm. V tube z lepenky.

PODLOŽKA YOGI

MO9463

Podložka na jógu a fitness. Vrátane
sieťkovaného púzdra. 2 farby na výber.
Rozmer: 180x60x0,4 cm

12,11€

AP721498

5,54€

MO8925

3,18€

LIETAJÚCI DRAK TARIFA

Polyesterový lietajúci drak so štyrmi fixkami.
Rozmer: 39x49 cm

HOJDACIA SIEŤ HAMMACA

Plátená hojdacia sieť. Maximálna nosnosť 120 kg,
v puzdre. Rozmer: 194x81 cm
MO8695

20,66€
6310

1,18€
FĽAŠTIČKA SHOILEN

3D TLAČ NA MIERU

Fľaštička na splnenie všetkých vašich prianí. Obsahuje papierový
pergamen a sklenenú fľašku s vekom a závesnou stuhou.
Balené v bielej samostatnej krabici. Rozmer: 180x60x0,4 cm

Čokoľvek, čo potrebujete vieme zmeniť
na 3D model na mieru.

individuálna
kalkulácia

