
VE STŘEDU 
POZORNOSTI:

· Plážové slunečníky
· Plážové tašky 

· Plážové podložky
· BBQ- a piknikové doplňky

· Hračky do bazénu 
a na pláž

PŘIPRAVENO 
NA LÉTO!
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Nafukovací plážový míč OCEAN: se 6 seg-
menty, průměr ve vyfouknutém stavu cca 37 
cm a 25 cm v nafouknutém stavu

Balení: 100/200 ks
Materiál: 0,16 mm PVC
Velikost: cca Ø26 cm

Velikost tisku: 
Sítotisk:                   s 140 x 50 mm S1+H1 (1) 

56-0602144
bílá/transparentní modrá

56-0602146
bílá/transparentní zelená

56-0602145
bílá/transparentní červená

56-0602147
bílá/
transparentní oranžová

56-0602148
bílá/transparentní žlutá

56-0602149
duhový

Hračka na vodu ANIMAL PLEASURE: stříkačka 
s držadlem ve tvaru zvířátka, mix 4 vzorů - voda 
se nabere táhnutím za držadlo ve tvaru zvířátka a 
stlačením dolů stříká ven

Balení: 48/192 ks
Materiál: Plast
Velikost: Ø3 x 29,8 cm 

Velikost tisku: 
Tamponový tisk:      t 50 x 10 mm K2+H2 (1) 

Nafukovací mini matrace SPLASH: s ventilem pro 
nafouknutí ústy, s průhledným panelem a dvěmi 
poutky k provlečení šňůry (o délce cca 24 cm) – pro 
zábavu v moři, na pláži i v bazénu

Balení: 50/100 ks
Materiál: 0,17 mm PVC
Velikost: cca 36 x 71 cm 

Velikost tisku: 
Transfér:                  u 200 x 100 mm  T2+H2 (10)

56-0606130
modrá/barevný

56-0602138
bílá

56-0602140
červená

56-0602139
modrá

56-0602141
oranžová

56-0602142
růžová

€ 1,54 / kus € 0,72 / kus€ 2,12 / kus
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Plážový stan CLOUD se sklolaminátovou výztuží, 
dodáván v kulatém balení

Balení: 10 ks
Materiál: Polyester / Sklolaminát
Velikost: 190 x 100 x 106 cm

Velikost tisku: 
Transfér:                  u 300 x 300 mm T2+H6 (10) 

Plážový paravan skládací SHIELD – jednoduše a 
rychle složitelný, s pohodlnou plochou pro ležení a 
stínící stříškou, stabilními sklolaminátovými tyčemi 
s automatickou polohovací funkcí; balený v kruho-
vém obalu na zip s poutkem pro nošení v ruce

Balení: 50 ks
Materiál: Polyester / Sklolaminát
Velikost: 120 x 65 / 40 x 40 cm

Velikost tisku: 
Transfér:                  u 200 x 200 mm T2+H6 (10) 

56-0603501
modrá

56-0602113
modrá

56-0603507
oranžová

56-0602114
oranžová

56-0106000
bílá

56-0106031
nebeská modř

56-0106001
tmavě modrá

56-0106002
červená

56-0106034
oranžová

56-0106004
světle zelená

56-0106035
světle zelená

56-0106003
žlutá

UV 30+
56-0106032
červená

56-0106033
žlutá

Plážový slunečník BEACHCLUB : 2dílná kovová 
tyč s kloubem pro nastavení požadovaného úhlu 
zastínění, kovová žebra, plastové koncovky a 
špička, tyč s páčkou pro regulaci, skládací úchytky 
a spirálový závit na konci pro snadné ukotvení do 
země, polyesterový potah s ventilačním systémem 
a UV-ochranou, polyesterový vak stejné barvy s 
popruhem na rameno pro přenášení

Plážový slunečník SUNFLOWER s 2dílnou kovovou 
tyčí, kovovými žebry s koncovkami z plastu, polyestero-
vým potahem, balený v průhledném PVC vaku

Balení: 12 ks
Materiál: Kov / Polyester
Velikost: Ø156 cm

Balení: 12 ks
Materiál: Kov / Polyester
Velikost: Ø145 cm

Velikost tisku: 
Sítotisk:                   s 340/190 x 240 mm  S1+H4 (6)

Velikost tisku: 
Sítotisk:                   s 350/200 x 250 mm  S1+H2 (6)

€ 18,63 / kus € 17,44 / kus € 8,28 / kus€ 7,39 / kus



76

Plážová podložka MARINA v námořnickém stylu s 
nafukovacím polštářkem, složitelná do tvaru tašky

Balení: 20 ks
Materiál: Plast
Velikost: 180 x 86,5 cm

Velikost tisku: 
Transfér:          u 180 x 100 mm T2+H6 (10) 

Pětipanelová kšiltovka WALK, z hrubé broušené bavlny, 
se zesíleným předním panelem, 4 vyšívanými větracími 
otvory a regulovatelným zapínáním na suchý zip

Sluneční brýle STYLISH s tmavě tónovanými skly, 
certifikace UV 400, vhodné pro silné sluneční záření, 
kvalitní plastové obruby; široké bočnice jsou ideálním 
místem pro Vaši reklamu

Balení: 50/200 ks
Materiál: 100% Bavlna
Velikost: univerzální velikost

Balení: 10/250 ks
Materiál: Plast / Akrylic
Velikost: univerzální velikost

Velikost tisku: 
Transfér:          u 90 x 50 mm T3 (10) 

Velikost tisku: 
Tamponový tisk:          t 40 x 8 mm K1+H2 (1) 

56-0602100
modrá/bílá

56-0702090
bílá

56-0603052
černá

56-0702093
modrá

56-0702096
červená

56-0603055
zelená

56-0603060
tmavě zelená

56-0602121
červená/bílá

56-0702091
černá

56-0603053
bílá

56-0603058
žlutá

56-0702094
žlutá

56-0702097
oranžová

56-0603056
červená

56-0603061
růžová

56-0602122
zelená/bílá

56-0702092
světle zelená

56-0603054
modrá

56-0603059
oranžová

56-0702095
růžová

56-0702098
tmavě modrá

56-0603057
rose

56-0603062
zlatá

€ 5,69 / kus € 0,95 / kus€ 2,12 / kus
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Plážová hra SUMMER FEELING: sada 2 dřevěných 
pálek s barevnou rukojetí a pěnového míčku, 
dodávána v síťovém vaku

Balení: 50 ks
Materiál: Dřevo / Plast
Velikost: 33,2 x 18,9 x 5 cm

Velikost tisku: 
Sítotisk:                   s 150 x 50 mm S1+H4 (6) 

Plážová hra GAMBLE se 2 pružnými disky 
a jedním přísavkovým míčkem

Propagační drak LOOPING s lehkou konstrukcí z 
tyčí ze sklolaminátu, s dlouhou šňůrkou s úchytem, 
včetně barevného ocasu

Létající disk FLY AROUND: s kruhovou strukturou a 
exponovaným reklamním prostorem - vyroben v Evropě

Balení: 100 ks
Materiál: PVC / Plast
Velikost: Ø18 cm

Balení: 250 ks
Materiál: 190T Polyester
Velikost: 70 x 58 cm

Balení: 100 ks
Materiál: Plast
Velikost: Ø22 x 2,5 cm

Velikost tisku: 
Tamponový tisk:       t 60 x 18 mm K1+H3+V2 (1) 

Velikost tisku: 
Transfér:                  u 220 x 200 mm T2+H6 (10) 

Velikost tisku: 
Tamponový tisk:       t 70 x 20 mm K1+H2+V1 (1) 

56-0606133
bílá/černá

56-0606136
bílá/oranžová

56-0606151
oranžová

56-0606134
bílá/modrá

56-0606137
bílá/růžová

56-0606010
modrá

56-0606160
černá

56-0606016
bílá

56-0606162
modrá

56-0606164
světle zelená

56-0606135
bílá/zelená 56-0606150

modrá

56-0606011
červená

56-0606161
bílá

56-0606163
červená

56-0606165
oranžová

€ 2,12 / kus € 3,80 / kus € 0,76 / kus€ 1,70 / kus
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Kempingová COB svítilna FLASH ON: se 3 zářivými COB 
světelnými proužky - světlo se rozsvěcuje povytažením 
sklopných držadel lampy, držadla le použít i pro zavěšení

Balení: 30/60 ks
Materiál: Plast / Kov
Velikost: Ø6,8 x 9,7-13,7 cm

Velikost tisku: 
Tamponový tisk:       t Ø40 mm K1+H4+V1 (4) 

Fotbalový míč KICK AROUND: jednovrstvý, 
se 32 segmenty, velikost 5, vyroben z lesklého 
PVC, váha: 260-280g

Volleyballový míč PLAY TIME z umělé kůže, 
2-vrstvý s 18 panely, velikost 5

Balení: 50 ks
Materiál: PVC
Velikost: velikost 5

Balení: 50 ks
Materiál: PVC / Polyester / Bavlna
Velikost: cca Ø20 cm

Velikost tisku: 
Tamponový tisk: t 40 x 40 mm K2+H8 (1) 

Velikost tisku: 
Transfér:             u 80 x 15 mm T1+H8 (10) 

56-0699980
černá

56-0605036
bílá/černá

56-0605007
světle modrá

56-0699981
modrá

56-0605037
bílá/modrá

56-0699982
červená

56-0605038
bílá/červená

€ 5,75 / kus € 7,70 / kus€ 3,88 / kus
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Grilovací rošt na ryby HOT MEAL – ideální pro 
pohodlné otáčení ryb na grilu: vhodné pro 3ks 
ryb, 2 pochromované skládací grilovací mřížky, 
dřevěná rukojeť s kovovým očkem pro zavěšení

Nerezové barbecue nářadí ROAST, obsahuje 
špachtli, grilovací vidlici a kleště, ve stříbrném 
kufříku s rukojetí a třmenovými uzávěry

Kvalitní nerezové grilovací nářadí FRIED 
s dřevěnou rukojetí, v pouzdře na zip

Balení: 12 ks
Materiál: Kov / Dřevo
Velikost: 60 x 28 cm

Balení: 10 ks
Materiál: Nerezová Ocel / Hliník
Velikost: 37 x 10 x 8 cm

Balení: 10 ks
Materiál: Nerezová Ocel / Polyester
Velikost: 43 x 33,5 cm

Velikost tisku: 
Tamponový tisk: t 60 x 10 mm K1+H2 (1) 

Velikost tisku: 
Gravírování laserem: l 45 x 25 mm L2+H4 (1) 

Velikost tisku: 
Transfér:             u 200 x 100 mm T2+H3 (10) 

Pikniková deka OPEN-AIR z měkkého fleecu, obšitá 
lemem, včetně popruhu na suchý zip pro nošení v ruce

Balení: 32 ks
Materiál: 100% Polyester
Velikost: 180 x 120 cm

Velikost tisku: 
Transfér:             u 100 x 30 mm T2+H2 (10) 

Houpací síť SIESTA s lany zavěšenými na 
dřevěném rámu, nosnost do cca 100 kg.

Balení: 10 ks
Materiál: Bavlna / Dřevo
Velikost: 200 x 80 cm

Velikost tisku: 
Transfér:             u 300 x 300 mm T2+H6 (10) 

56-0603997
zelená/hnědá

56-0606034
béžová

56-0604015
černá/wood

56-0603998
petrolejová/hnědá

56-0604049
stříbrná

56-0603999
černá/hnědá

56-0604016
stříbrná

€ 7,70 / kus € 5,94 / kus € 16,80 / kus € 13,95 / kus€ 20,46 / kus
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Grill BUCKET: velký rošt s rozkládací rukojetí, 
1 menší přídavný rošt, vynímatelný zásobník na 
uhlí, 4 vzduchové otvory, 3 skládací kovové nožky, 
vhodný pro kempování a piknik

Balení: 6 ks
Materiál: Uhlíková Ocel
Velikost: Ø26 x 18 cm

Velikost tisku: 
Gravírování laserem: l 40 x 30 mm L2+H8 (1) 

Gril BBQ SEASON: kovové tělo s ventilačními okýnky a 
dvěmi bočními větracími otvory, poklop s rukojetí, 1 odní-
matelný rošt o Ø cca 34 cm, 1 malý přídavný rošt a 1 oddělený 
rošt použitelný jako nádoba na hotové pokrmy, 4 skládací 
nožky, oblé madlo na poklopu pro bezpečnou manipulaci

Balení: 1 ks
Materiál: Uhlíková Ocel
Velikost: Ø36 x 52 cm

Velikost tisku: 
Gravírování laserem: l 50 x 20 mm L2+H10 (1) 

Chladící taška MARINA v námořních 
barvách: hlavní izolační kapsa na zip, 
2 poutka pro nošení v ruce

Plážová taška MARINA se zipem na přední 
kapse, hlavní kapsou a vnitřní kapsou, se 
dvěma pevnými dlouhými uchy pro nošení v 
ruce či na rameni

Vak MARINA s nastavitelným popruhem přes 
rameno, hlavní kapsou se zatahovací šňůrkou, 
přední kapsou na zip a pevnými poutky pro 
nošení v ruce

Balení: 20 ks
Materiál: 600D Polyester
Velikost: cca 25 x 25 x 28 cm

Balení: 20 ks
Materiál: 600D Polyester
Velikost: cca 47 x 35 x 13 cm

Balení: 20 ks
Materiál: 600D Polyester
Velikost: cca Ø30 x 50 cm

Velikost tisku: 
Transfér:             u 60 x 60 mm T1+H2 (10)

Velikost tisku: 
Transfér:             u 70 x 70 mm T1+H2 (10) 

Velikost tisku: 
Transfér:             u 90 x 100 mm T2+H2 (10) 

56-0604064
černá

56-0604070
černá

56-0220518
modrá/bílá/červená

56-0604065
oranžová

56-0604071
černá/červená

56-0219528
modrá/bílá/červená

56-0604066
modrá

56-0290510
modrá/bílá/červená

SOUVISEJÍCÍ POLOŽKY:

· Toaletní taška MARINA

· Sportovní taška  
  MARINA

€ 21,24 / kus € 7,76 / kus € 7,50 / kus € 8,67 / kus€ 28,43 / kus
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Nákupní taška EASY s hlavní kapsou na zip, 
malou vnitřní kapsičkou na zip, silnými uchy 
a zpevněným dnem

Balení: 40 ks
Materiál: 600D Polyester
Velikost: cca 56 x 15 x 36 cm

Velikost tisku: 
Transfér:                   u 300 x 200 mm T2+H2 (10) 

Plážová taška SYLT – v námořnických barvách, 
prostorná hlavní komora na suchý zip, dodatečná 
vnitřní kapsa na zip na cennosti, 2 kroucená 
bavlněná ucha provlečená kovovými očky

Plážová taška JUIST: prostorná hlavní komora 
na zip, 2 krátká ucha pro nošení v ruce, regulovatelný 
a odepínatelný ramenní popruh; s klopou 
zapínanou na magnet, díky níž lze kapacitu 
tašky zvětšit/zmenšit až o cca 25 %

Balení: 30 ks
Materiál: 300D Polyester
Velikost: cca 47 x 17 x 34 cm

Balení: 30 ks
Materiál: 300D Polyester
Velikost: cca 36 / 43 x 19 x 53,5 cm

Velikost tisku: 
Transfér:                   u 300 x 50 mm T2+H2 (10)

Velikost tisku: 
Transfér:                   u 300 x 60 mm T2+H2 (10) 

56-0805310
černá

56-0820560
černá/bílá

56-0820563
červená/bílá

56-0805311
modrá

56-0820561
modrá/bílá

56-0805312
červená

56-0820562
zelená/bílá

56-0820566
černá/béžová

56-0820569
grey/béžová

56-0820567
modrá/béžová

56-0820570
žlutá/béžová

56-0820568
červená/béžová

€ 4,29 / kus € 9,55 / kus€ 6,33 / kus
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56-0819553
světle zelená

Vak RIMINI s prostornou komorou se stahovací 
šňůrkou a nastavitelým ramenním popruhem

Balení: 20 ks
Materiál: 600D Polyester
Velikost: cca Ø30 x 50 cm

Velikost tisku: 
Transfér:                   u 200 x 200 mm T2+H2 (10)

Vak na záda SUBURB : se 2 zatahovacími šňůrkami - 
lze jej nosit na rameni nebo na zádech jako batoh

Termo taška FROSTY: jedna otevřená kapsa vepředu, 
hlavní termoizolační komora na zip, 2 síťové kapsy po 
stranách, poutko se zpevněnou rukojetí pro nošení 
v ruce, regulovatelný a odepínatelný ramenní popruh – 
hodí se skvěle na piknik, grilování a také na cestování

Termo taška GLACIAL: s termoizolační komorou na 
zip, 1 otevřenou přední kapsou a 1 boční síťovou kapsou, 
včetně regulovatelného ramenního popruhu

Balení: 100/200 ks
Materiál: Bavlna
Velikost: cca 37 x 41 cm

Balení: 25 ks
Materiál: 600D Polyester
Velikost: cca 32 x 23 x 37 cm

Balení: 25 ks
Materiál: 420D Polyester
Velikost: cca 23 x 16 x 26 cm

Velikost tisku: 
Sítotisk:                   s 300 x 350 mm S9+H2 (6)

Velikost tisku: 
Transfér:                  u 190 x 180 mm T2+H2 (10) 

Velikost tisku: 
Transfér:                  u 150 x 110 mm T2+H2 (10) 

56-0819550
černá

56-0819554
růžová

56-0819551
tmavě modrá

56-0819597
bílá

56-0819552
světle modrá

56-0819598
černá

56-0801160
modrá

56-0801161
červená

56-0801162
zelená

56-0801140
modrá

56-0801142
růžová

56-0801144
light modrá

56-0801141
červená

56-0801143
oranžová

56-0801145
světle zelená

56-0801146
žlutá

€ 4,38 / kus € 7,70 / kus € 4,66 / kus€ 1,73 / kus



POZOR! Ceny v katalogu jsou orientační a mohou podléhat změnám. 
Produkty na obrázcích (zejména barva) a jejich popisy se mohou mírně lišit od skutečnosti. 

Uvedené ceny nezahrnují náklady na branding.


