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Držák na mobilní telefon nebo navigaci NAVI, 
s přísavkou pro možnost upevnění na čelní 
sklo, s nastavitelnými držáky (cca 10 cm) a 
kloubem pro nastavení do požadovaného 
úhlu, vhodný pro většinu současných 
smartfonů, dodáván v krabičce

Balení: 25/75 ks
Materiál: Plast / EVA
Velikost: 14 x Ø5,8 cm

Velikost tisku: 
Tamponový tisk:      t 24 x 4 mm  K2+H4 (1)

Modrátooth hands-free sada FREE DRIVE: Mo-
drátooth verze 4.0, dosah: cca 10 m, vysoce výkonná 
dobíjecí baterie, kapacita: 750 mAh, doba nabíjení: cca 
2,5 h, micro USB konektor s koncovkou do cigaretového 
zapalovače (délka: cca 49 cm), doba provozu: 17 h, provoz 
v pohotovostním režimu: 1 000 h, ovládání hlasitos-
ti, magnetický kovový klip pro připevnění na stínítko; 
včetně návodu k obsluze; možnost propojení se dvěma 
zařízeními současně

Držák na mobil SIMPLY HELD: pro smartfony a iPhone® 
o šířce 5,5 - 9 cm, lze upevnit v autě na větrací mřížku 
(pasuje na mřížky o různých rozestupech) nebo na madlo 
nákupního košíku, upevňovací držák je otočný o 360°

Balení: 40/80 ks
Materiál: Plast
Velikost: 10 x 5,9 x 1,5 cm

Balení: 100/200 ks
Materiál: Plast
Velikost: 9,8 x 2,9 x 2,5 cm

Velikost tisku: 
Tamponový tisk:      t 45 x 25 mm  K2+H6 (4)

Velikost tisku: 
Tamponový tisk:      t 15 x 10 mm  K1+H2+V1 (4)

56-0407100
černá

58-8106022
černá

56-0407110
bílá/černá

€ 7,58 / kus€ 34,69 / kus € 1,01 / kus
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USB napájecí adaptér ROAD TRIP do cigaretové 
auto zásuvky 12V/24V, 5V výstup, 1000 mA, k nabíjení 
smartfonů, digitálních fotoaparátů a MP3 přehrávačů; 
balený v papírové krabičce

Balení: 50/400 ks
Materiál: Plast / Ocel
Velikost: Ø2,4 cm

Velikost tisku: 
Tamponový tisk:      t 8 x 20 mm  K1+H3+V2 (4)

USB napájecí adaptér DRIVE do auta: se 2 USB 
porty pro současné nabíjení dvou zařízení – 
ideální k dobíjení smartfónů, tabletů, digitálních 
fotoaparátů, navigací, atd., vstupní příkon 12V a 
24V do cigaretové auto zásuvky, výstupní výkon: 5 
V/ 2,1A pro jedno zařízení, 2 x 1A pro dva zařízení, 
s modrou LED indikační diodou

USB adaptér do autonabíječky Y-POWER : 
umožňuje nabíjení dvou USB zařízení současně přes 
cigaretový zapalovač (12/24V), dvě USB zdířky, vstupní 
napětí: 5 V, 2.000 mA, pro použití s většinou současný 
smartfonů, digitálních fotoaparátů a MP3 přehrávačů

Balení: 100/500 ks
Materiál: Plast / Ocel
Velikost: 8 x 2,7 x 3,7 cm

Balení: 50/200 ks
Materiál: Plast / Ocel
Velikost: 8,5 x 5 x 2 cm

Velikost tisku: 
Tamponový tisk:      t 15 x 10 mm  K1+H2+V1 (4)

Velikost tisku: 
Tamponový tisk:      t 40 x 7 mm  K1+H2 (4)

56-1107224
bílá

56-1107262
modrá

58-8063001
bílá

56-1107260
bílá

56-1107261
černá

56-1107263
červená

56-1107264
zelená

€ 1,19 / kus € 2,14 / kus € 3,80 / kus
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Bezpečnostní vesta HERO pro dospělé s 
reflexními proužky a zapínáním na suchý zip 
vepředu, balená v pouzdře s poutkem

Balení: 100 ks
Materiál: Polyester
Velikost: univerzální velikost

Velikost tisku: 
Transfér:                  u 80 x 80 mm  T1+H6 (10)

Multifunkčí nářadí 9IN1 s bezpečnostním 
kladívkem, 7 skládacími šroubováky - torx, křížové 
a ploché, a malou svítilnou se 3 LED diodami ve 
středu rukojeti, on/off tlačítko na klipu na opasek, 
dodáváno v černé krabičce

Balení: 40 ks
Materiál: Nerezová Ocel / Plast
Velikost: 15 x 10,5 x 4 cm

Velikost tisku: 
Tamponový tisk:       t 15 x 20 mm  K2+H4 (4) 

Sada nářadí do auta M-POWER, obsahuje: 
bezpečnostní vestu, pár rukavic, tažné lano, starto-
vací kabely, svítilnu, zkoušečku tlaku v pneumatikách, 
izolační pásku, 2 šroubováky, klíč, zkoušečku napětí, 
kleště, 10 pojistek, 20 plastových utahovacích pásků, 
teleskopický klíč na matice kol a matice

Balení: 4 ks
Materiál: Uhlíková Ocel / Polyester / Plast
Velikost: 43 x 33 x 9 cm

Velikost tisku: 
Transfér:                  u 105 x 105 mm  T2+H10 (10)

56-0382019
černá/červená

56-0399002
modrá

56-0399010
oranžová

56-0399006
žlutá

€ 6,04 / kus€ 81,85 / kus € 3,51 / kus



98 98

Bezpečnostní výstražné světlo MOTORWAY, 
voděodolné, s LED diodami a 5 módy svícení (trvalé 
svícení pouze nahoře, maják, 2 druhy blikání, trvalé 
svícení), tlačítko ON/OFF, průhledné tělo s pogumo-
váním a magnetem na zadní straně, se skládacími 
háčky vespod

Balení: 25/100 ks
Materiál: Plast
Velikost: Ø9,9 x 3,5 cm

Velikost tisku: 
Tamponový tisk:      t 20 x 10 mm  K2+H4+V1 (4)

Nouzové kladívko SAFETY: s bílým LED 
světlem, on/off tlačítkem na rukojeti, zabu-
dovaným nožem na bezpečnostní pásy; s 
pogumovanou rukojetí, včetně gumové krytky 
na ostří kladívka

Balení: 20/80 ks
Materiál: Plast / Kov
Velikost: 13,5 x 7,5 x 2 cm

Velikost tisku: 
Tamponový tisk:    t 30 x 15 mm  K1+H2 (4)

Nouzový kapesní nůž DISTRESS s integrovaným 
nožem pro přeříznutí bezpečnostních pásů, nouzovým 
kladívkem, ostřím a klipem, balený v dárkové krabičce

Powerbanka JUMP STARTER – zařízení v kapesní velikost 
pro nouzové startování automobilu nebo motorky: pro připojení 
k akumulátoru (12 V), včetně kabelu s bezpečnostní pojistkou 
proti opačné polarizaci, červená a černá svorka, výkonná do-
bíjecí lithiová baterie, kapacita: 6000 mAh, s energií postačující 
na 30 nastartování – vhodná rovněž pro nabíjení smartfonů, 
tabletů, atd. – s ovládacím tlačítkem, modrou diodou signa-
lizující úroveň nabití a bílým LED světlem (se 4 módy svícení), 
včetně kabelu pro dobíjení powerbanky (délka cca 22 cm)

Balení: 12/120 ks
Materiál: Nerezová Ocel
Velikost: 15,3 x 9,5 x 1,1 cm

Balení: 20/40 ks
Materiál: Plast / Měď
Velikost: 14 x 7,8 x 1,7 cm

Velikost tisku: 
Gravírování laserem: l 40 x 10 mm  L1+H2 (1)

Velikost tisku: 
Přímý tisk:               § 80 x 15 mm DP2+H4 (fc) 

56-0403136
oranžová

56-0380009
oranžová

56-0301136
červená

58-8105009
černá/červená

56-0301134
modrá

56-0301135
zelená

56-0301137
oranžová

€ 2,90 / kus€ 8,85 / kus € 6,51 / kus € 64,12 / kus
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Měřič tlaku pneumatik UNDER PRESSURE: 
s LCD displayem, s bezpečnostním kladívkem, 
zabudovanou LED svítilnou, 5 druhy nářadí 
a světlometem; vyroben z plastu a nerezu, 
dodáván v krabičce

Vysoce kvalitní ramínko do auta TRAVEL COMPANION 
s univerzálními upevňovacími prvky

Hadřík z mikrovlákna CLEANER: vysoce absorpční 
a rychleschnoucí, s měkkou strukturou povrchu, ve 
stejnobarevném síťovém vaku se šňůrkou a plasto-
vou brzdičkou

Balení: 20/40 ks
Materiál: Plast / Nerezová Ocel
Velikost: 16 x 7 x 2,7 cm

Balení: 10 ks
Materiál: Kov
Velikost: 49 x 23 cm

Balení: 50/100 ks
Materiál: Polyester / Nylon
Velikost: 31,5 x 31 / Ø13,5 x 16,5 cm

Velikost tisku: 
Gravírování laserem: l 35 x 25 mm  L2+H3 (1)

Velikost tisku: 
Tamponový tisk: t 50 x 15 mm  K1+H6 (1)

Velikost tisku: 
Transfér:             u 65 x 35 mm  T1+H4 (10)

56-0890030
černá

56-0609080
černá

58-0300670
černá/stříbrná

56-0309047
stříbrná

56-0605002
modrá

56-0605003
oranžová

Organizér do kufru auta CAR-GADGET, skládací: 
se 2 komorami, jednou síťovou kapsou a dvěmi 
madly pro jednoduché přenášení; na spodní části je 
suchý zip, který udrží box na svém místě v kufru auta 
a 4 kovové kroužky pro jeho bezpečné upevnění; ve 
složeném stavu lze stáhnout elastickou šňůrkou pro 
úsporu místa

Balení: 20 ks
Materiál: 600D Polyester
Velikost: 51 x 32 x 26 / 32 x 26 x 4 cm

Velikost tisku: 
Transfér:             u 250 x 110 mm  T2+H2 (10)

Sada slunečních clon SHADY do auta, 
balená v tašce

Balení: 120 ks
Materiál: Polyester
Velikost: 43 x 38 cm

Velikost tisku: 
Transfér:             u 200 x 150 mm  T2+H2 (10)

€ 1,52 / kus€ 7,78 / kus € 21,73 / kus € 22,00 / kus € 2,05 / kus
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Škrabka CLEAR SIGHT se zateplenou rukavicí

Balení: 50/100 ks
Materiál: Polyester / Plast
Velikost: 28 x 16 x 1,5 cm

Velikost tisku: 
Transfér:                  u 100 x 120 mm  T2+H2 (10)

Autofolie SO FREE s přísavkami balená v látkovém 
pytlíku se zatahovacími šňůrkami

Balení: 60/120 ks
Materiál: Polyester
Velikost: 200 x 70 cm

Velikost tisku: 
Sítotisk:             s 400 x 300 mm  S2+H5 (1)

56-0407091
modrá/bílá

56-0407095
šedá/bílá

56-0407096
modrá/bílá

56-0407097
stříbrná

Autoškrabka ARRIVAL se zabudovanými 
parkovacími hodinami

Balení: 100/200 ks
Materiál: Plast
Velikost: 15,5 x 12 x 0,6 cm

Velikost tisku: 
Tamponový tisk: t 60 x 30 mm  K1+H2 (4)

€ 1,73 / kus € 0,95 / kus € 3,76 / kus
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Škrabka ICED: se zabudovaným osvětlením 
(3 LED diody), nožem na bezpečnostní pásy a 
nouzovým kladívkem, se širokou a robustní 
plastovou rukojetí a velkou plochou pro reklamu

Balení: 50/100 ks
Materiál: Plast / Nerezová Ocel
Velikost: 25,7 x 9,7 x 1,9 cm

Velikost tisku: 
Tamponový tisk: t 70 x 18 mm  K1+H2 (4)

58-0600660
černá/červená

56-0407092
bílá

56-0407093
modrá

56-0407089
modrá

56-0407087
bílá

56-0407088
černá

56-0407090
červená

Autoškrabka ARCTIC: teleskopická, na jednom konci 
škrabka, na druhém kartáč, s pogumovanými úchopy

Balení: 20 ks
Materiál: Plast / Hliník
Velikost: 90 x 11 cm

Velikost tisku: 
Tamponový tisk:      t 40 x 20 mm  K2+H5 (1)

Škrabka LIGHT SIGHT: se zabudovaným světlem 
(3 LED žárovky), široké a pevné držadlo s dobře 
viditelnou reklamní plochou

Balení: 50/200 ks
Materiál: Plast
Velikost: 21 x 9,8 x 1,7 cm

Velikost tisku: 
Tamponový tisk:      t 70 x 15 mm  K1+H2 (4)

€ 8,36 / kus € 1,54 / kus € 3,88 / 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.


