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ref. No popis zboží
pouzdro na I-pad mini - houbička s
2
potiskem

minimální
množství/o
bjednávka material

velikost

hmotnost
g/ks
poznámka

300

250g/m2 + houbička

22x16,5 cm

45

okraje obšité, uvnitř bílá

2

pouzdro na I-phone - houbička s
potiskem

300

250g/m2 + houbička

13x8,5 cm

16

okraje obšité, uvnitř bílá

3

kabelka na zip na I-pad - větší houbička s potiskem

100

250g/m2 + houbička

26,5x21 cm

90

uvnitř bílá

3A

kabelka na zip na I-pad-mini houbička s potiskem

100

250g/m2 + houbička

25,5x17,5 cm

64

uvnitř bílá

4

měkké pouzdro na brýle houbička s kovovou lamelou

32

přední strana potisk, zadní
strana 1-barevná

19

přední strana dig.potisk, zadní
strana protiskluzové silikonové
tečky, baleno v OPP filmu s
lepícím proužkem

5
5A

podložka pod myš se silikonovými
tečkami bez insertu, sticker zvenčí
podložka pod myš se silikonovými
tečkami s insertem uvnitř

500

500
500

250g/m2 + houbička

250g/m2 + kulaté silikonové
tečky

17,5x9,5 cm

18x22 cm

19

19

přední strana dig.potisk, zadní
strana protiskluzové silikonové
tečky ve tvaru loga, baleno v
OPP filmu s lepícím proužkem

utěrka15x15cm, obal
250g/m2 obal + 165g/m2 utěrka 4,5x6 cm

9

potisk na obalu i na utěrce,
zadní strana bílá

trojúhelníkový obal na zip s
karabinou: nepromokavé vlákno,
utěrka mikrovlákno Cool Towel 23x23 cm, 8x9obal

18

barva nepromok.obalu:černá,
tyrkys, modrá

21

potisk na obou stranách,
nahoře u karabiny zavírání na
zip, dole sešitý

165

obšité okraje, zadní strana
TERRY - světlá šedá nebo
tmavá šedá, pevná karabina

5B

podložka pod myš se silikonovým
logem bez insertu, sticker zvenčí

500

250g/m2 + silikonové logo

6

klíčenka ĆISTÍK HANGKIT s
karabinou

300

8

klíčenka ĆISTÍK HANGKIT na zip s
karabinou Cool Towel v 1barevném nepromokavém obalu,
digit-tisk na 1straně

300

7

čistící pytlík Tričko T-shirt na zip, s
karabinou - na brýle, mobil,
drobné peníze

9

dvouvrstvý golfový ručník z
mikrovlákna s karabinou nebo
dvouvrstvý golfový pytlík z
mikrovlákna s karabinou

18x22 cm

300

pevné mikrovlákno

16x9,5 cm

100

lícová strana s tiskem -250g/m2,
zadní strana 1-barevné terry
MKA10 // terry 1-col. - light grey
or dark grey
60x40 cm

10

Z5133: měkké pouzdro na brýle s
kovovou lamelou

500

plsť

19x9,5 cm

29

zavírání na kovovou lamelu,
vnitřek bílý

11

kosmetická kabelka na zip menší

100

polyoxford

15,5x7,5x8,5 cm šířka
x hloubka x výška

26

11A

kosmetická kabelka na zip větší

100

polyoxford

21x9,8x11,5cm

39

12

batůžek na záda se šnůrami

100

250g/m2

42x32 cm

64

vnitřek bílý, kovové průchody
na šnůru, malá zkracovadla

15

bandana větší, UV ochrana, bez
prezentační podložky

100

úplet polyester 100%

50x24 cm

36

potisk zvenší, uvnitř bílá,
okraje rovný řez

19

polštářek na čištění brýlí, do
kapsy, v obalu 6x4cm

500

houbička pokrytá mikrovláknem

polštářek 12x4 cm,
pouzdro 6x4cm

12

potisk po obou stranách,
složená v průhledném pouzdře

20

ČTVEREČEK s adhezívní zadní
plochou jako čistící utěrka z
kvalitního mikrovlákna na mobily
a ostatní hladké plochy.

500

25

trojúhelníkový stojánek z čistícího
mikrovlákna - na mobil

500

27

sportovní ručník z mikrovlákna

100

CENY NA INDIVIDUALIZOVANÉ PRODUKTY NA VYŽÁDÁNÍ
EMAIL: zh@adamoptimart.cz

SH10 - vydrží 4 - 5 měsíců

čtverec 2,8x2,8 cm
nebo kruh o průměru
3,5cm

2

baleno jednotlivě na
papír.leafletu v OPP celofánu

lícová strana s tiskem 250g/m2,
zadní strana 1-barevné terry

11x13,5x9 cm

97

náplň: PE (polyetylen)

120

digit.potisk lícová strana, zadní
strana smetanová, obšité
okraje

DKS, zadní strana jemné froté

100x35cm

