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Rádi Vám zašleme naše další katalogy

Květiny
Rosnatka okrouhlolistá
Velmi dekorativní masožravá rostlina. Po 4–6 měsících lze přesadit do květináče.
Min. množství 50 ks.

Barvy substrátu

Kaktusy
Barvy kořenáčů: bílá, černá, červená, modrá.
Při min. množství 250 ks cena cca 91 Kč.

pryšec 1.

roubovaný 4.
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balení

roubovaný 1.

pryšec 2.

roubovaný 2.

roubovaný 3

... více najdete v katalogu
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Vodní rostliny
Při min. množství 250 ks cena cca 124 Kč.

Druhy rostlin

Cetatophytum demersa

Hydrophyla

Barvy granulátu

Botanikum
Pozorujte růst od semínka po květ.
Min. množství 50 ks.

Barvy substrátu

Základní druhy rostlin

meloun

tabák

chilli

bazalka

rajské jablko

Další druhy na výběr – dodací lhůta na vyžádání

karafiát

fialka

vlčí mák

měsíček

slunečnice

lilek

květák

fenykl

šalvěj

cibule
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Květiny
Juka nádherná
Při min. množství 250 ks cena cca 135 Kč.
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Aplikace v mailingu

Le Sac – stolní nebo závěsná váza

Rádi Vám poradíme řešení přesně pro Vaše potřeby.
Min. množství 250–5000 ks.

Závěsná
– 230×50×35 mm
– dodává se včetně hydrogelu: modrý, zelený, červený
Stolní
– 210×100×55 mm
Min. množství 100 ks.

... více najdete v katalogu
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Instantní zahrádky
Květináče
Každý květináč obsahuje semena a lisovaný substrát.
Při min. množství 250 ks cena cca 41 Kč.

Barvy květináčů

Druhy

bazalka

petržel

pažitka

pomněnka

slunečnice

Jedlé květy

čtyřlístky

Kbelíčky
Min. množství
250 ks.

mini slunečnice

čtyřlístky

vlčí mák

Košíky
Bylinková zahrádka (bazalka, majoránka, pažitka).
Při min. množství 100 ks cena cca 125 Kč.

Další kreativní balení
Rádi Vám poradíme s výběrem či návrhem
balení na míru.
Při min. množství 100–150 ks cena cca 78 Kč.
—

7

Psací potřeby – Cleo Skribent
Chifre 2000
Povrchová úprava: matné nebo lesklé palladium
v kombinaci s bronzovým nebo antracitovým
úchytem
Varianty:
– pero – 3 různé síly hrotu
– propisovačka
– gelový roler
– mikrotužka 0,5 mm, konvertor na 0,7 mm
Pouzdro je použitelné i na brýle.

Linea Arte
Masivní stříbro 925.
Varianty:
– pero – 3 různé síly hrotu
– pero – hrot 18 kt platinované zlato
– kuličkové pero
– mikrotužka 0,5 mm, konvertor na 0,7 mm

Primus, Secundus
Kovové části zlaceny, hrot pera 18 kt zlato.
Transparentní dno krytky.
Varianty:
– pero – 3 různé síly hrotu
– kuličkové pero
– gelový roler
– mikrotužka 0,5 mm, konvertor na 0,7 mm
Na obrázku je model Secundus. Model Primus má navíc
zlacený kovový úchyt.

Silver Sign
Masivní stříbro 925.
Varianty:
– kuličkové pero
– mikrotužka 0,9 mm
– zkrácená verze kuličkového pera/mikrotužky (11 cm)
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... více najdete v katalogu
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Messograf – originál
Propisovačka, kterou ocení každý technik.
Povrchová úprava: chromovaná mosaz

Gessner
Replika jedné z nejstarších tužek.
Různé formy dárkového balení.

Tužky
Plnobarevně potisknutelné bloky
tužek již od 500 ks.

Psací potřeby – Cleo Skribent
Tradice značky Cleo Skribent sahá do roku 1945.
Současná produkce psacích potřeb se vyvinula
z předchozí výroby technických a speciálních per.
Preciznost a spolehlivost se zde snoubí se současným
designem a exkluzivními materiály.
Ceny při 1 ks od 600 Kč do 10500 Kč.
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Psací potřeby – Fisher Spacepen

... více najdete v katalogu
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400 RC
Lakovaný chrom, třešňová červená.

400 RB (duhová)
Další barevné varianty: chrom, kartáčovaný chrom, lakovaný
chrom – 5 barev, černá matová, lak – 4 barvy, lakovaná mosaz,
pozlacená, postříbřená.

400 BCL/S
Provedení s hrotem pro dotykové displaye a klipem – černý mat.

TAG/S
Multifunkční propisovačka: černá, červená a hrot pro dotykové displaye.

AG 7
Propisovačka, která dobyla Měsíc.

Kulička
z tungsten karbidu

Tixotropní náplň je
hermeticky uzavřena. Píše
3krát déle. Životnost 100 let.

CSP
Ocení technici, stavaři a další profese.

Náplň je
vytlačována
tlakem plynu.

Psací potřeby – Fisher Spacepen
Technologie těchto kuličkových per byla vyvinuta
pro kosmický projekt Apollo.
Zatímco sovětští kosmonauti vtipkovali
s inkoustovou tužkou v ruce, Američané utráceli
nemalé peníze za vývoj náplně nové konstrukce.
Díky tomu můžete nyní tímto perem psát pod vodou,
hlavou vzhůru, v jakémkoli úhlu, při teplotách –45°C
až +121°C i ve stavu beztíže.
Značka Fisher Spacepen se tak stala synonymem
spolehlivosti. Je používána v armádě, policii,
kosmonautice, u požárníků i záchranářů, v medicíně,
ale i v mnoha jiných oborech, kde využijete její
spolehlivosti a specifických kvalit.
Náhradní náplně dodávány ve třech sílách hrotu
a 11-ti barvách (včetně zlaté, stříbrné a UV-reaktivní).
Ceny od 200 Kč do 5000 Kč.
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Floating action

... více najdete v katalogu
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527 Strip

814, 894
527

833

503, 504

533, 534

964
603, 604

244

98405

Floating action
244
S párátky.

444

Pro mnohé z nás jsou „plovací tužky“ vzpomínkou na
dětství, pro ty mladší to bude objev.
Výběrem z desítek standardních motivů pozadí
a popředí nebo vytvořením zcela individuálního
designu získáte unikátní dárkový předmět trvalé
hodnoty.
Velmi vhodné nejen pro firmy, ale i pro města, obce
a další instituce jako suvenýr.
Při min. množství 500 ks ceny cca 40 Kč.
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Psací potřeby – Prodir

... více najdete v katalogu

DS 1

DS 5

Propisovačka,
mikrotužka.

Propisovačka,
mikrotužka.
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DS 6
Propisovačka.

DS 3
Propisovačka,
mikrotužka.

DS 7
Propisovačka,
mikrotužka.

Psací potřeby – Prodir
Švýcarská kvalita, italský design,
množství barevných kombinací
povrchových úprav.
Při min. množství 500 ks ceny cca
20 Kč do 65 Kč.
Potisk, ražba i vkládání tisku.
PS 1
Pouzdro.
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Více na: www.90-60-90.cz/html/
reklama_reklamnipredmety_psaci_
potreby.html

Samolepící bločky – BIC

... více najdete v katalogu
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70 × 75 mm
99,5 × 150 mm

74,5 × 75 mm

99,5 × 75 mm

Microtape
Korekční páska.

Samolepící bločky – BIC
Potisk ofset CMYK, papír bílý nebo béžový.
Bloky 25, 50, 100 listů.
Možnost balení spolu s kuličkovým perem.
Minimální množství 500 ks.
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Psací potřeby – BIC

... více najdete v katalogu
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Psací potřeby – BIC
Se značkou BIC získáte kvalitu největšího světového
výrobce reklamních psacích potřeb. Při min. množství
500 ks ceny cca 11 Kč včetně potisku.
Individualizace viz zapalovače na vedlejší straně.
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Měřítko 1:1

... více najdete v katalozích

Měřítko 1:1

Měřítko 1:1

Měřítko 1:1

Zapalovače – BIC

Měřítko 1:1

Zapalovače – BIC
Veškerá individualizace ve výrobě, se zárukou kvality.
Standardně potisk CMYK.
Za příplatek:
– potisk dle Pantone
– potisk luminiscenčními barvami
– potisk metalickými barvami
– potisk UV reaktivními barvami
– potisk po celém obvodu (360°)
Při min. množství 300 ks ceny cca 18 Kč včetně
potisku. Levnější zapalovače s tamponovým
potiskem na dotaz.
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Hodiny a hodinky
Classic

702.339

702.658

702.340

ø 3,3 cm

ø 3,3 cm

3 × 3,9 cm

od 450 Kč

od 624 Kč

od 520 Kč

Taylor
Made

Ručičky, pásky, ciferníky, ...
Každý katalogový typ hodinek lze nadstandardně
individualizovat změnou typu ciferníku, barvou
pásku, požitím jiného typu ručiček, apod.
Rovněž lze navrhnout hodinky přesně podle
požadavku zákazníka.

Taylor
Made

Stamps – nalepovací hodinky

Time Stick – nalepovací hodinky

42×42 mm, potisk ofset, při min. množství 100 ks cena cca 220 Kč,
český výrobek.

40 × 40 × 8 mm, potisk ofset, při min. množství 5000 ks
cena cca 110 Kč.

Classic
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SK 47

SR 38

SR 66

SR 52

7 barevných kombinací,
i s kompasem nebo
vodotěsné, min. 1000 ks.

7 barevných kombinací, i vodotěsné,
při min. množství 200 ks (kromě
modré a vínové barvy – od 1 ks) cena
cca 17 Kč

8 barevných variant, možnost
výměnného ciferníku
a vodotěsného provedení,
min. 200 ks.

11 barevných variant včetně
luminiscenčních (GID),
min. 200 ks.

l
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... více najdete v katalozích

Hodiny a hodinky
Exkluzivní náramkové hodinky tuzemské značky PRIM je díky naší úzké spolupráci
s výrobou možno individualizovat a objednat jako hodnotný dárek. Vybrané „reklamní“
modely lze potiskovat logem na ciferníku a používat jako standardní reklamní předmět.
Již od 50 ks lze zhotovit „taylor made“ hodinky dle Vašeho zadání.
Vždy získáte kvalitu se zárukou výrobce.
– mechanické strojky
– mechanické strojky s automatickým nátahem (MIYOTA, ETA nebo PRIM kalibr 72/73)
– QUARTZové strojky RONDA, MIYOTA
– servisní program přímo od výrobce na jakékoliv (i staré) modely

Sp
Classic

Taylor
Made

Individualizace
gravírování laserem
gravírování diamantem
potisk tamponem
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Scanrádia

... více najdete v katalozích

Scan radio
Varianta pro vložení
ofsetového tisku nebo
s hliníkovou destičkou pro
gravírování.
Barvy pláště: stříbrná,
modrá, červená.
49 × 86 × 23 mm

Radio panel
Vložený ofsetový tisk.
Při min. množství 40 ks
cena od cca 340 Kč.
19,2 × 19,2 × 3 cm

156,50 Kč
162,70 Kč (pro gravír)
Classic

Classic

543.470

543.471

5 × 5,5 × 2 cm

5 × 5,5 × 2 cm

139 Kč

139 Kč

543.458
10,5 × 3,5 × 2,5 cm

97 Kč
543.456
10,5 × 3,5 × 2,5 cm

97 Kč
Classic

Scanrádia

543.468

543.492

6 × 1,3 × 7 cm

6 × 1,3 × 7 cm

47,90 Kč

47,90 Kč
Další barvy pláště na vyžádání.
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Standardní typy od 1 ks, ekvivalentní typy přímým
dovozem od 1000 ks.
Individualizace
potisk tamponem
– standardní
– luminiscenční (GID)

Kapesní nástroje

... více najdete v katalozích

Classic

538.001
6 funkcí.
7 × 14 × 3 cm

328 Kč

Classic

543.872
8 funkcí.
3,5 × 10,5 × 0,7 cm

248 Kč

Classic

538.882
9 × 5,6 × 0,8 cm

129 Kč

Classic

Kapesní nástroje
WENGER – švýcarské multifunkční nože
Speciální modely pro: leváky, ženy, rybáře, cyklisty,
horolezce, jachtaře, golfisty, lyžaře, hodináře,
automobilisty, fotbalisty, kuřáky doutníků,
zahradníky, na snowboard, na in-line brusle.
Modely s motivem EU na střence.
Exkluzivní modely: zlacené, střenka z drahých
kamenů, střenka z nerezu.
Kancelářský multifunkční nástroj.
VICTORINOX – švýcarské multifunkční nože
Kromě obvyklých nástrojů ještě kombinace
s výškoměrem, hodinami a budíkem, zapalovačem.
– SWISS Card – multifunkční nástroj formátu
kreditní karty
– multifunkční kleště.
– náramkové hodinky
– dárkové sety s perem Cross nebo svítilnou
MagLITE
– sady kuchyňských nožů.
Příslušenství (pouzdra, řetízky, ...)
Větší variabilita reklamního potisku, možnost ražby.
Individualizace
gravírování laserem
gravírování diamantem
potisk tamponem

538.812
8,5 × 18 × 2,5 cm

427 Kč
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Švédské nože

... více najdete v katalogu
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Classic
Nejvyšší kvalita, klasický vzhled.
Niklované, zlacené nebo zlacené a smaltované provedení.
Dodává se v koženém pouzdře nebo sametem vyložené kazetě.
Při min. množství 25 ks ceny od 500 Kč.

Bug – přívěsek

Compact

4 barvy, délka 54 mm, čepel 36 mm.
Při min. množství 100 ks ceny od 190 Kč.

5 barev střenky, délka 93 mm, čepel 61 mm.
Při min. množství 100 ks ceny od 250 Kč.

Executive
Vysoce kvalitní nože dodávané
v kovové dárkové kazetě.
Při min. množství 25 ks ceny od
570 Kč.

Nordic
Lovecké nože zavírací nebo
s průchozí čepelí. SANDVIK
ocel tvrzená na RC 58–59.
Pouzdro ze sobí kůže.
Při min. množství 1 ks ceny
od 1400 Kč.
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Švédské nože
Firma EKA-Knivar vyrábí nože již od roku 1882
a kromě jiných ocenění je švédským královským
dvorním dodavatelem. Proto v jejím sortimentu
naleznete pouze nože vysoké užitné hodnoty
z kvalitní švédské oceli SANDVIK.
Mimo kapesních nožů můžeme nabídnout nože
kuchyňské, příbory, ale například i sklopnou ruční
pilu.
Individualizace
gravírování laserem
gravírování diamantem
potisk tamponem
– standardní
– luminiscenční (GID)

Patentní nástroje
KnifeLite
Kombinace nože, LED svítilny a píšťalky.
12 × 4,1 cm (čepel 5 cm)

TracLite
LED svítilna s magnetickou
základnou a kloubem.
8 × 1,2 cm

ThumbLite
Přívěšek na klíče s LED
svítilnou. Oboustranný
spínač, luminescenční
materiál pouzdra září ve tmě
i po vypnutí svítilny.

WaterLite
Velmi výkonná LED svítilna vodotěsná do 125 m.
7,5 × 3,5 cm

Patentní nástroje
Pokud hodláte potěšit dárkem vysoké užitné
hodnoty a skutečně málo vídaným vzhledem,
jistě Vás zaujmou zobrazené nástroje chráněné
celosvětovým patentem.
Min. množství 250 ks.
Individualizace
gravírování laserem
gravírování diamantem
potisk tamponem
– standardní
– luminiscenční (GID)
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Porcelán a sklo
Změna barvy při zahřátí

Změna barvy při ochlazení

Termoreaktivní potisk – skrývání

Fotorealistický transfer

Porcelán a sklo
Minimální množství:
– dle tiskové technologie 1–100 ks
Individualizace
transfer
sítotisk
vypalovací obtisk
pískování
broušení
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Standardní tvary

A2511

A0049

A0011

A2701

A0077

Carina

Carina modrá

Carina červenobílá

Carina červená

Carina žlutá

A1309

A2509

A0005

A2516

A2005

Carina oranžová

Carina černá

Elise

Julia

Celine

A1047

A2524

A2022

A1044

A1046

Celine modrá

Celine černá

Carmen

Ronald

Bela

A1045

A0025

A2002

A2506

A2004

Rita

Vanessa

Bettina

Bianca

Francis

A2521

A2536

A2534

A2508

A2003

Sonja

Ronald krémová

Bela krémová

Bianca krémová

Francis krémová

A0086

A1253

A1254

A1245

A1252

Carina sklo

Čajový hrnek čirý

Čajový hrnek matný

Sklenice čirá

Sklenice matná

A1270

A1260

A1259

A1258

A2522

Sklenice barvená

Sklenice měnící barvu

Sklenice měnící barvu

Sklenice měnící barvu

Elsendorf šedá

A1001

A1017

A0022

A0021

A0004

Weihenstephan bílá

Weihenstephan šedá

Gina – sada espresso

Angelina – sada cappuccino

Katja

23

Nerez a termosky

... více najdete v katalozích

Classic

538.784
ø 7 × 10 × 8,3 cm

89,50 Kč

Classic

538.721
ø 8,4 × 16,8 cm

77 Kč

538.719
77 Kč

538.720
77 Kč

538.718
77 Kč

538.722
77 Kč

538.783
89,50 Kč

538.782
89,50 Kč

538.780
89,50 Kč

538.782
89,50 Kč

538.781
89,50 Kč

Další typy hrnků, termosek, likérek a jiných výrobků z nerezu dle katalogu výrobce

Nerez a termosky
Standardní modely od 1 ks.
Přímý dovoz od 500–1000 ks.
Individualizace
gravírování laserem
gravírování diamantem
potisk tamponem
potisk rotačním sítotiskem
– standardní
– termoreaktivní
– luminiscenční (GID)
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Sluneční brýle

Classic

... více najdete v katalozích
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Classic

547.547

547.552

13,5 × 3,5 cm

14 × 5,5 cm

57,80 Kč

59,90 Kč

Classic

Classic

547.550

547.515

15 × 6 cm

15 × 6 cm

29,50 Kč

29,50 Kč

Classic

Classic

547.554

538.585

15 × 3,5 cm

18 × 8 cm

24,80 Kč

163 Kč
547.553

Sluneční brýle
Individualizace
potisk tamponem
Classic

547.522
14 × 4 cm

97,50 Kč
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Pěnový program
Taylor
Made

Poutače „Ruce“
Min. 500 až 1200 ks dle typu.

Sedáky a plováky

Plovoucí klíčenky

Min. 220 až 600 ks dle typu.

Min. 1000 ks.

Skládací čepice

Tácky

Min. 250 ks.
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Držáky na pera

Klíčenky

Min. 200 ks.

Min. 1000 ks.

... více najdete v katalogu
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Taylor
Made

Inspirace pro Vás
Různé rozměry.

Individuální modely od 5000 ks.

Házedla.

Aplikace v mailingu.

Bezpečné frisbee.

Pro zahrádkáře.

Individuální modely od 5000 ks.

Aplikace v mailingu.

Min. 500 párů.

Pěnový program
Minimální množství 250–500 ks, podle produktu.
Barva dle barevnice nebo na zakázku.
Potisk ve výrobě dle Pantone.

Standardní probarvení pěny
citrónová

žlutá

oranžová

červená

růžová

fialová

střední
modrá

modrá

námořní
modrá

zelená

00

02

06

10

15

21

30

35

38

40

mentolová tyrkysová

45

46

světle
šedá

černá

bílá

70

80

90
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Nafukovadla

... více najdete v katalozích

Taylor
Made

Plážové míče

Fotbalové míče

Od 2500 ks.

Od 500 ks.

544.501

Classic

Polštář 56 × 42 × 15 cm
Pytel 58 × 43,5 cm

59,50 Kč
544.500
58 × 160 × 18 cm

107 Kč

538.618
107 Kč

544.512
107 Kč

544.513
107 Kč

544.498
59,50 Kč

544.499
59,50 Kč

Další typy nafukovadel dle specifikace zákazníka

Nafukovadla
Standardní modely od 1 ks.
Minimální množství:
– fotbalové míče od 500 ks
– plážové míče od 2500 ks
– další dle dohody
Individualizace
Potisk ve výrobě nebo ruční sítotisk.
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Tašky a batohy

... více najdete v katalozích

546.270

546.271

546.272

546.274

546.273
38 × 7 × 28 cm

105 Kč
546.275

546.276

546.278

546.279

549.014

549.015

Classic
Classic

549.145

549.035

70 × 31,5 × 33,5 cm

33 × 17 × 48 cm

577 Kč

328 Kč

Taylor
Made

549.032

549.030

549.031

549.033

549.034

Tašky a batohy
Standardní modely od 1 ks.
Zakázkové modely dle dohody.
Jakékoli střihy a materiály.
Individualizace
potisk sítotiskem
– standardní
– plastický (PUFF)
– reflexní (odráží světlo ve tmě)
– fotoreaktivní
– termoreaktivní
– luminiscenční (GID)

29

Čepice

... více najdete v katalozích

548.090

548.091

548.092

548.093

548.094

548.095

Classic

548.097
50% bavlna / 50% polyester.
6 dílů.

42,90 Kč

548.098

548.238

548.239

548.240

548.241

Classic

548.237
100% bavlna.

155 Kč

Čepice

Special

548.679
100% přírodní kůže
6 dílů.

657 Kč
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Mezi standardní typy čepic patří 5-ti, 6-ti
a vícepanelové modely v různých kombinacích barev
a materiálů.
Individualizace
výšivka
3D výšivka
reflexní výšivka
potisk sítotiskem
– standardní
– plastický (PUFF)
– reflexní (odráží světlo ve tmě)
– fotoreaktivní
– termoreaktivní
– luminiscenční (GID)
transfer
– standardní
– plastický

... více najdete v katalogu
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6155
Skládací čepice, 100%
polyester mikrovlákno,
10 módních barev.

Special

Special

6121
VIP čepice, 100% bavlna.

6163
100% bavlna, opraný
manžestr.

6280

Special

100% bavlna impregnovaná
teflonem, odpuzuje jakékoliv
kapaliny i špínu, 3 barevné
varianty.
Special

7100
Vyšší profil „retro“ vzhled,
13 barevných kombinací,
100% bavlna.

Special

Special

Čepice
6351
50% bavlna, 50% PE síťovina, 5 panelů. Průhledný štítek má 100%
UV filtr a září při nasvětlení UV. 8 barevných variant.

9500

Special

2 rolničky.

6117
100% kůže
NUBUK.

9503
5 barevných
variant.

Special

6118

Mezi specialitami v pokrývkách hlavy najdete další
úpravy vzhledu opráním, ale i nové progresivní
materiály s chladivým efektem. Některé modely
jsou vyrobeny z tkanin s příměsí elastanu nebo mají
různé impregnace zlepšující barevnou stálost, reflexi
UV záření, odpuzování vody a větru. Další specialitou
mohou být reflexní bezpečnostní nášivky nebo lem
štítku.
Individualizace
výšivka
3D výšivka
reflexní výšivka
potisk sítotiskem
– standardní
– plastický (PUFF)
– reflexní (odráží světlo ve tmě)
– fotoreaktivní
– termoreaktivní
– luminiscenční (GID)
transfer
– standardní
– plastický
kovový emblém na předním panelu

100% kůže NUBUK.
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Textil X fer

Polo – hladké

Polo – pique

Mikina

100 % bavlna, 11 barev,
180 g/m², velikosti S–XXL.

100 % bavlna, 11 barev,
175 a 220 g/m², velikosti S–XXL.

65 % bavlna, 35 % polyester, 11 barev,
300 g/m², velikosti S–XXL, výstřih „U“ a „V“.

Tričko

Tričko „V“

Dětské tričko

100 % bavlna, 11 barev,
130, 155 a 190 g/m², velikosti S–XXXL.

100 % bavlna, 6 barev,
155 a 190 g/m², velikosti S–XXL.

100 % bavlna, 11 barev, 155 g/m²,
velikosti XXS (130) nebo XS (150).

Textil X fer
Standardní typy reklamního textilu v standardní
značkové kvalitě.
Individualizace
výšivka
potisk sítotiskem
3D výšivka
– standardní
reflexní výšivka
– plastický (PUFF)
transfer
– reflexní (odráží
– standardní
světlo ve tmě)
– plastický
– fotoreaktivní
– termoreaktivní
– luminiscenční (GID)
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Textil La Polo a Whitman‘s

Textil Whitman‘s a La Polo
Evropská kvalita za dostupnou cenu. Možnost ušití
série zcela dle požadavku zákazníka.
Standardní sortiment:
– trička 150 g/m², 100% bavlna
– trička „V“ 190 g/m², 100% bavlna
– polo košile 215 g/m², 100% bavlna
Barvy: černá, modrá „navy“, středně modrá, červená,
šedý melír, béžová, bílá.
Velikosti: S–XXL.
Nadměrné velikosti až do obvodu 160 cm.
Srážlivost úpletu 1,5 %.
Individualizace viz strana 32.
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Reklamní textil

... více najdete v katalozích

S04.01

S04.12

S04.09

S04.16

S04.21

S04.24

S04.33

S04.35

S04.40

S04.43

S04.45

S04.49

S04.51

S04.62

S04.65

S04.67

S04.69

S04.90

S04.93

S04.95

S04.96

S04.99

Classic

S04.25
100% bavlna,
kvalita 145–155 g/m²,
velikosti S–XXXL.

od 105 Kč

Reklamní textil Slazenger, US Basic
Classic

S01.45
100% bavlna
kvalita 200–220 g/m²,
velikosti S–XXXL.

od 323 Kč
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S01.01

S01.02

S01.08

S01.12

S01.16

S01.21

S01.22

S01.24

S01.28

S01.33

S01.35

S01.40

S01.43

S01.44

S01.46

S01.49

S01.65

S01.69

S01.96

S01.99

Reklamní textil značek Slazenger a US Basic má
všechny atributy značkového textilu, mezi které patří:
– barevná stálost
– kvalitní šití
– stálost fazóny střihu
– výborná kvalita úpletu, nití atd.
Tyto vlastnosti se promítají do dlouhé životnosti,
ale i do vyšší ceny výrobku. Nemalou výhodou
je standardní dostupnost všech velikostí a barev
i možnost objednat je od 1 ks.
Další značkový textil
Pokud preferujete jiné známé značky textilu,
můžeme nabídnout výrobky: Griffin, Jerzees, Fruit
of the Loom, ... Tyto značky velmi pružně reagují na
změny módních trendů, odběry však mohou být po
kartonech s danou skladbou velikostí.
Individualizace
výšivka
transfer
3D výšivka
– standardní
reflexní výšivka
– plastický
potisk sítotiskem
– standardní
– plastický (PUFF)
– reflexní (odráží
světlo ve tmě)
– fotoreaktivní
– termoreaktivní
– luminiscenční (GID)

Deštníky

... více najdete v katalozích

l

a
eci

Sp

Classic

547.878
ø 130 cm,
16 barevných
variant.

od 129 Kč

Classic

547.817
ø 106 cm, 16 barevných
variant.

Taylor
Made

od 138 Kč

Rukojeti

Taylor
Made

Průsvitný materiál

Potisk po celé ploše

Obaly

Taylor
Made

Slunečníky

Deštníky
Standardní typy od 1 ks, speciality od 50 ks.
Individualizace
potisk sítotiskem
– po celé ploše (od 50 ks)
– hlavice s individuálním plněním
– hlavice s 3D objektem dle vlastního návrhu (od
1000 ks)
– kovový prstenec na dřevěné rukojeti (od 50 ks)
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Šňůrky na krk

Taylor
Made

Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
Varianta 4

2 cm popruh PE
2 cm popruh PE
2 cm popruh NYLON
2 cm popruh RIPS

našitý saténový pásek s potiskem
potisk sítotiskem
potisk sítotiskem
sublimační potisk

Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
Varianta 4
Varianta 5

2 cm popruh PE
1,5 cm popruh PE
2 cm popruh NYLON
2 cm popruh RIPS
1,5 cm popruh PE

potisk sítotiskem
potisk sítotiskem
potisk sítotiskem
sublimační potisk
sublimační potisk

od 500 ks
od 500 ks
od 1000 ks
od 100 ks
od 100 ks

potisk sítotiskem
sublimační potisk
potisk sítotiskem

od 100 ks
od 100 ks
od 1000 ks

oddělovací klíčenka viz obrázek
oddělovací klíčenka viz obrázek
oddělovací klíčenka viz obrázek
oddělovací klíčenka viz obrázek

od 3000 ks
od 500 ks
od 1000 ks
od 100 ks

Taylor
Made

Taylor
Made

Varianta 1 10–12 mm PE „hadice“
Varianta 2 10 mm RIPS plochý
Varianta 3 10 mm LATEX

Sítotisk.
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Sublimační tisk (popruh 10 mm).

Vytkávaný popruh.
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... více najdete v katalozích

Sp

Classic

544.972

544.341

544.344

544.342

544.343

544.345

544.346

544.347

544.348

2,5 × 48 cm

2,5 × 48 cm

2,5 × 48 cm

2,5 × 48 cm

2,5 × 48 cm

2,5 × 48 cm

2,5 × 48 cm

2,5 × 48 cm

2,5 × 48 cm

29,40 Kč

29,40 Kč

29,40 Kč

29,40 Kč

29,40 Kč

29,40 Kč

29,40 Kč

29,40 Kč

29,40 Kč

544.327

544.378

544.971

1,5 × 53,5 cm

1,5 × 53,5 cm

1,5 × 53,5 cm

22,80 Kč

22,80 Kč

22,80 Kč
Potisk a laminace karet
50–99 ks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100–199 ks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200–499 ks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500–999 ks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
od 1000 ks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ceny platí pro jednostranný barevný tisk.

.
.
.
.
.

14,90 Kč
. 9,90 Kč
. 7,90 Kč
. 6,90 Kč
. 5,90 Kč

Pouzdra na vizitky a kreditní karty
Standardní typy i zakázková výroba.

Šňůrky na krk

Sublimační tisk (popruh 20 mm).

Standardní modely od 1 ks.
Materiály: polyester, nylon, latex.
Individualizace
potisk sítotiskem
– ve výrobě od 300–500 ks, soutisk až 5-ti přímých
barev
– ruční 1 až 2 barvy bez soutisku od 50 ks
sublimační tisk od 100 ks
vytkávání popruhu od 500 až 3000 ks, dle složitosti
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Identifikační náramky

... více najdete v katalogu
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Použití „stripů“
s identifikačním čipem.
Jejich pohyb lze sledovat
zabezpečovací a operativní
technikou.

Různé zákaznické designy.

Securband 2008

Série 460, 470, 420, 430

Wrist-rider

Identifikační náramek
z TYVEKu.

Standardní řešení, materiál
PP nebo PVC.

Odnímatelné kupóny.

Identifikační náramky

Série 4800

Série 4480

Metallic-band.

Liquid-glitter.

„Stripy“ jsou používány jako vstupenky nebo kdekoli,
kde je potřeba identifikace osob.
Některé modely jsou standardně číslovány,
jiné opatřeny EAN kódem, specialitou jsou
radiofrekvenčně identifikovatelné čipy.
Individualizace
potisk sítotiskem
– standardní
– luminiscenční (GID)
Více na: www.90-60-90.cz/html/rizenivstupu_
index.html
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3D tisk – lentikulární technologie

3D tisk (lentikulární technologie)
3D tisk nachází uplatnění všude tam, kde je třeba upoutat
pozornost a kde dochází k vzájemnému pohybu motivu
a pozorovatele. Platí to jak u malých a středních předmětů
tak u velkých ploch.
Základní typy efektů:
Flip – vzniká překlápěním dvou obrázků
Morph – postupný přechod jednoho objektu v druhý
3D – simulace prostorového efektu přidáním popředí
a pozadí k motivu nebo snímání skutečného motivu
z různých úhlů
Pohyb – rozfázováním pohybu vzniká výsledná animace

Typické příklady použití:
– sběratelské série na výrobcích všeho druhu
– klubové a věrnostní karty
– telefonní karty
– pohledy
– přáníčka
– dárkové předměty (například pravítka)
– podložky pod myš
– POS/POP stojánky a jejich součásti
– prosvětlené butony
– city lighty a obdobné plochy
– billboardy a cedule na letištích a v dopravních
prostředcích
Více na: www.90-60-90.cz/html/reklama_tisk_specialnitisky_
3dtisk.html

39

Klíčenky
Akrylátové s vnitřním tiskem

Kovové

Různé funkční kombinace

LED svítilny

Masivně stříbřené

l
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... více najdete v katalozích

Reliéfní pryž

Kůže + kov

Sp

Dřevěné

Plastické textilní

Zákaznické modely (ručně malované)

Kovové s ražbou nebo lité

Klíčenky
Jakékoli modely na přání zákazníka.
Standardní z katalogů (od 1 ks) nebo výrobou v Evropě
a na Dálném východě.
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Počítací pravítka

Počítací pravítka
– přepočty jednotek
– dávkování léků
– výpočet BODY MASS INDEX
– přepočet konzumace alkoholických nápojů
na promile v krvi
– ceníky
– desítky užitečných aplikací dle Vašich potřeb
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Papírové a podobné předměty
Magnetické záložky

Patentově chráněno.
Min. množství 1000 ks

Papírová pera

Patentově chráněno.
Dotisk loga na standardní typy od 100 ks.
Ofsetový tisk a speciální tvary od 500 ks.

Ostatní

Potisk a výsek
magnetické fólie (ideální
na lednice).

Plastické 3D
samolepky.

Lepenka s kašírovaným
kovovým magnetem.

Samolepky s fólií
„Stick-It“, možno
mnohonásobně nalepit
a zase odebrat.

Výseky z lepenky
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Papírový rámeček na foto

Osvěžovače vzduchu

Další typy osvěžovačů
dle poptávky

Osvěžovače vzduchu
Vůně
Mountain – svěží vůně hor
Grepfruit – velmi osvěžující vůně čerstvého grepu
Flowers – velmi jemná vůně květin
Moshus – kořeněná vůně s podtextem skořice
Spise – kořeněná vůně s podtextem skořice
Coconut – vůně čerstvého kokosu
Vanille – klasická sladká vůně vanilky
Forest – příjemná lesní vůně
For men – kořeněná vůně s podtextem cypřiše
For women – jemný parfém nejen pro ženy
Švestka – opravdová vůně švestky, velmi příjemná
Vánoční – vůně připomínající atmosféru vánoc

Aromatherapy
Lemongrass – obsahuje přírodní éterický olej z Lemongrass;
tento olej je známý tím, že se používá proti únavě a jako
povzbuzující prostředek na centrální nervový systém.
Tea Tree – obsahuje přírodní éterický olej z Tea Tree; tento
olej je známý tím, že má antibakteriální účinky a podporuje
obranyschopnost těla.
Peppermint – obsahuje přírodní éterický olej z máty peprné;
tento olej je známý tím, že se používá při žaludečních
problémech, proti bolestem hlavy a proti rýmě.
Anti-headache – proti bolestem hlavy; obsahuje přírodní
éterické oleje z eukalyptu, máty peprné a Tea Tree; tyto oleje
jsou známé tím, že se používají proti bolestem hlavy, stresu
a na povzbuzení.
Individualizace
potisk ofsetem oboustranně
standardní i zákaznické výseky
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Ozdobné balení

Takový dárek nadchne
ještě předtím, než jej rozbalíte.

Samotné standardní
obaly nepůsobí nejlépe.

Ozdobné balení
K reklamním a dárkovým předmětům jednoznačně
patří umění dárek vhodně zabalit a předat.
Při slavnostních příležitostech, a s přibývajícím
počtem dárků, jistě oceníte náš servis pro tyto účely.
Zabalíme dárek jakýchkoli rozměrů a pomůžeme
i s organizací předávání.
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Obaly
Papírové tašky s ofsetovým potiskem

Nejrůznější typy papírových tašek

Krabičky na každý typ dárku

Obaly
Zakázková výroba i standardní typy.
Igelitové a mikroténové tašky.
Individualizace
potisk sítotiskem
potisk flexotiskem
ražba
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Karlštejnské víno
Vinařství na Karlštejnsku má starou tradici, sahající do
dávné minulosti. Ze starých záznamů v kronice Beneše
Krabice z Weitmile se dovídáme, že „...léta Páně 1348 na
den sv. Marka, pan Karel, král římský a český, dal také přivézti
z Rakouska nejušlechtilejší révu, kterou tam pod hradem
Karlštejnem, který v téže době začal stavět, vysadil.“
Po dobách rozkvětu českého vinařství přišla i léta útlumu.
Hlavně z důvodů vysokých nároků na namáhavou ruční
práci. O obrození vinařské tradice v Karlštejnské oblasti se
od roku 1920 stará Výzkumná stanice vinařská.

Jejím hlavním úkolem je posuzování vhodnosti světových
odrůd vinné révy pro pěstování v českých podmínkách
a další zušlechťování ověřených odrůd. Díky svědomité
práci místních vinařů zde vznikají vysoce kvalitní odrůdová
vína s přívlastkem. Vzhledem k relativně malé výměře vinic
se celá produkce vína prodá ve vybraných vinotékách
a restauracích.
Nyní si jej můžete objednat exkluzivně od nás, včetně
jakéhokoli dárkového balení.

Odrůdová bílá vína
Sylvánské zelené
Velmi příjemný buket,
připomínající čerstvě pokosenou
louku a plná chuť. Vhodné
zejména k sýrům, studeným
mísám, kuřatům, králičímu masu.

Müller-Thurgau
Nevtíravá muškátová vůně, svěží
chuť s menším obsahem kyselin.
Vhodné zejména k pečené drůbeži,
smaženému kapru, telecímu,
cukrářským výrobkům.

Rulandské bílé

Odrůdová vína červená
Modrý Portugal
Vynikající suché víno rubínové
barvy s jemnou tříslovinou.
Vhodné zejména k vařenému
hovězímu masu, anglickému
rostbífu, roštěnkám, klobásám
a uzenému.

Svatovavřinecké
Víno tmavě červené barvy
s odstínem do fialova. Vyniká plnou
a harmonickou chutí. Vhodné
zejména k vepřovým kotletám,
svíčkové, přírodnímu řízku, masu
na rožni, bažantu apod.
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Velmi ušlechtilé víno lahodné
a plné, přitom však jemné chuti.
Vhodné zejména k rybám
na másle, telecímu, paštikám,
salátům, šunce.

Tramín červený
Vznešené víno s jemně kořenitou
mírně nasládlou chutí a vyšším
obsahem alkoholu. Vhodné
zejména k pečeným bílým masům,
nadívaným holoubatům, telecímu.

Ryzlink rýnský
Je nazýván „králem vín a vínem
králů“. Suché víno slabě lipkové
chuti. Vhodné zejména k pstruhu
na másle, teplé šunce, pečené
krůtě, humrům, smaženým
žampiónům.
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