
1

sm
er

o
-r

ek
la

m
a.

cz
  •

  D
ěl

ám
e 

Vá
š 

ži
vo

t j
ed

no
du

šš
í…

Termín dodání 2 – 4 týdny.

REKLAMNÍ
PŘEDMĚTY

smero-reklama.cz

Belgické a italské plněné pralinky  
v plechové dóze
Belgické pralinky z mléčné, hořké a bílé luxusní čokolády a italské pralinky 
z mléčné čokolády s lískooříškovou a kakaovou náplní v plechové dóze 
s dárkovým motivem. Cena za balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce.               

Belgické a italské plněné pralinky  
v dřevěné dóze
Belgické pralinky z mléčné, hořké a bílé luxusní čokolády a italské pralinky 
z mléčné čokolády s lískooříškovou a kakaovou náplní v dřevěné dóze s dár-
kovým motivem. Cena za balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého ob-
chodního zástupce.

KÓD TYP CENA

1 913 270 belgické Děkujeme za spolupráci, 200 g dóza: 20 x 20 x 3,5 cm 249 Kč

1 913 241 belgické Veselé Vánoce, 200 g dóza: 20 x 20 x 3,5 cm 249 Kč

1 913 242 italské Děkujeme za spolupráci, 500 g dóza: 20 x 20 x 6,5 cm 365 Kč

1 913 243 italské Veselé Vánoce, 500 g dóza: 20 x 20 x 6,5 cm 365 Kč

V případě objednání bez potisku, můžete vložit přímo do košíku na eshop.smero.cz

2020–2021

V případě objednání bez potisku, můžete vložit přímo do košíku na eshop.smero.cz

belgické belgické

italské

italské

Termín dodání 2 – 4 týdny.

KÓD TYP CENA

1 913 223 belgické Děkujeme za spolupráci, 200 g dóza: 20 x 20 x 4 cm 229 Kč

1 913 224 belgické Veselé Vánoce, 200 g dóza: 20 x 20 x 4 cm 229 Kč

1 913 229 italské Děkujeme za spolupráci, 500 g dóza: 20 x 20 x 6 cm 329 Kč

1 913 239 italské Veselé Vánoce, 500 g dóza: 20 x 20 x 6 cm 329 Kč
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Termín dodání 2 – 4 týdny.Termín dodání 2 – 4 týdny.

Belgické plněné pralinky ve zlatém papíru   
Výběr excelentních belgických pralinek z hořké, mléčné a bílé čokolády 
ve zlatém papíru. Cena za balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce.

Mandle v tašce   
Výborné mandle v mléčné, hořké belgické čokoládě balené v dárkové 
tašce. Cena za balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Plněné čokolády ve vánočním papíru
Exkluzivní plněné čokoládové lodičky, pohárky z mléčné, bílé a hořké 
čokolády s ořechy v dárkovém vánočním papíru. Cena za balení. Možnost 
potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Belgické lanýže s náplní
Výborné čokoládové lanýže v dárkové krabičce s mašlí. Cena za balení. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Belmaria – mléčné čokoládové lanýže
Mléčné belgické čokoládové laný-
že z hořké čokolády s kakaovou 
náplní a kousky kakaových bobů. 
Cena za balení. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Čokoládové medailonky
Chutné medailonky z mléčné  
a hořké čokolády. Cena za kus. 
Možnost potisku. Kontaktujte 
svého obchodního zástupce.

Čokoládové belgické Curlettes 
Výběr excelentních belgických pralinek Curlettes z hořké, mléčné a bílé 
čokolády, sypané čokoládovými hoblinami. Cena za balení. Možnost po-
tisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Zlatá cihla
Chutné italské pralinky z mléčné čokolády s lískooříškovou náplní  
v luxusní plechové dóze – zlaté cihle. Cena za balení. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce. 

Mix pralinek s rozetou
Chutné italské pralinky z mléčné čokolády s lískooříškovou a kakaovou 
náplní v dárkové krabičce s mašlí. Cena za balení. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Čokoláda laserový výsek 
Mléčná a hořká čokoláda v atraktivním obalu s laserovým výřezem. Cena 
za kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Dárková kazeta s vínem a lanýži
Kazeta obsahuje kvalitní víno 
Müller Thurgau 2018 ps  
a 250g bonbonieru s mléčnými 
belgickými čokoládovými lanýži  
z hořké čokolády s kakaovou  
náplní a kousky kakaových bobů. 
Cena za kazetu. Možnost potis-
ku. Kontaktujte svého obchodní-
ho zástupce.

Výběr čokolád s posypem
Výběr velmi jemných čokolád, vyrobených z nejjakostnějších surovin  
s jahodovým, mandlovým posypem. Cena za kus. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

KÓD TYP CENA

1 913 942 8 kusů pralinek 100 g 86 Kč

1 913 542 16 kusů pralinek 200 g 158 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 417 v mléčné čokoládě se skořicí  200 g 129 Kč

1 913 418 v hořké čokoládě 200 g 129 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 383 pohárky, Děkujeme za spolupráci 110 g 85 Kč

1 913 363 lodičky 125 g 89 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 528 s příchutí karamelu se zlatou mašlí 250 g 89 Kč

1 913 529 s příchutí champagne s červenou mašlí, Vánoce 250 g 89 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 978 250 g 109 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 186 Merry Christmas hořké s posypem malin 60 g 44 Kč

1 913 187 vločky, modrý obal  mléčné s posypem cappucino 60 g 44 Kč

KÓD TYP CENA

R-1910166 bílé víno + lanýže 259 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 019 červené Vánoce  2x jahoda, 1x mandle 279 g 139 Kč

1 913 920 bílé Vánoce  1x jahoda, 2x mandle 283 g 139 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 694 baňky 210 g 69 Kč

1 913 697 modré Vánoce 210 g 69 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 915 mléčná s mandlemi a malinami Veselé Vánoce 175 g 89 Kč

1 913 911 hořká 60% Veselé Vánoce 175 g 89 Kč

1 913 002
mléčná s příchutí caffe latte, 
sušenkami a kávou Sladký dárek 225 g 99 Kč

1 913 001 hořká s kousky brusinek a višní Sladký dárek 225 g 99 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 205 Veselé Vánoce 50 g 39 Kč

1 913 215 Veselé Vánoce 150 g 99 Kč

1 913 235 Veselé Vánoce 200 g 129 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 456 200 g 159 Kč



4 5

sm
er

o
-r

ek
la

m
a.

cz
  •

  D
ěl

ám
e 

Vá
š 

ži
vo

t j
ed

no
du

šš
í…

sm
er

o
-r

ek
la

m
a.

cz
  •

  D
ěl

ám
e 

Vá
š 

ži
vo

t j
ed

no
du

šš
í…

Termín dodání 2 – 4 týdny.Termín dodání 2 – 4 týdny.

Ošatka Pralinkové pokušení
Malá dárková ošatka pro radost. Obsahuje: 4 kusy mléčné italské pra-
linky s kávovou náplní, 4 kusy mléčné italské pralinky s líškooříškovým 
krémem, 5 kusů mléčné pralinky s kakaovou náplní.  Minimální trvan-
livost: 12 měsíců. Cena za kus. Skladovat do 25 °C. Minimální odběr:  
5 kusů. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

DÁRKOVÉ OŠATKY
Načtením QR kódu do vašeho mobilního telefonu, se přenesete přímo  
k nám – do výroby dárkových ošatek. Pomocí baličky tvoříme dárkové ošatky 
a balíčky dárkových předmětů na míru našim zákazníkům. Umístění loga  
řešíme samolepkou na fólii ošatky. Balíčky kompletují zdravotně  
znevýhodnění zaměstnanci. Jejich zakoupením tedy zároveň podpoříte 
dobrou věc.

Ošatka Paštiková španělská 
Směs paštik s vůní Španělska. Obsahuje: kachní paštiku 125 g, vep-
řovou paštiku Ibérico 125 g, játrovou paštiku s pepřem 125 g a sáček 
uzených mandlí 10 g. Minimální trvanlivost: 12 měsíců. Cena za kus. 
Skladovat do 25 °C. Minimální odběr: 10 kusů. Termín dodání 2 – 4 
týdny. Do vyprodání zásob.

Ošatka Pochoutková
Menší dárková ošatka pro 
každého milovníka jídla. 
Obsahuje: 2 kusy dunaj-
ské klobásy 200 g, olivy 
zelené bez pecky sklo 
142 g, vepřovou paštiku 
Ibérico 125 g, víno Veltlín-
ské zelené odrůdové víno 
jakostní 0,187 l a sáček 
uzených mandlí 10 g. 
Odrůda vína dle aktuální 
nabídky. Minimální trvan-
livost: 3 měsíce klobásy, 
ostatní 12 měsíců. Cena 
za kus.  Minimální odběr: 
15 kusů. Termín dodání 
2 – 4 týdny. Do vyprodání 
zásob.

Ošatka Portské a pralinky
Dárková ošatka s kombi-
nací sladkých chutí. Ob-
sahuje: láhev portského 
vína Old Porter 13% 
0,75 l, plněné belgické 
pralinky ve zlatém papí-
ru 200 g, 2 kusy italské 
pralinky s lískooříškovým 
krémem, 2 kusy mléčné 
pralinky s kávovou ná-
plní. Minimální trvan-
livost: 12 měsíců. Cena 
za kus. Skladovat do  
25 °C. Minimální odběr: 
10 kusů. Termín dodání 
2 – 4 týdny. Do vypro-
dání zásob.

Ošatka Oříšky a pečený čaj
Malá dárková ošatka pro radost. Obsahuje: jednoporcový pečený čaj 
Brusinka se skořicí 60 ml, jednoporcový pečený čaj Rakytník s kardamo-
nem 60 ml a Kešu ořechy v akátovém medu 70 g. Minimální trvanlivost: 
12 měsíců. Cena za kus. Skladovat do 25 °C. Minimální odběr: 10 kusů. 
Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Tác moravský
Dárkový tác s tradičními pochoutkami z Moravy, potraviny oceněny v sou-
těži Regionální potravina Jihomoravského kraje. Obsahuje: láhev bílého 
vína Müller Thurgau 2018 ps suché 0,7 l nebo láhev červeného vína 
Svatovavřinecké Classic 2017 PS suché 0,7 l, Vepřové ve vlastní šťávě 
250 g, Zavařené uzené maso 250 g, Slovácká paštika 170 g. Odrůda 
vína dle aktuální nabídky. Minimální trvanlivost: 12 měsíců. Cena za kus. 
Skladovat do 25 °C. Minimální odběr: 20 kusů. Termín dodání 2 – 4 
týdny. Do vyprodání zásob.

Tác pochoutkový
Dárkový tác pro opravdové gurmány. Obsahuje: láhev bílého vína 
Müller Thurgau 2018 ps suché 0,7 l nebo láhev červeného vína  
Svatovavřinecké Classic 2017 PS suché 0,7 l, vepřovou paštiku Ibérico  
125 g, játrovou paštiku s pepřem 125 g, olivy zelené plněné mandlí sklo  
142 g, mandle pražené solené 120 g, hořká čokoláda s mandlemi 125 g.  
Odrůda vína dle aktuální nabídky. Minimální trvanlivost: 12 měsíců. Cena 
za kus. Skladovat do 25 °C. Minimální odběr: 20 kusů. Termín dodání 
2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Koš luxusní
Velký dárkový koš obsahuje:

- láhev portského vína Old Porter 13%, 0,75 l
- vařenou šunku z masa černých prasat iberského plemene 200 g
- vepřovou paštiku Ibérico 200 g
- tuňáka v rostlinném oleji 3x 80 g
- hořkou čokoládu s mandlemi 125 g
- Turrón mandle v čokoládě 200 g
- výběrový džem hořký pomeranč 330 g
- himalájskou růžovou sůl v mlýnku 370 g
- zelené olivy plněné mandlovou pastou 300 g

Minimální trvanlivost: 12 měsíců. Cena za kus. Skladovat do 25 °C. 
Minimální odběr: 20 kusů. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání 
zásob.

Tác španělský
Dárkový tác se španělskými delikatesami. Obsahuje: láhev červeného 
vína Finca Lomilla Merlot 0,7 l, španělskou paštiku z černých prasat iber-
ského plemene 2x 78 g, vařenou šunku z masa černých prasat iberského 
plemene 200 g, zelené olivy plněné ančovičkovou pastou 350 g, 2 kusy 
mléčné pralinky s kávovou náplní. Minimální trvanlivost: 12 měsíců. Cena 
za kus. Skladovat do 25 °C. Minimální odběr: 10 kusů. Termín dodání 
2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Tác výběr z pochutin
Výběrový dárkový tác. Obsahuje: láhev červeného vína Finca Lomil-
la Merlot 0,7 l, salám Polický uherák 200 g, vepřovou paštiku Ibérico  
125 g, olivy zelené bez pecky sklo 142 g, Kešu ořechy v akátovém 
medu 70 g, 1 kus Carmencita – Sladká paprika mletá 75g – uzená.   
Minimální trvanlivost: 3 měsíce salám, ostatní 12 měsíců. Cena za kus. 
Skladovat do 25 °C. Minimální odběr: 10 kusů. Termín dodání 2 – 4  
týdny. Do vyprodání zásob.

Ošatka Ovocná
Dárková ošatka nejen pro milovníky ovocných výrobků. Obsahuje: 1 
nápoj od farmáře Smoothie s příchutí brusinky 200 ml, jednoporcový 
pečený čaj Brusinka se skořicí 60 ml a ovocnou pomazánku Pečenáda 
s příchutí jahody 42 g. Minimální trvanlivost: 12 měsíců. Cena za kus. 
Skladovat do 25 °C.  Minimální odběr: 10 kusů. Termín dodání 2 – 4 
týdny. Do vyprodání zásob.

KÓD TYP CENA

R-1913289 Pralinkové pokušení 119 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913150 Paštiková španělská 189 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913287 Pochoutková 219 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913290 Portské a pralinky 429 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913285 Oříšky a pečený čaj 169 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913291 Moravský 499 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913292 Pochoutkový 499 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913284 Luxusní 1 199 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913293 Španělský 399 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913294 Výběr z pochutin 499 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913286 Ovocná 159 Kč

*Ilustrační foto názvu odrůdy

*Ilustrační foto názvu odrůdy

*Ilustrační foto názvu odrůdy
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Termín dodání 2 – 4 týdny.Termín dodání 2 – 4 týdny.

Tři možnosti brandingu 
   dle Vašich představ
A) UMÍSTĚNÍ VAŠEHO LOGA 

NA NAŠÍ ETIKETĚ (OD 100 KS)
C) REKLAMNÍ ČAJOVÝ SÁČEK     
     (OD 15000 KS) 

B) VAŠE VLASTNÍ 
   ETIKETA (OD 300 KS)

Dárková kazeta – Radost Vánoc bio   
Dárková kazeta s vánočním motivem obsahuje 4 porcované biočaje: by-
linný čaj s kořením Ježíškův nebeský, ovocný čaj s kořením Kouzlo krbu 
a bylinné čaje Anděl strážný a Dobrá nálada. Cena za sadu. Možnost 
potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Adventní sada čajů   
24 různých biočajů s milou básničkou na každém přebalu. Díky ruční-
mu skládání sáčků od 1 do 24 vzniká jedinečný adventní produkt z jižní 
Moravy. Cena za sadu. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Dárková kazeta – Tady roste radost
Dárková kazeta obsahuje 4 porcované biočaje: bylinné čaje Tady ros-
te radost, Dobrá nálada, Pohodář a ovocný čaj s bylinkami Sluneční 
pozdrav. Cena za sadu. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.   

Čaj Dobrá nálada
V lahodné bylinné směsi najdete to nej-
lepší, co náš kraj může nabídnout. Cena 
za balení. Možnost potisku. Kontaktujte 
svého obchodního zástupce.

Dárková kazeta – Pro přátele
Darujte štěstí v šálku čaje a potěšte své přátele kazetkou plnou chuti  
v bio kvalitě. Obsah: kořeněná směs Naplnit své sny, bylinná směs s ko-
řením Mít přátele a Chilli vločky. Cena za sadu. Možnost potisku. Kontak-
tujte svého obchodního zástupce.

Dárková kazeta – Na svařáček
Vykouzlete tu správnou vánoční atmosféru díky směsi bio koření do 
svařeného červeného vína s českým sluníčkovým plecháčkem. Cena za 
sadu. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Dárková kazeta – Zimní pohoda bio
Dárková kazeta obsahuje 4 porcované biočaje: ovocný čaj Zimní noc, 
bylinné čaje Pěkné odpoledne, Čaj štěstí a směs Koření do svařeného 
červeného vína. Cena za sadu. Možnost potisku. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce.   

Dárková krabička – Kurkumový sen
Vychutnejte si blahodárnou 
kurkumu v šálku čaje. Dárková 
krabička obsahuje dva por-
cované biočaje, kořeněnou 
směs Zlatý kurkumový sen 
a bylinnou směs s kořením 
Voňavý kurkumový sen. Cena 
za sadu. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodní-
ho zástupce.

Dárková kazeta – Štěstí je...
Dárková kazeta obsahuje 4 porcované biočaje řady Štěstí je...: bylinné 
směsi Cítit se svěže, Zůstat dítětem, bylinnou směs s kořením Mít přáte-
le a kořeněnou směs Naplnit své sny. Cena za sadu. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.   

Čaj Zimní překvapení – poznávací sada 
bio 
4 druhy bylinných směsí v biokva-
litě v plně kompostovatelných 
pyramidálních sáčcích v milé 
zimní grafice. Složení: bylinná 
směs s černým čajem Hvězdný 
tanec, bylinná směs Světelný 
třpyt, bylinná směs s bílým čajem 
Pohlazení duše, bylinná směs se 
zeleným čajem Zimní pohoda. 
Cena za balení. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.   

Dárková kazeta – Pro dobrý den
Lahodné biočaje s bavlněnou taškou s motivem sluníčka prozáří každý 
den dobrou náladou. Dárková kazeta obsahuje porcované bylinné čaje 
Dobré ráno a Dobrý večer a tašku z biobavlny. Cena za sadu. Možnost 
potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Dárková kazeta – Radost
Darujte české bylinky s citátem na každém přebalu a mějte tak sluníčko 
vždy s sebou. Dárková kazeta obsahuje porcovanou bylinnou směs Tady 
roste radost a český sluníčkový plecháček. Cena za sadu. Možnost po-
tisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

KÓD TYP CENA

1 913 369 8,5 x 18 x 28 cm 299 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 544 24 nálevových sáčků 37,5 g 109 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 146 8,5 x 18 x 28 cm 299 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 225 porcovaný dvoukomorový 18 nálevových sáčků 27 g 69 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 313 bylinná směs s kořením 27 g, kořeněná směs 30 g, chilli vločky 45 g 275 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 316 směs koření bio 36 g, smaltovaný hrníček se sluníčkem 300 ml 329 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 314 2x bylinný čaj bio 27 g, taška ze 100% biobavlny 37 x 40 cm 285 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 317 bylinný čaj bio 27 g, smaltovaný hrníček se sluníčkem 300 ml 329 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 332 8,5 x 18 x 28 cm 319 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 665 4 druhy čaje 12 pyramidálních čajových sáčků 30 g 117 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 068 8,5 x 18 x 28 cm 299 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 315 bylinná směs 36 g, kořeněná směs 36 g 179 Kč
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Termín dodání 2 – 4 týdny.Termín dodání 2 – 4 týdny.

Rum Baoruco    
Dominikánský rum, při jehož výrobě byla použita nejkvalitnější cukrová 
třtina. Vytvořen tradiční a precizní metodou pomalého zrání v dubových 
sudech trvající 12 nebo 21 let. Výjimečná a osobitá chuť, která omámí 
vaše chuťové pohárky. Cena za kus. 

Dřevěná mandlová dárková sada  
Exkluzivní dřevěná dárková sada s mandlovou ozdobou na víku. Vy-
chutnejte si 7 mandlových delikates: marmoška s mandlemi 160 ml, 
mandlové máslo 150 g, sušená rajčata s mandlemi 140 g, paštika  
s mandlovkou 130 g, kávová mandle 0,2 l, višeň 0,2 l, Mandlovka  
0,5 l. Cena za sadu. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Rum ESPERO
Rum Espero Orange je dokonalou fúzí znamenitých 7 – 12letých do-
minikánských rumů, ve kterých je macerovaná pomerančová kůra. Rum 
Ron Espero Extra Añejo XO je směs 12 – 18letých dominikánských 
rumů z Barbadosu, Jamajky, Trinidadu a Guayany. Oba rumy zrají me-
todou solera. Cena za kus.

Hustopečská mandlovka, mandlová višeň 
Hustopečská mandlovka vyrobená podle receptury bývalého správce 
hustopečských mandloňových sadů, ta jediná pravá. Je to produkt v kte-
rém se snoubí nevšední chuť a vůně mandlí a nejedna kapka kvalitního 
alkoholu. Potěší nejednoho gourmeta. Cena za kus. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Bylinný likér
Saint Hubert’s Liqueur originální 
likér s úžasnou chutí po bylinkách  
a ovocných plodech. Priessnitz 
lázeňský bylinný likér jehož re-
ceptura byla vyvinuta v minulém 
století v dobách slávy léčitele Vin-
cenze Priessnitze. Cena za kus.

Dárkové balení mandlové chuti
Malé dárkové balení mandlové chuti. Alkoholová i bezalkoholová vari-
anta. Cena za sadu. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Rum TABU 
Tmavý třtinový rum výjimečné kvality a chuti získaný destilací cukrové třti-
ny a následným zráním 2 – 3 roky v dubovém sudu. Cena za kus.

Dřevěná mandlová dárková sada
Exkluzivní dřevěná dárková sada s mandlovou ozdobou na víku. Vy-
chutnejte si 6 mandlových delikates: uzené mandle v kornoutu 120 g, su-
šená rajčata s mandlemi 140 g, paštika s mandlovkou 130 g, mandlová 
višeň 0,2 l, kávová mandle 0,2 l, Mandlovka 0,5 l. Cena za sadu. Možnost 
potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

TEA SPIRIT
TEA SPIRIT nabízí to nejlepší z čaje a likérů v jednom nápoji. Obsahuje 
pouze přírodní ingredience jako jsou gruzínský celolistý černý čaj, mo-
ravský med a čistá brandy. Ve vůni jiskří brandy a med. Po prvním loku 
na vás dýchne květnatost sladkých hroznů a lipová alej. Teplo v hrdle 
doprovází medové tóny gruzínského čaje, které se po vydechnutí mění  
v příjemné svíravý dozvuk. Cena za kus.

Dárkové balení Mandlovky a různých 
delikates 
Dárkové balení oblíbené Mandlovky a mandlových delikates. Lesklá 
verze a moderní design dodává balení luxusní vzhled. Cena za sadu. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Portské víno Old Porter
Sladké víno se zářivou a průhlednou barvou s odstíny mahagonu a jódu.
Komplexní aroma rozinek je prostoupeno tóny dřeva a jemného kouře. 
Sladká, jemná a hřejivá chuť. Plné tělo a úžasná chuťová struktura za-
nechávají lahodnou vzpomínku na patře. Má dlouhý, lehce trpký závěr. 
Cena za kus.

Mandle v kornoutu
Dárkový kornout s báječnými mandlemi vhodný ke každé příležitosti. 
Cena za balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástup-
ce.

KÓD TYP CENA

1 916 955 Reserva 21 let, 40%, 0,7 l, v dárkové krabičce 1 350 Kč

1 919 030 Parque Reserva 12 let, 37,5%, 0,5 l 519 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 689 7 mandlových delikates 1 259 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 243 XO Extra Añejo 40%, 0,7 l dárková tuba 949 Kč

1 919 112 Orange 40%, 0,7 l dárková tuba 579 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 558 mandlovka 0,5 l 38% obj. alkoholu 349 Kč

1 913 655 mandlová višeň 0,5 l 33% obj. alkoholu 349 Kč

1 913 662 mandlovka dárková krabička 29 Kč

1 913 663 višeň dárková krabička 29 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 003 Priessnitz 30%, 0,5 l 159 Kč

1 919 005 Saint Hubert 30%, 0,5 l 149 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 116 červené 21%, 0,75 l 159 Kč

1 919 115 červené 13%, 0,75 l 129 Kč

1 919 181 bílé 13%, 0,75 l 129 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 177 v bylinkách 120 g 94 Kč

1 913 173 karamel – sezam 150 g 79 Kč

1 913 175 solené 120 g 72 Kč

1 913 176 uzené 120 g 72 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 010 41,2%, 0,7 l dárková tuba 749 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 584
mandlovka 0,5 l, paštika 130 g, 
sušená rajčata 140 g, wineláda 200 g dárková krabička 659 Kč

1 913 393
mandlovka 0,5 l, mletá káva 100 g, 
paštika 130 g dárková krabička 579 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 546 mandlovka 0,2 l, káva zrno 100 g dárková krabička 299 Kč

1 913 522
čaj ovocný s mandlovou příchutí, mandlová 
wineláda, paštika s Mandlovkou dárková krabička 279 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 047 Viejo 40%, 0,7 l 629 Kč

1 919 087 Añejo 37,5%, 0,7 l 499 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 555 6 mandlových delikates 1 099 Kč
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Termín dodání 2 – 4 týdny.Termín dodání 2 – 4 týdny.

 

 LASH DISK

Nejnovější trendy v IT a elektronice
Nejširší nabídka v oblasti reklamní elektroniky – flash disky, power banky, reproduktory, reklamní kabely, 
sluchátka, cestovní příslušenství nebo vybavení do kanceláře a mnoho dalších. Ceny na dotaz.

 TWISTER

Kontaktujte svého obchodního zástupce.

EKO USB USB FLASH DISK TWISTER

KOVOVÝ MINI USB FLASH 
DISK S KROUŽKEM

KOVOVÝ MINI USB  
FLASH DISK KING

VLASTNÍ TVARY

MINI USB FLASH 
DISK ACRYL

 
 

Mini slim power banka 3v1, 5 000 mAh
Power banka 3v1 se vyznačuje několika hlavními benefity, např. velikost 
– malá, skladná do kapsy nebo kabelky, vestavěné kabely – Micro USB,  
Type – C, Lightning a 4 diody jako indikátor zbývající kapacity. Rychlonabí-
jení 2,1 A přímo v kabelech zajistí rychlé nabití telefonu.

Všechny power banky splňují nejpřísnější normy 
pro výrobu, včetně těchto ochran:
Výroba od 50 kusů, záruka 2 roky, možnost výroby v PANTONE barvě, laser,  
LED logo a tisk CMYK.

Ochrana
proti přehřátí

Nehořlavé
materiály

Ochrana
proti zkratu

Ochrana
proti nadproudu

Ochrana
proti přepětí

Dřevěná power banka  
4 000/5 000/6 000 mAh
Powerbanka z jednoho kusu dřeva, praktická velikost s vysokou kapaci-
tou, dostupná ve 4 odstínech dřeva. Můžete si vybrat ze 4 druhů kapacit:  
4 000, 5 000, 5 200 nebo 6 000 mAh.

Mini Bluetooth reproduktor, černý
Čistého zvuku reprodukce s mohutnými basy 
dosahuje reproduktor díky použití dvou oddě-
lených reproduktorů. Dosah Bluetooth 5 – 20 
m. Libovolné dva kusy můžete spojit přes funk-
ci TWS pro opravdový stereofonický poslech. 
Barva černá, velikost 6 x 6 x 6 cm.

Dotyková stolní lampa 2v1
Moderní design LED osvětlen se 
48 diodami. Lampa vydrží svítit až  
50 000 hodin. Volitelná intenzita 
světla, automatické vypnutí. Pro na-
bíjení stačí položit mobilní telefon 
na indukční základnu. K dispozici 
také USB výstup pro klasické nabí-
jení.

Magnetický držák telefonu, černý
Při jízdě autem je často potřeba mít telefon k dispozici, např. jako navigaci. 
Instalace tohoto držáku je velmi snadná –  stačí pacičky na zadní straně 
vložit do ventilační mřížky. Další barevné varianty na vyžádání.

Navíjecí datový a napájecí kabel 3v1
Datový a napájecí kabel 3v1 je svinutý kabel s konektory USB Type – 
C, Lightning a USB micro. Díky skladným rozměrům je možné mít tento 
multifunkční kabel neustále při sobě. Kabel poskytuje velkou plochu pro 
CMYK potisk.

Mini Bluetooth reproduktor
Reproduktor si můžete přizpůsobit podle svých představ. Zvolte si barvu 
PANTONE a CMYK potisku, od 50 kusů. Tělo reproduktoru může být 
matné nebo metalické. Dosah Bluetooth 5 – 20 m. Libovolné dva kusy mů-
žete spojit přes funkci TWS pro opravdový  stereofonický poslech. Velikost  
6 x 6 x 6 cm.

Bambusová indukční nabíjecí podložka
5W indukční nabíječka umožňuje 
nabíjet mobilní telefon bez nutnosti 
připojení kabelem. V případě, že mo-
bilní telefon nepodporuje Qi nabíjení, 
je možné připojit univerzální externí 
přijímač. Bambusová podložka v pří-
rodní barvě, kresba dřeva.

QC3 duální USB adaptér se 3 USB výstupy
Adaptér do zásuvky umožňuje nabíjet až 3 zařízení současně. Jeden ze slo-
tů podporuje rychlonabíjení Quick Charge 3.0, díky kterému bude mobilní 
telefon nabitý během několika okamžiků. Adaptér je dostupný v mnoha 
barevných kombinací.

Napájecí kabel 3v1 s LED logem
Napájecí kabel se třemi koncovkami, USB Type – C, 
Lightning a USB micro, umožní nabíjet až tři přístroje 
najednou. Lze použít pro široké spektrum mobilních  
telefonů. Spojuje tři nejprodávanější kabely na trhu.

°C
x

I
x x

Duální power banka 5 000/10 000 mAh
2 USB sloty, díky kterým se pohodlně nabijí dvě zařízení současně. Jedno-
duchý čistý design v černé barvě nechá vyniknout vašemu potisku a logu. 
Světelná indikace značí zbývající kapacitu. Baleno v eko boxu. Kapacita  
5 000 nebo 10 000 mAh.  

5 000 mAh

10 000 mAh

Indukční slim power banka 5 000 mAh
Externí kovová nabíječka funguje na základě bezdrátového nabíjení in-
dukční technologií, takže nepotřebuje žádný kabel, stačí pouze přiložit. 
V případě, že mobilní zařízení nepodporuje Qi nabíjení, je možné připojit 
univerzální externí přijímač. Kapacita 5 000 mAh. 

Quick charge
3.0 výstup

Standardní
1A výstup

Po 35 minutách nabíjení:

80 % 20 %
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Termín dodání 2 – 4 týdny.Termín dodání 2 – 4 týdny.

Levandulový sáček
Originální levandulové sáčky z Provence (Made in France). Levandulový 
sáček lze pověsit do šatních skříní, do místností na spaní, relaxačních 
prostor apod. Cena za kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého ob-
chodního zástupce.

Kazeta Magistra – velká  
Kosmetická kolekce inspirovaná moudrostí a precizností starých magis-
trů lékárníků. Společně s vyváženou recepturou zde hrají významnou roli 
bylinné extrakty, silice a vonné oleje, tedy byliny ve všech jejich podo-
bách. Cena za sadu. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce. 

Osvěžovač vzduchu do domácnosti
Osvěžovač vzduchu do domácnosti, v podobě vonných tyčinek. Zce-
la nová technologie vonných tyčinek zaručuje pozvolné odpařování 
vonných látek. Cena za kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého ob-
chodního zástupce.

Balíček organza
V hezkém dárkovém sáčku 
najdete mýdlo, sprchový 
gel a lehký hydratační 
krém s jogurtem, vše  
s krásnou výraznou vůní 
višní nebo hrušek. Jako 
bonus dostanete roztomi-
lou kuličku do vany. Cena 
za balení. Možnost potis-
ku. Kontaktujte svého ob-
chodního zástupce.

Dárková kazeta autokosmetiky
Dárková kazeta pro všechny motoristy. Kazeta obsahuje čisticí ubrousky 
na plasty, rozmrazovač skel, 2x utěrka, osvěžovač vzduchu – plastová po-
stavička, škrabka na led. Cena za kazetu. Možnost potisku. Kontaktujte 
svého obchodního zástupce.

Kazeta glycerinových mýdel
Dárková kazeta s přírodními rostlinnými mýdly v kombinaci tří nejoblí-
benějších druhů glycerinových mýdel. Výrobky neobsahují žádné stabi-
lizační ani konzervační látky a díky svému unikátnímu složení vyhovují i 
náročné a citlivé pokožce. Cena za sadu. Možnost potisku. Kontaktujte 
svého obchodního zástupce.

Osvěžovač vzduchu do auta MANNY 
Je možné být současně na několika místech zároveň? Ano, například na 
mřížce ventilátoru a v prostoru. Známe někoho, kdo je limitován pouze 
Vaší fantazií… Seznamte se s výstředním mužíčkem „Manny“ a objevte 
svět plný (ne)pozemských vůní. Cena za kus. Možnost potisku. Kontak-
tujte svého obchodního zástupce.

Kazeta Magistra – malá
Dárek s lehkou a noblesní vůní růže nebo meduňky, který potěsí kaž-
dého. V malé kazetě z řady Magistra najdete koupelovou sůl a jemný 
sprchový gel. Cena za sadu. Možnost potisku. Kontaktujte svého ob-
chodního zástupce.

Osvěžovač vzduchu do auta Vinove
Osvěžovač vzduchu do auta určený pro přichycení do mřížky ventiláto-
ru. Kombinuje francouzské parfémy a italský design. Dejte si do auta 
neodolatelné vůně. Cena za kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce.

Kazeta vánoční 
Vůně Vánoc to jsou pomeranče, vanilka, skořice a hřebíček. K pohodě 
Vánoc vašim blízkým může přispět i darovaná kosmetika s vůní Vánoc. 
Kazeta obsahuje mýdlo, sprchový gel a relaxační koupelovou sůl. Cena 
za sadu. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Dárková kazeta do domáctnosti
Dárková kazeta, která provoní vaši domácnost. Kazeta obsahuje diffuser 
magická zahrada 100 ml, spray Senso 300 ml, vůni na zavěšení Senso 
wood 8 ml, utěrku z mikrovlákna 60 x 50 cm, osvěžovač vzduchu v podo-
bě veselé plastové postavičky. Cena za kazetu. Možnost potisku. Kontak-
tujte svého obchodního zástupce. 

Kazeta šumivých koulí do vany
Mix šumivých koulí do vany pro relaxaci a změkčení vody s okouzlujícími 
vůněmi. Cena za sadu. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

KÓD TYP CENA

1 919 280 mix motivů sáčků 49 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 017 levandule sprchový gel 250 ml, sůl do koupele 280 g, 
šampon s vůní levandule 250 ml

299 Kč

1 919 027 růže sprchový gel 250 ml, sůl do koupele 280 g, 
šampon s vůní růže 250 ml

299 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 151 višeň sprchový gel 250 ml, krém 150 ml, mýdlo, 
šumivá koule s vůní višně

299 Kč

1 919 161 hruška sprchový gel 250 ml, krém 150 ml, mýdlo, 
šumivá koule s vůní hrušky

299 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 529 meduňka sprchový gel 250 ml, sůl do koupele s vůní 
meduňky 280 g

219 Kč

1 919 604 růže sprchový gel 250 ml, sůl do koupele s vůní 
růže 280 g

219 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 779 Magic garden 100 ml 129 Kč

1 919 778 Sensual citrus 100 ml 129 Kč

1 919 782 Water blossom 100 ml 129 Kč

KÓD TYP CENA

1 914 498 Vídeň 289 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 501 meduňka, levandule, skořice 3x 75 g 129 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 225 Klaudie 2 309 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 519 jahoda s jogurtem, růžové poupě, citrus, 
levandule, svěží byliny

5x 100 g 599 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 002 vůně pro muže Indianapolis
esence kardamonu, silného 
bergamotu, jantaru, pižma  
a cedrového dřeva

275 Kč

1 919 001 vůně pro muže Sebring
směs čerstvých citrusů, máty a vůně 
lahodného melounu 275 Kč

1 919 006 vůně pro ženy Monza
kombinace ananasové a broskvové 
svěžesti s amarantovými růžemi  
a sladkostí čokolády a karamelu 

275 Kč
KÓD TYP CENA

1 919 570 Vánoce sprchový gel 250 ml, sůl 280 g, mýdlo, masážní lufa 309 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 994 Bubble gum 60 Kč

1 918 022 Vanilla 60 Kč

1 918 008 Black 60 Kč

levandule

višeň hruška

růže

růže
meduňka
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Termín dodání 2 – 4 týdny.Termín dodání 2 – 4 týdny.

Deka z mikrovlákna Alfons Mucha    
Umění na dece. Hebká deka z mikrovlákna byla vytvořena na základě po-
skytnuté licence vnuka Alfonse Muchy, Johna. Vyrobeno v limitované edi-
ci a ke každému kusu je přiložený číslovaný certifikát. Deka je zabalená  
v krásné dárkové krabici. Cena za kus. Možnost tištěné saténové etikety. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Nákupní taška z organické bio bavlny   
Nákupní taška z bio oragnické bavlny, 12 cm široké dno, 70 cm dlouhá 
ucha, vhodná také na nošení přes rameno. Cena za kus. Možnost potis-
ku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Deka mikroflanel
Hebká deka vyrobená z jemného mikrovlákna, extra hřejivá a příjemná na 
dotek. Dárek, který ocení každý z rodiny. Cena za kus. Možnost tištěné 
saténové etikety nebo výšivky. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Šála Fair isle
Šála Fair isle s jemným kontrastním bílým zimním vzorem, bez třásních 
na koncích. Vhodná do setu s čepicí. Cena za kus. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Utěrka vánoční stromeček
Originální balení 3 kusů klasických utěrek. Utěrky jsou složené do tvaru 
vánočního stromečku. Praktický dárek v originálním podání. Utěrky jsou 
vyrobené ze 100% egyptské bavlny, jsou vysoce savé a pevné. Cena za 
balení. Možnost tisku, tištěné saténové etikety nebo výšivky. Kontaktujte 
svého obchodního zástupce.

Veselé ponožky
Rozveselte svůj den ponožkami. Funkční vlastnosti a dlouhá životnost. 
Ideální dárek, který zaručeně potěší. Složení: bavlna 62 %, polyamid  
27 %, polypropylen 8 %, elastan 3 %. Cena za pár. Možnost potisku  
krabičky. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Další vzory ponožek na dotaz. 
Kontaktujte svého obchodního 

zástupce.

Deka z mikrovlákna zimní vzor 
Hebká deka z mikrovlákna. Mikrovlákno má delší vlas, než mikroflanel 
a je bez lesku, což způsobuje, že více hřeje. Krásný zimní vzor v teplé 
červené. Cena za kus. Možnost tištěné saténové etikety nebo výšivky. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Termotaška
Stylové akční chladící tašky se zipem, popruhem přes rameno a velkou 
přední kapsou. Cena za kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého ob-
chodního zástupce.

Deka Ovečka
Huňatá deka, která zahřeje i extra velké 
zmrzlíky. Je vyrobená ze dvou vrstev ma-
teriálu „ovečka“, což je imitace ovčí vlny. 
Cena za kus. Možnost tištěné saténové 
etikety nebo výšivky. Kontaktujte svého ob-
chodního zástupce.

Zímní čepice Fair isle 
Zimní čepice Fair isle s jemným kontrastním bílým zimním vzorem, 
bambule v barvě čepice, podšívka z flízu velmi teplá, 100% akryl, 
podšívka 100% polyester polar fleece. Vhodná do setu s šálou. Cena za 
kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Ručník, osuška froté mikrobavlna
Mikrobavlna je extra tenčená bavlněná příze. Tím, že je tak jemná, tak 
výrobky z ní utkané jsou extra jemné a nadýchané, přičemž se neztrá-
cí funčknost – savost. Ostatní barvy osušky na vyžádání. Cena za kus. 
Možnost tisku, tištěné saténové etikety. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

KÓD TYP CENA

1 919 399 150 x 200 cm, gramáž 300 g/m2 100% polyester 679 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 440 aksamitová 150 x 200 cm 100% polyester 345 Kč

1 919 513 měsíční třpyt 150 x 200 cm 100% polyester 345 Kč

1 919 263 tyrkys 150 x 200 cm 100% polyester 345 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 485 červená 50 x 70 cm 100% bavlna 125 Kč

1 919 489 zelená 50 x 70 cm 100% bavlna 125 Kč

1 919 484 modrá 50 x 70 cm 100% bavlna 125 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 164 bílá ručník 50 x 100 cm 100% bavlna 450 g/m2 129 Kč

1 919 187 bílá osuška 70 x 140 cm 100% bavlna 450 g/m2 249 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 413 čokoláda 150 x 200 cm 100% polyester 589 Kč

1 919 412 měsíční třpyt 150 x 200 cm 100% polyester 589 Kč

1 919 380 oranžová 150 x 200 cm 100% polyester 589 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 252 natural 40 x 42 x 12 cm 100% organická bavlna, 310 g 89 Kč

1 919 253 modrá 40 x 42 x 12 cm 100% organická bavlna, 310 g 115 Kč

1 919 254 černá 40 x 42 x 12 cm 100% organická bavlna, 310 g 115 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 541 červená 100% akryl 209 Kč

1 919 542 modrá 100% akryl 209 Kč

1 919 543 šedá 100% akryl 209 Kč

KÓD TYP CENA

1 910 605 vánoční méďa, velikost 38 – 40 dárková krabička 89 Kč

1 910 606 vánoční méďa, velikost 41 – 43 dárková krabička 89 Kč

1 910 607 vánoční méďa, velikost 44 – 46 dárková krabička 89 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 540 červená 109 Kč

1 919 544 modrá 109 Kč

1 919 545 šedá 109 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 345 tyrkysová 20 x 15 x 15 cm, 
6 plechovek

100% polyester 210D 
s PE pěnou a hliníkovou podšívkou

45 Kč

1 919 317 šedá 26 x 26 x 19 cm, 
2 komory nad sebou

100% polyester 600D 
s PU zátěrem

199 Kč

1 919 318 modrá 26 x 26 x 19 cm, 
2 komory nad sebou

100% polyester 600D 
s PU zátěrem

199 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 303 150 x 200 cm, gramáž 300 g/m2 100% polyester 365 Kč
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Termín dodání 2 – 4 týdny.

Platnost letáku je do 31. března 2021 nebo do vyprodání zásob.  
Možnost potisku produktů. Ceny bez tisku. Ceny uvedeny bez DPH. 
Vyhrazujeme si právo změnit obsah balení po předchozí domluvě se 
zákazníkem. Odrůda vína dle aktuální nabídky. V případě vyprodání 
bambusových ošatek možnost balení do kartonových krabic. Termín 
dodání 2 – 4 týdny. Tiskové chyby vyhrazeny.

pobočka s prodejnou HODONÍN 
Velkomoravská 83a, 695 01 Hodonín

pobočka s prodejnou BŘECLAV 
Bratislavská 3150/30, 690 02 Břeclav

pobočka s prodejnou KUTNÁ HORA
Ortenova 63, 284 01 Kutná Hora

pobočka OSTRAVA 
Čs. armády 360, 735 81 Bohumín

pobočka PRAHA areál Big Box, hala C 
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

pobočka OLOMOUC 
Rolsberská 638/66, 779 00 Olomouc

zelená linka: 800 155 111
zákaznická linka: 511 200 239
e-mail: objednavky@smero.cz

Centrála BRNO, prům. zóna Rajhrad
Stará pošta 980, 664 61 Rajhrad

Sportovní taška    
Sportovní taška s přední kapsou ze síťoviny, velká boční kapsa, 2 ucha 
sepnutá madlem na suchý zip a odnímatelný popruh přes rameno, za-
pínání na SBS zipy, polyester 600D. Cena za kus. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Sportovní taška
Sportovní taška ROQUE je ideální zavazadlo na cesty. Je vyrobena  
z pevného a krásně melírovaného materiálu s dlouhým popruhem přes 
rameno a dvěma kratšími uchy do ruky. Taška má 3 vnější uzavíratelné 
kapsy, vč. přihrádky na boty, hlavní velkou komoru a v ní kapsičku na zip. 
Obsah tašky je 35 litrů. Cena za kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce. Do vyprodání zásob.

Batoh Urban 
Praktický městský batoh, polstrované vnitřní přihrádky uzpůsobené pro 
tablety, nebo notebooky do velikosti 13‘‘,  polstrovaná záda i popruhy, 
dekorativní švy, zpevněné voduodpudivé dno, polyester 600D. Cena za 
kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Městský batoh
Batoh má objem 20 litrů, zádový systém Air Channel, ramenní vyztužené 
popruhy, náprsní stahovací popruh, dvě kapsy na víku na zip a boční na 
zip. Zapínání na stahování šňůrkou a na 2 přezky. Cena za kus. Možnost 
potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce. Do vyprodání zásob.

KÓD TYP CENA

1 919 607 černá – královská modrá 55 x 30 x 28 cm, objem 47 l 225 Kč

1 919 608 šedá – limetková 55 x 30 x 28 cm, objem 47 l 225 Kč

1 919 609 červená – šedá 55 x 30 x 28 cm, objem 47 l 225 Kč

KÓD TYP CENA

1 910 595 35 l 50 x 22 x 25 cm 619 Kč

KÓD TYP CENA

1 910 778 20 l 43 x 30 x 13 cm 499 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 159 šedá – černá 45 x 29 x 19 cm, objem 25 l 299 Kč

1 919 157 modrá – černá 45 x 29 x 19 cm, objem 25 l 299 Kč

1 919 158 černá 45 x 29 x 19 cm, objem 25 l 299 Kč

smero-reklama.cz
V případě objednání bez potisku, můžete vložit přímo do košíku na eshop.smero.cz


