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Daniel Frouz  jednatel společnosti

V iNETPrint.cz se soustředíme na to, 
abychom zákazníkům přinášeli vždy něco nového. 

Ať už se jedná o produkty nebo o webové nástroje, 
které vám umožňují okamžitě zjistit výslednou cenu 

objednávky nebo si vytvořit zboží podle svých představ.
Spolehlivost a dobrá cena tvoří pouze základ, 

ze kterého se kvalita našich služeb odráží. 
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O nás | Využijte našich zkušeností 
V iNETPrintu už od roku 2005 měníme zaběhnuté pořádky v on-line nakupování reklamního zboží. Neustále hledáme způsoby, jak věci zjednodušit a zdokonalit, abychom zákazníkům 
poskytli více pohodlí, usnadnili práci a ušetřili čas. Jako první v České republice jsme přišli s on-line kalkulátorem, který je schopný pracovat jak s množstevními variantami, tak vypočítat 
konečnou částku včetně vybraného druhu potisku. Nepřestáváme však vymýšlet a implementovat nové a revoluční způsoby, které byly až dosud v tomto odvětví nemyslitelné. Naším 
posláním je mimo jiné minimalizovat zatížení zákazníků samotným objednávkovým procesem, aby tak měli volnější ruku pro své nápady a mohli více uspokojit svou tvořivost. 

Nabízíme široký sortiment reklamních produktů, které pomohou vaší firmě s vlastní propagací a odlišením od konkurence. Zajistíme vám i dárky pro věrné klienty a partnery. Nejsme však 
firmou, která pouze plní sklady, kanceláře a různorodé akce reklamními předměty, ale také své zákazníky inspirujeme a přinášíme jim aktuální trendy z celého světa v oblasti propagačních 
materiálů. 

Za dobu naší existence jsme obsloužili již více než 27 tisíc českých firem, organizací a spolků. I přes takto vysoký počet je pro nás každý zákazník skutečným obchodním partnerem, 
ke kterému přistupujeme individuálně. Náš zkušený tým profesionálů je zárukou, že vám vždy navrhneme řešení, které bude maximálně odpovídat vašim potřebám a požadavkům.

V roce 2012 jsme se rozrostli o jednu pobočku a expandovali na další evropské trhy – německý, rakouský a švýcarský. Tyto země jsou našimi prvními zastávkami v rozšiřování se v rámci 
Evropy.

Výhody spolupráce s námi lze shrnout do těchto 6 bodů:

 Výrazná úspora času a financí 
 Podrobné informace o zboží a službách 
 On-line kalkulátory a interaktivní ceníky 
 Jednoduchá orientace a vyhledávání 
 Široký sortiment a pružné termíny 
 Profesionální poradenství a proaktivní přístup

Vyzkoušejte nás, je to jednoduché

„Inspirace, novinky a trendy z celého světa...“

„Snadná kalkulace, rychlé objednání, výroba na zakázku 
jednoduše on-line na www.inetprint.cz“

„Již od roku 2005…“

„Reklamní předměty, textil, tisková produkce a další…“



Trička a polokošile 
Přes 300 druhů, desítky barev

Mikiny a bundy  
Fleece, větrovky, softshell

Čepice a šály  
Na léto i na zimu

Ručníky a osušky 
Bavlna, froté, bambus

Pracovní oděvy 
Na zahradu i na silnici

Miroslav Hrdlička  vedoucí nákupu

Jako vedoucí nákupu se v iNETPrintu starám o to, 
abychom nabízeli širokou paletu produktů 

 a neustále našim zákazníkům přinášeli 
aktuální trendy a novinky ze světových trhů.

V textilním průmyslu se pohybuji už více než 30 let 
a jako odborník na textilní suroviny 

a výrobu mohu zákazníkům garantovat špičkovou kvalitu 
našeho textilního sortimentu.
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Reklamní textil | Oblékneme zákazníky, partnery i zaměstnance
Co je ta nejlepší reklama? Lidé! A co teprve lidé oblečení v textilu s vaším vlastním logem, mottem, propagační fotografií oblíbeného produktu… V iNETPrintu do takového oblečení 
oblékneme nejen vaše zaměstnance a spolupracovníky, ale také vaše klienty. Široký výběr reklamního textilu zaručí, že si vybere skutečně každý. Od nejmenších dětí po pořádné chlapy.

Na výběr je i v samotných technologiích. Nabízíme potisk sítotiskem až 12 přímými barvami, digitální tisk vhodný pro plnobarevné motivy, dále strojní výšivky i nášivky. Pokud se však 
chcete maximálně odlišit od konkurence, jistě sáhnete po speciálních tiskových efektech – 3D tisk, svítící, třpytivé a lesklé barvy...

Celý katalog s textilem navštivte na stránce: http://www.inetprint.cz/katalog-textilu 

Téměř 700 druhů textilu...

 Trička
 Polokošile
 Košile
 Mikiny

 Bundy a fleece
 Svetry
 Kalhoty, šortky a sukně
 Čepice a šály

 Sportovní oděvy
 Pracovní oděvy
 Froté textil
 Látkové tašky

Desítky tisíc kusů skladem v ČR, statisíce kusů skladem v EU s dodáním do dvou týdnů.



Klíčenky a přívěšky  
Kolem krku i na klíče

Cestovní potřeby 
Tašky, batohy, kufry

Deštníky a pláštěnky  
Proti venkovnímu nečasu

Hrnky, sklo a keramika  
Na kávu, čaj i vodu

Psací a kancelářské potřeby 
Pera, tužky, pastelky

Za dlouhou dobu svého působení 
v oblasti reklamních předmětů jsem pomohl 

stovkám českých i zahraničních firem s výběrem 
propagačních předmětů a materiálů.

Umím najít nejvhodnější řešení, 
které padne každému jednotlivému klientovi jako ulité.

Petr Kalista  obchodní zástupce
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Reklamní předměty | Zaujmeme vaše klienty
Ideálním nástrojem pro vaši propagaci samozřejmě není jen potištěný textil, své logo můžete dostat do zorného pole klientů i jinak. Zaujměte je reklamním předmětem s vlastním potiskem. 
Psací potřeby na jednáních, hrnky s vaším logem v domácnostech klientů, odznáčky na oblečení, žetony do nákupních košíků… Vaše logo tak bude všem na očích. 

Katalog je napěchován téměř 8 000 položkami. Od levných předmětů určených k hromadnému rozdávání až po luxusní a designové dárky pro VIP klientelu. Reklamní předměty vám dodáme 
s potiskem i bez potisku.

Pro toho, kdo si z katalogu standardních reklamních předmětů nevybere, máme také řešení. Je jím výroba reklamních předmětů na míru. Může se jednat o úpravu již hotových předmětů, 
nebo o zcela unikátní výrobu předmětů dle požadavků zadavatele.

Objednáváme z celého světa, i přesto můžete mít hotovou zakázku potištěných reklamních předmětů již během jednoho týdne ve své kanceláři.

Všechny reklamní předměty naleznete na stránce: http://www.inetprint.cz/katalog-reklamnich-predmetu

Téměř 8 000 reklamních předmětů...

 Psací potřeby
 Hrnky, sklo, keramika
 Nářadí, nože, svítilny
 Přívěsky, klíčenky
 Peněženky, pouzdra

 Sportovní vybavení
 Kancelářské potřeby
 Kosmetické potřeby
 Kuchyň a domácnost
 Gastronomie a víno

 Tašky, batohy, kufry
 Elektronika, PC příslušenství 
 Volný čas, zábava, hry
 Deštníky a pláštěnky
 Hodiny, budíky, teploměry



Kalendáře na míru 
Z vašich fotek a textů

Diáře na míru 
Poskládejte si vlastní diář

Diáře  
Denní, týdenní i kapesní

Nástěnné kalendáře 
Různé formáty

Stolní kalendáře 
Týdenní i čtrnáctidenní kalendárium

Irena Lašťovková  obchodní zástupce

Profesionalita a zkušenosti v týmu iNETPrintu 
jsou pro klienty zárukou toho, že jim vždy 

kvalifikovaně poradíme s výběrem zboží 
na základě jejich požadavků a potřeb.

Například s výběrem a výrobou 
reprezentativních kalendářů a diářů na míru.
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Kalendáře a diáře | Události a schůzky přehledně a po ruce
Kalendáře a diáře jsou stále výborným nástrojem pro precizní plánování a přehlednou organizaci termínů. Také poslouží jako skvělý dárek pro vaše klienty. Diáře a kalendáře s vaším logem 
pak budou mít po celý rok před sebou v kancelářích, což vám zaručí, že na vás klienti jen tak nezapomenou. U iNETPrintu nakoupíte kalendáře stolní i nástěnné, s potiskem vaším logem 
i bez něj. Diáře všech myslitelných formátů opatříme ražbou nebo potiskem.

Kalendáře a diáře, které nikdo jiný nemá

Že jste si z naší pestré nabídky nevybrali a chtěli byste raději něco originálního? Máme pro vás řešení. Kalendáře a diáře vyrábíme také na zakázku a cesta k nim není vůbec složitá. Na 
našem webu naleznete on-line konfigurátory, v nichž si můžete produkt poskládat dle svých představ. Rovnou uvidíte i výslednou cenu. Kalendáře poskládáte jednoduše z vlastních 
fotografií.

Veškeré kalendáře a diáře si můžete prohlédnout zde: http://www.inetprint.cz/kalendare-diare

Diáře lze vybavit:

 Vlastní předsádkou
 Tkanou záložkou
 Gumičkou na zavírání
 Vloženými reklamními listy

 Poutkem na kuličkové pero
 Potištěnou předsádkou
 ... a dalšími prvky



3D USB na míru 
Váš produkt jako nosič dat

2D USB na míru  
Vaše logo jako nosič dat

Netradiční USB disky 
Náramky, postavičky, dřevěné USB

Luxusní USB disky 
Kožené, kovové, skleněné

Běžné USB disky 
Plastové USB disky Filip Kulas  specialista nákupu

Díky zkušenostem našeho nákupního oddělení 
 a spolupráci se zahraničními dodavateli

jsme schopni zajistit nízké ceny a rychlé dodací termíny 
při objednávání USB disků. A nejen jich.
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USB disky | Rychlé jako Flash
Oblíbeným a moderním způsobem předání vašich materiálů klientům jsou bezesporu reklamní USB disky. Klasická „ú-es-béčka“ asi není potřeba více popisovat. V naší nabídce jich 
naleznete téměř 150 druhů v různých barvách a kapacitách. Na výběr je také z rozličných materiálů – od běžných plastových a gumových USB disků, přes dřevěné a kožené, až ke kovovým 
a skleněným flashkám. Kapacita katalogových USB disků se pohybuje od 1 do 128 GB. Disky si můžete snadno přímo v kalkulátoru na našich stránkách doplnit o řetízky, karabinky a šňůrky 
na krk či zápěstí. Případně k flashkám přiobjednáte papírovou, plastovou nebo kovovou krabičku a ideální dárek je na světě.

USB disky podle vašich představ

Pokud chcete být originálnější a rozdávat své materiály v neokoukaném balení, přijdou vám vhod 2D a 3D USB disky ve tvaru vašeho loga nebo produktu. Cesta k nim není nikterak složitá. 
Postačí, když nám zašlete své logo, fotografii produktu, nebo vaši představu výsledné flashky pouze načrtnete rukou. Z dodaných podkladů následně vytvoříme náhledy a po jejich 
odsouhlasení můžeme zahájit výrobu. Také 2D a 3D USB můžete doplnit o řetízky a poutka a nechat je zabalit do krabiček a blistrů.

Všechny běžné USB disky naleznete na adrese: http://www.inetprint.cz/katalog-usb-disku

Výrobu 2D a 3D USB disků můžete poptat na adrese: http://www.inetprint.cz/usb-na-miru



Mobilní reproduktory 
Hudba kdekoli

Dokovací stanice 
Stylové nabíjení

Solární nabíječky 
Ekologický zdroj energie

Powerbanky 
Energie na cesty

Selfie tyče 
K pořizování selfies

Eva Hejduková  obchodní zástupce

V iNETPrintu se nezaměřujeme pouze 
na dodávání reklamního textilu. V naší nabídce naleznete 

také trendy reklamní předměty. Jedná se především o různé 
příslušenství k PC, chytrým telefonům a tabletům.

Nebojte se nových věcí, vaši klienti to ocení.
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Powerbanky, nabíječky a trendy elektronika | Běžte s dobou
Vývoj v elektronice je jako závod s neuvěřitelným tempem. Kdo si ještě nepotykal s technikou, začíná už pomalu ztrácet hlavní peloton doby z dohledu. Aby se to nestalo vám ani vašim 
klientům, máme pro vás nabídku přesně takových produktů, které rozestupy v tomto divokém závodě zase zmenší.

Jedná se například o powerbanky. Ty se hodí každému, kdo tráví více času mimo pohodlí lidské civilizace a jejích zdrojů elektrické energie. Powerbanku stačí nabít a v nouzi uprostřed lesů 
připojit k tabletu nebo mobilnímu telefonu pomocí USB kabelu.

Dalším zástupcem této kategorie produktů jsou solární nabíječky, které mohou posloužit jako neokoukaný a ekologický dárek pro vaše klienty a obchodní partnery. Kdo rád fotí sám sebe 
(pořizuje tzv. selfies), jistě už několikrát narazil na omezení spočívající v délce lidské paže a v jejím neprakticky pevném uchycení ke zbytku těla. Takovému člověku chybí jediná věc – 
speciální teleskopická tyč s úchytem na mobilní telefon. Když na takové tyči při každém „selfíčku“ uvidí vaše logo, je váš navždy.

Přehled všech netradičních a trendy předmětů naleznete na webu: http://www.inetprint.cz/netradicni-darky

V naší nabídce nalezente:

 Elektroniku na solární pohon
 USB rozbočovače
 Kapesní reproduktory
 Bluetooth vychytávky

 Příslušenství k chytrým telefonům
 Solární nabíječky
 Selfie tyče
 Powerbanky



CD s potiskem  
Duplikace a lisování

Pošetky 
Papírové, plastové, s lepicím pruhem

Digipacky 
Obal s vaším designem

DVD box 
DVD jako z obchodu

Jewellbox 
Oblíbený obal Viera Měcháčková  obchodní zástupce

V iNETPrintu jsme pomohli s propagací zástupu 
zpěváků, DJs, kapel a dalších hudebníků, 

kteří si u nás nechali vyrobit CD a DVD. 
Většinou byl tlak na termín, jelikož se materiály vázaly ke 

křtu alba či k jiné události s pevným datem konání.
I v takových situacích si však víme rady.
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CD, DVD a obaly | Kompaktní řešení
Pro rozšíření vaší hudby, videí, katalogů, prezentací a dalších materiálů nabízíme výrobu CD a DVD, kterou vám zajistíme včetně tiskovin a odpovídajících obalů. U CD a DVD si můžete 
vybrat ze dvou technologií – duplikace a lisování.

Duplikace

Při duplikaci je z klientem dodaného originálu (masteru) postupně kopírován obsah na vyráběná CD a DVD. Jde tedy o podobný princip jako u domácích „vypalovaček“. Při této technologii 
se motiv netiskne přímo na povrch CD a DVD, ale nejprve se digitálně vytiskne na samolepku, která se na nosiče následně lepí. Potisk je však natolik kvalitní a lepení precizní, že nezkušené 
oko rozdíl nepozná.

Lisování

Druhou technologií, kterou při výrobě CD a DVD používáme, je lisování. Tato metoda je o poznání složitější a tím pádem také nákladnější. Z tohoto důvodu je možné lisování objednávat 
až od 300 kusů, ale cenově zajímavé je od cca 1 000 kusů. Z klientem dodaných dat se nejprve vytvoří kovové formy, které se následně upnou do stroje. Mezi formy je pak vstřikován 
roztavený plast a tlakem forem se vylisuje CD nebo DVD. Nosiče následně putují na potisk. U lisování už se tiskne rovnou na plochu CD nebo DVD.

O výrobě a objednávání CD a DVD se více dozvíte na adrese: http://www.inetprint.cz/vyroba-cd-dvd



Vizitky 
Standardní i netradiční papíry

Desky  
Velký výběr tvarů

Letáky 
Různé formáty

Katalogy 
Představte své produkty

Bloky 
Malé i velké, silné i tenké

Ať už objednáváte tiskoviny, 
reklamní textil či předměty, CD, DVD, USB 

nebo další produkty, které zákazníkům nabízíme, 
mohu vám jako vedoucí produkce zaručit, 

že o své zakázce budete mít vždy 
aktuální a přesné informace.

Petra Homolová  vedoucí produkce
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Tiskoviny | Na propagaci i pro běžný chod kanceláře
Přestože žijeme v digitálním věku, motor byznysu ještě pořád běží převážně na papír. V iNETPrintu to víme, a proto v naší nabídce nechybí ani tiskoviny všeho druhu. Poskytněte klientům 
tištěný katalog s nabídkou vašich produktů, zviditelněte se akčními letáčky. Těm klientům, kteří již objednali, vložte smlouvu do papírových desek ve vašem designu a s vaší vlastní 
vizitkou. Kancelář vybavte trhacími bloky, hlavičkovými papíry i bločky na poznámky libovolného tvaru.

Využíváme jak digitálního tisku, který je vhodný pro menší objemy tiskovin (například pro vizitky), tak velkých ofsetových strojů vhodných pro velkoobjemové tisky (katalogy, plakáty, 
letáky). I ty nejsložitější tiskoviny pak obdržíte během pár dnů.

Všechny druhy tiskovin můžete kalkulovat a objednávat na této adrese: http://www.inetprint.cz/tiskovin

V naší nabídce nalezente:

 Desky
 Bloky
 Vizitky

 Výroční zprávy
 Potisk obálek
 Tisk letáků

 Tisk katalogů
 Samolepky
 Samolepicí bločky



Igelitové tašky 
S průhmatem či s páskovými uchy

Papírové tašky a krabice 
Na lahve s vínem

Papírové tašky 
S textilními uchy

Papírové tašky 
S kroucenými uchy

Papírové tašky 
S plochými uchy Lucie Hladíková  produkční

Reklamními taškami snadno zviditelníte své logo. 
Většina lidí reklamní tašky následně pravidelně používá 

a tím povědomí o vaší značce neustále oživuje.
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Reklamní tašky | Klienti vás budou nosit všude s sebou
Chcete, aby bylo vaše logo vidět i v ulicích měst? Nemusíte investovat do běžných reklamních ploch. V iNETPrintu vám potiskneme nákupní tašky a o zbytek se už postarají vaši zákazníci.

Tašky pro každou příležitost

Vybírat můžete z prostých igelitových, papírových a látkových tašek, ale v nabídce jsou také tašky z recyklovaných a ekologických materiálů. Nabízíme velký výběr rozměrů a provedení.

Papírové tašky s textilními nebo papírovými uchy, plochými i kroucenými. Igelitové tašky se zpevněným průhmatem, jednoduchým průsekem i s přivařenými držadly. Darujte klientům lahev 
vína v papírové tašce nebo krabici na 1–2 lahve. Pokud v nabídce naleznete tašky, které by nevyhovovaly svými rozměry vaší představě, vyrobíme vám tašky na zakázku. U papírových tašek 
začíná zakázková výroba v závislosti na typu tašek na 200 nebo 2 500 kusech.

Vyberte si papírové nebo igelitové tašky na této stránce: http://www.inetprint.cz/reklamni-tasky



Jitka Fulemová  vedoucí péče o zákazníky

Abychom uspokojili také potřeby náročnějších klientů, 
kteří potřebují co nejoriginálnější reklamní předměty 
a propagační materiály, nabízíme zakázkovou výrobu. 
Takto na míru „ušité“ předměty dokážeme díky zkušenostem 
a spolupráci se zahraničními dodavateli zhotovit našim 
zákazníkům v rychlých termínech a za rozumné peníze.

Pavel Durdil  marketingový ředitel

V iNETPrintu mám na starosti marketing. 
To mimo jiné znamená, že se starám o to, 

aby návštěvníci na našich stránkách netápali 
a potřebné informace k zamýšleným objednávkám 

získali rychle a jednoduše on-line.
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On-line kalkulátory a konfigurátory | Zjednodušte si práci, ušetříte čas
Stejně jako s ostatními vyčerpatelnými zdroji, tak i s časem je potřeba nakládat opatrně a s rozvahou. Proto na vás na našich stránkách čekají nástroje, které vám pomohou s vytvořením 
a objednávkou reklamních materiálů.

Výroba na míru | Nesplyňte s okolím
Přestože náš katalog reklamních předmětů a propagačních materiálů nepatří k nejmenším, jistě se občas stane, že nabízené produkty nesplní klientovy požadavky. Po řadě let, kdy se 
„katalogové“ reklamní předměty používají, je jen málo prostoru pro nalezení výrazného a originálního produktu.

Ušito na míru

Z této situace však vede jednoduchá a moderní cesta, kterou našim klientům nabízíme i my. Jedná se o zakázkovou výrobu reklamních předmětů (tzv. taylor made předměty). Přestože 
i u této výroby na míru jsou určitá omezení, můžete popustit uzdu své fantazii a získat tak neokoukaný reklamní předmět, který nikdo jiný nemá.

Skvělým příkladem jsou 2D a 3D USB disky, které si u nás od spuštění této výroby objednaly stovky zákazníků. Tyto USB disky vám vyrobíme jednoduše ze zaslaných fotografií výrobku 
nebo z vašeho loga.

Na míru vám vyrobíme:

 Kalendáře a diáře
 Poznámkové lepicí bločky

 Powerbanky 
 Katalogové předměty s vlastní úpravou

 2D a 3D USB disky
 Cokoli dalšího vás napadne

Díky zkušenostem našeho nákupního a produkčního oddělení vám můžeme zajistit rychlou a levnou výrobu reklamních předmětů zcela na míru (tzv. taylor made).
Finální ceny včetně potisku
V první řadě se jedná o on-line kalkulátory, pomocí nichž snadno poskládáte objednávku, 
vypočítáte cenu a zboží ihned objednáte. Naší velikou výhodou v moři konkurenčních 
on-line kalkulaček je, že u nás můžete zboží kalkulovat již včetně zamýšleného potisku. 
Navíc u kalkulovaných produktů můžete v rámci jedné kalkulace míchat různé velikostní 
a barevné varianty. S tím vším si náš kalkulátor poradí a cenu vám vypočítá. A protože to 
s úsporou vašeho času myslíme opravdu vážně, je možné v rámci jedné kalkulace zohlednit 
několik variant provedení či počtu kusů. V přehledném seznamu tak vidíte několik variant 
výsledných cen bez nutnosti nastavování nových parametrů kalkulace v jiném okně.

S výjimkou 2D a 3D USB na míru, které vám rádi spočítáme na základě e-mailové poptávky, 
lze na našich webových stránkách spočítat veškeré produkty z naší nabídky. Od textilu 
s potiskem či výšivkou, přes hrnky, propisky a další reklamní předměty k CD a DVD, 
katalogům, vizitkám, letákům či papírovým a igelitovým taškám.

Kalendáře z vlastních fotek
Dalším šikovným nástrojem pro usnadnění vašich objednávek jsou konfigurátory kalendářů 
a diářů. Díky nim získáte ideální produkty pro vaši vlastní propagaci, po kterých sáhne 
každý. U kalendářů můžete vybírat z několika již hotových rozvržení, ale také nám můžete 
zaslat zcela vlastní návrh kalendářů a my vám výrobu zajistíme. Kalendáře na míru je možné 
objednávat již od 20 kusů.

Poskládejte si diář

Konfigurátor diářů je stavebnicí, v níž z jednotlivých prvků diáře (jako jsou materiál a barva 
desek, poutka, gumičky na zavírání, vložené reklamní listy a další) snadno poskládáte 
výsledný produkt. Náhled diářů se mění s každým zvoleným prvkem, takže v žádném 
případě nekoupíte zajíce v pytli. Také u diářů máte možnost zaslat nám vaši vlastní 
představu diářů. Zakázkové diáře je možné objednávat od 200 kusů.



Ctibor Svoboda  vedoucí DTP oddělení

Náš tým má za sebou mnoholeté zkušenosti 
s tvorbou grafiky na zakázku. 
Vynikáme rychlostí a všestranností.
Hlavní slovo má zákazník, ale vždy se snažíme 
navrhnout i vlastní způsob řešení, který by mohl být 
zajímavější a originálnější.
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Sítotisk
Sítotisk je technologie potisku, která se nejvíce hodí na hladké a rovné povrchy (např. textil, 
desky, zápisníky, hrnky). Při tisku se používají přímé barvy - sítotisk tedy není vhodný pro 
plnobarevné obrázky s barevnými přechody (fotografie, apod.). Sítotiskem zvládneme 
tisknout motivy až dvanácti barvami. Speciální technologií u sítotisku je takzvaná separace, 
která se používá při tisku složitějších motivů. Daný motiv se nejprve rozdělí na jednotlivé 
barvy, které se následně tisknou jedna po druhé a znovu skládají původní barevnost motivu.

Strojní výšivka
Strojní vyšívání se nejčastěji aplikuje na textil. Je to především z důvodu snadného 
uchycení textilu do vyšívacích strojů. Největší výšivky nabízíme do 400 cm2, podle velikosti 
a složitosti (počtu stehů) je určována výsledná cena za výšivky. Barevnost u vyšívání nehraje 
rozhodující roli, do stroje lze připravit až 15 různě barevných nití, z nichž se bude výsledná 
výšivka skládat. Nejmenší výška prvků motivu je dle podkladového materiálu cca 5 mm.

Digitální tisk
Plnobarevné motivy na textil doporučujeme tisknout digitální technologií, která na rozdíl 
od sítotisku není omezena barevností tištěného motivu a do jisté míry ani povrchem, 
na který se tiskne. Digitální potisk je možné aplikovat přes švy, kapsičky, zipy, knoflíky 
a další povrchové anomálie, s nimiž si sítotisk poradit neumí. Další velkou výhodou 
digitálního tisku je minimální množství – tiskneme od 10 kusů na motiv. Jedinou podmínkou 
u digitálního tisku je materiál, který musí být ze 100% bavlny. Při tisku jsou barvy nanášeny 
přímo na textil, princip je podobný jako u barevných tiskáren. V případě tisku na tmavý 
textil je povrch vždy ošetřen speciálním nástřikem, který zaručí věrnost barev. Na dodaném 
textilu proto bývá kolem motivu znatelný tmavší rámeček, který však ihned po prvním 
vyprání zmizí.

Transferový tisk
Na textil tvořený převážně umělými vlákny používáme transferový tisk. Jsou to většinou 
produkty jako batohy a další zavazadla, lanyardy, softshellové bundy a další. Jedná se 
o formu potisku, při které je požadovaný motiv vždy nejprve vytištěn na speciální papír, 
který je následně vlivem tlaku a teploty „nažehlen“ na daný předmět nebo textil. Na papír 
lze tisknout jak sítotiskem, tak digitálním tiskem, při výrobě je tedy jen malé množství 
omezení bránících ve vytvoření ideálního produktu s potiskem. 

Tampontisk
Tento způsob kvůli jeho maximálním možným rozměrům tisku (3–5 cm) doporučujeme 
převážně na menší reklamní předměty, jako jsou plastová kuličková pera, zapalovače, hrnky, 
otvíráky a podobné. Tampontisk je technologie, která tiskne přímými barvami. Nejlépe je 
ho přirovnat k běžnému razítku. Motiv se z tiskové formy s barvou přenese na silikonový 
tampon, který následně motiv obtiskne na vybraný předmět.

Laserové gravírování
Jak již název napovídá, jedná se o technologii, při níž se k vytvoření motivu na předměty 
používá laserového paprsku. Laserové gravírování je vhodné pro kovové, pokovené a dřevěné 
reklamní předměty. Laserový paprsek „odpálí“ vrchní vrstvy barvy a odkryje podkladový 
materiál. Takto vygravírované motivy jsou velmi trvanlivé, téměř nesmrtelné.

Ražba
Pokud si klient přeje diáře s logem, nabízí se mu kromě klasického potisku také možnost 
ražby. Ražbu aplikujeme například také na USB s koženými prvky. Samotnou ražbu dělíme 
ještě na dvě podskupiny – sleporažbu a folioražbu. Ražbu je možné objednávat od 20 kusů 
na motiv. Největší plocha, kterou můžeme do zvolených předmětů vyrazit, je 218 cm2.

Jak to děláme | Technologie
V případě, že si u nás objednáte produkty s potiskem, pravděpodobně vám budeme motivy zhotovovat jednou z níže uvedených technologií. Přečtěte si o nich více, ať víte, co vás čeká. 
Ne každý motiv lze na dané předměty aplikovat bez zásahu do barevnosti, velikosti a podobně. Naše grafické studio vám však s úpravou podkladů pomůže. Vždy hledáme cestu, jak 
zákazníkům v dané situaci co nejvíce vyhovět.

Vyladíme vaši grafiku | Grafické služby
V našem grafickém studiu pracují lidé s více než 30 lety společných zkušeností, což je zárukou kvalitní a rychlé práce na zadaných náhledech a tiskových podkladech. Umíme připravit 
prakticky vše, pokud má klient alespoň nepatrnou představu o tom, jak má výsledný produkt vypadat. Sami pak vytvoříme kreativní návrhy výsledných produktů. Pro tvorbu grafiky 
používáme profesionální software a výkonnou techniku.

Naše grafické studio nabízí:

 Zlom časopisů a knih
 Úpravu dodaných podkladů
 Kreativní grafické návrhy

 Návrhy plakátů, letáků a dalších tiskovin
 Osobní a telefonické konzultace



Marie Těšíková  Account manager

Ceny, které spočítáte na našem webu, jsou konečné. 
V případě, že si zboží neodeberete osobně v našem skladu, 
připočítá se pouze poplatek za zvolený způsob přepravy.
Žádné další poplatky po vás nebudeme požadovat, pokud se 
v průběhu realizace zásadním způsobem nezmění parametry 
objednávky.
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Kolik to bude stát | Orientační ceník
Pro vaši lepší orientaci a bližší představu o cenách vybraných předmětů jsme pro vás připravili menší ceník. Díky množstevním slevám, které jsou již promítnuty do cen zboží na webových 
stránkách, dosáhnete při počítání chystané objednávky vždy na nízké částky.

Ceny jsou počítány na minimální množství daných produktů a jsou uvedeny bez DPH. Pokud budete připravovat větší zakázky, budou ceny pouze klesat.

Produkt Katalogové 
USB disky

Papírové 
tašky PE tašky Diáře Stolní 

kalendáře
Nástěnné 
kalendáře

Kuličková 
pera Hrnky Deštníky Přívěsky Batohy Trička Polokošile Košile Mikiny Bundy

Zboží 
bez potisku

102,6 Kč/ks 4,50 Kč/ks 2,16 Kč/ks 59,90 Kč/ks 19,90 Kč/ks 27,80 Kč/ks 2,89 Kč/ks 21,53 Kč/ks 68,30 Kč/ks 3,87 Kč/ks 86,13 Kč/ks 49,40 Kč/ks 104,90 Kč/ks 239,20 Kč/ks 170,80 Kč/ks 253,8 Kč/ks

Potisk 
jednou barvou

1 Kč/ks 5,83 Kč/ks 5,83 Kč/ks 4,22 Kč/ks 15,90 Kč/ks 19,90 Kč/ks 3,83 Kč/ks 12,20 Kč/ks 31 Kč/ks 4,81  Kč/ks 30,80 Kč/ks 31,60 Kč/ks 34,60 Kč/ks 31,60 Kč/ks 36,60 Kč/ks 36,60 Kč/ks

Reference | Přes 27 000 zákazníkům - malé i velké firmy, instituce i zájmová sdružení
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