Názov

Popis

Množstvo

Smaltovaný
hrnček

Smaltovaný hrnček so
sublimačnou potlačou ľudového
ornamentu. Hrnček klasického
tvaru so sublimačnou potlačou po
obvode hrnčeka. Farebnosť:
modrá/biela. Vzor: ručná
maľba/majolika/ľudový motív
Objem: min. 300ml Balené
samostatne v darčekovej
papierovej krabičke s logami.
Hrnček musí byť vyrobený na
Slovensku.

70

Včelobal s
folklórnym
motívom

Farebný, voňavý obrúsok z bavlny
a včelieho vosku v rozmere min.
26x26cm. Jednostranná potlač
folklórneho motívu - Balené
samostatne v papierovom obale s
potlačou lôg

80

Cestovný
adaptér

Univerzálny cestovný adaptér
zásuviek s 3 adaptérmi pre
Európu, Áziu, Austráliu aj Severnú
Ameriku. 3 hlavice + 1 nastaviteľná
pre 2 zásuvkové systémy (US /
Austrália)
Balené samostatne v papierovej
krabičke - potlač na adaptérypovinné logá

200

Kravata s
folklórnym
motívom

Kravata s ľudovým folklórnym
vzorom balená jednotlivo v
okrúhlej plechovej krabičke s
uzáverom, vrátane návodu na
viazanie kravaty. Potlač krabičky
povinnými logami a ornamentom.
Materiál 100% polyester
Rozmery kravaty: dĺžka 146cm,
šírka 5cm

50

Jednotková cena s
DPH

Cena

Sada
zošívačky,
rozošívačky a
lepiacej pásky
v krabičke,
transparentná
priehľadná

Plastová kancelárska sada v
priehľadnej krabičke, ktorá
obsahuje zošívačku, rozošívačku,
náplne do zošívačky, lepiacu pásku
a krabičku. Rozmery produktu min.
9,3x6x2 cm. Potlač lôg na obale.

150

Ponožky s
ľudovým
motívom

Ponožky s vyšívaným ľudovým
motívom, rôznych vzorov vo
farebnosti - biela, modrá, červená.
Veľkosti: 39-42 a 43-45. Ponožky
balené jednotlivo v papierovej
tube potlačenej s potlačou a
logami. Zloženie: bavlna min. 92%.
Ponožky musia byť vyrobené na
Slovensku.

150

USB kľúč

USB kľúč, kapacita: min. 16 GB,
rozhranie: min. USB 3.0, rýchlosť
čítania min. 30 MB/s, rýchlosť
zápisu min.: 30 MB/s, prevedenie
kov, farba strieborná, záruka min.
24 m, s očkom na kľúčenku, max.
rozmer (d, š,h) max. 4,1
cmx1,2cmx0,4cm. Potlač laser
povinné logá maximálny rozmer 3
cm (dĺžka) a min. 0,5 cm výška.

200

Guličkové
pero drevené

Kvalitné guľôčkové drevené pero
s modrou náplňou. Rozmery min.
0,9x12 cm. Potlač laser/tampoprint (príp. iná vhodná
technika) - logá maximálny rozmer
3 cm (dĺžka) a min. 0,5 cm výška.
Farebné prevedenie drevené/bambusové

500

Farebná
šnúrka na krk
s kovovou
karabínou a
plastovým
obalom

Šnúrka na krk s kovovou
karabínkou, vyrobená z
polyesteru, rozmery 20x500mm.
Potlač 4+02, vrátane povinných
lôg. výška potlače min. 2 cm,
vrátane mäkkého platového obalu
A6, (min.10x16,5 cm)

500

Tričko s
ľudovým
motívom

Bavlnené tričko v rôznych
veľkostiach s potlačou- modrotlač,
čičmiansky vzor, príp. iný ľudový
motív vo veľkosti min.
297x420mm. Materiál: 100%
bavlna
Veľkosti: M,L,XL.
Jednofarebná potlač, jednostranná
Balené jednotlivo v papierovej
darčekovej krabici štvorcového
tvaru s povinným označeným
logami.

50

Zápisník so
vzorom

Čierny zápisník s laserom
vyrezávaným vzorom inšpirovaný
Slovenskou výšivkou. Biela potlač
povinných lôg na obale. Zošit
balený jednotlivo.
Farebnosť: čierna obálka, modrá
farba vo výreze vzoru
Počet strán: min. 52
Vnútorné listy: čisté, bez potlače
Väzba: mäkká
Veľkosť: min. 115 x 160 x 4 mm

150

Multifunkčný
nástroj na
kľúčenke

Viacúčelový nástroj na kľúčenke
MATERIÁL : nerezová oceľ
Balené v darčekovej krabičke.
Funkcie: držiak na bity, centrovací
kľúč (dve veľkosti), magnet,
pravítko, nástroj na vytiahnutie
klincov, kľúč (šesť veľkostí),
otvárač Materiál: oceľ S/S 420
Odporúčaná technológia potlače:
gravír, potlač - povinné logá.
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 6
mm Rozmery: 7,4 × 2,4 cm

80

Multifunkčná
šatka

Multifunkčná šatka so vzorom modrotlač s rôznymi motívmi.
Farebné prevedenie: Modrá šatka
s bielymi vzormi (modrotlač) /
biela šatka s modrými vzromi.
Zloženie: min. 86% polyester +
14% lycra
Farba: bielo-modrá
Balená jednotlivo v darčekovej
papierovej tube označená
povinnými logami. Šatka musí byť
vyrobená na Slovensku.

50

Bavlnená
taška

Prírodná bavlnená taška potlačená
kvalitnou dvojfarebnou digitálnou
potlačou s motívom tradičných
slovenských vzorov. Potlač
povinných lôg bude súčasťou
potlače.
Materiál: 100 % bavlna
Hustota priadze: min. 280 g/m2
Farba: prírodná farba tašky s
dvojfarebnou jednostrannou
potlačou
Hmotnosť: 80 g
Rozmer: min. 38x41 cm, dlhé uši
2,5 x 63 cm
Objem: min. 10 litrov
Pranie: 30 °C
USB nabíjací kábel s koncovkou
USB typu C a s dvojitým
konektorom 2-v-1 kompatibilnom
s prístrojmi Apple® iOS aj Android.
Dĺžka min. 100cm. Balené v
priehľadnom plastovom puzdre so
šrobovacím uzáverom. Potlač
povinných lôg na obale.

100

USB nabíjací
kábel

CELKOM vrátane DPH

50

