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Termín dodání 2 – 4 týdny.

REKLAMNÍ 
PŘEDMĚTY

smero-reklama.cz

Belgické plněné pralinky v dóze
Belgické plněné pralinky z mléčné, hořké a bílé luxusní čokolády v plechové nebo dřevěné dóze s dárkovým motivem. Cena za balení. Možnost potisku. Kontak-
tujte svého obchodního zástupce.           

Luxusní čokoláda
Luxusní belgická čokoláda s vynikající plnou chutí. 
Je vyráběná z pečlivě vybraných surovin. Cena za 
kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodní-
ho zástupce.

KÓD TYP CENA

1 913 623 hořká 50% s mandlemi 400 g 159 Kč

1 913 624 s lískovými ořechy 400 g 159 Kč

1 913 625 mléčná, belgická 400 g 159 Kč

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

2021–2022

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

Termín dodání 2 – 4 týdny.

KÓD TYP CENA

1 913 223 Děkujeme za spolupráci, 200 g plechová dóza 20 × 20 × 4 cm 239 Kč

1 913 270 Děkujeme za spolupráci, 200 g dřevěná dóza 20 × 20 × 3,5 cm 259 Kč

1 913 224 Veselé Vánoce, 200 g plechová dóza 20 × 20 × 4 cm 239 Kč

1 913 241 Veselé Vánoce, 200 g dřevěná dóza 20 × 20 × 3,5 cm 259 Kč

hořká 50% s mandlemi s lískovými ořechymléčná, belgická



2 3

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.

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.

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

Belmaria – mléčné čokoládové lanýže
Vynikající belgické mléčné 
čokoládové lanýže s vločkami 
z mléčné čokolády. Cena 
za balení. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Belgické čokoládové 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.

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

Pralinky v plechové dóze
Chutné italské pralinky s lískooříškovou a kakaovou náplní v plechové 
dóze o rozměrech 9,5 × 13,5 × 3,8 cm. Cena za balení. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

KÓD TYP CENA

1 913 942 8 kusů pralinek 100 g 89 Kč

1 913 542 16 kusů pralinek 200 g 169 Kč

KÓD TYP CENA

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

1 913 615 lodičky 125 g 89 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 622 250 g 99 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 620 Merry Christmas lískooříšková a kakaová náplň 110 g 69 Kč

1 913 621 Levandule lískooříšková a kakaová náplň 110 g 69 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 694 červené Vánoce 210 g 79 Kč

1 913 697 modré Vánoce 210 g 79 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 205 Veselé Vánoce 50 g 39 Kč

1 913 235 Veselé Vánoce 200 g 129 Kč

8 ks pralinek 16 ks pralinek

lodičkypohárky

200 g

50 g

Mandle v dárkové tašce  
Výborné mandle v belgické čokoládě ve třech variantách: v mléčné 
čokoládě, v mléčné čokoládě se skořicí nebo v hořké čokoládě. Cena za 
balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Pralinky Italský výběr
Chutné italské pralinky z mléčné čokolády s lískooříškovou, kakaovou  
a kávovou náplní v plastové dóze ve tvaru vázy s motivem. Cena za balení. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Čokoládová pohoda
Čokoládová pohoda, hořká nebo mléčná čokoláda s mandlemi a ma-
linami v atraktivním obalu s laserovým výřezem. Cena za kus. Možnost 
potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Zlatá cihla
Chutné italské pralinky, mléčná čokoláda s lískooříškovou náplní  
v luxusní plechové dóze – zlatá cihla. Cena za balení. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Pralinky – vánoční stromeček 
Chutné italské pralinky z mléčné čokolády s lískooříškovou, kakaovou  
a kávovou náplní v dárkové krabičce ve tvaru stromečku. Cena za balení. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Čokoláda Veselé Vánoce
Hořká nebo mléčná čokoláda s mandlemi a malinami v atraktivním obalu 
s laserovým výřezem. Cena za kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce.

KÓD TYP CENA

1 913 415 mléčná čokoláda se skořicí bílá taška 200 g 129 Kč

1 913 617 mléčná čokoláda červená taška 200 g 129 Kč

1 913 414 hořká čokoláda hnědá taška 200 g 129 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 613 Veselé Vánoce 500 g 225 Kč

1 913 614 Růže s mašlí 500 g 225 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 611 hořká 60% 175 g 89 Kč

1 913 612 mléčná s mandlemi a malinami 175 g 89 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 911 hořká 60% 175 g 89 Kč

1 913 610 mléčná s mandlemi a malinami 175 g 89 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 618 červený 98 g 65 Kč

1 913 619 žlutý 98 g 65 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 456 Chocolate pralines lískooříšková náplň 200 g 159 Kč

1 913 616 Děkujeme za spolupráci lískooříšková náplň 200 g 159 Kč

růže s mašlí
Veselé Vánoce

hořká 60%

hořká 60%
mléčná s mandlemi 
a malinami mléčná  s mandlemi 

a malinami
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Bedýnka pro ženy
Dárková bedýnka, která svým složením zalichotí nejen ženám.  
Obsah: alkoholický perlivý nápoj Winka růžová 0,33 l, Pečenáda malina  
60 ml, želé bonbony Frubo malina 70 g, kornout mandlí v čokoládové 
polevě mix 150 g, bílá čokoláda s drcenými ostružinami a malinami Janek 
85 g. V bedýnce velikosti B. Minimální trvanlivost: 12 měsíců. Cena 
za kus. Skladovat do 25 °C. Minimální odběr: 1 kus. Termín dodání  
2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Bedýnka do zelena
Dárková bedýnka s pikatně-bylinkovým složením. Obsah: Paté Finas Hi-
erbas, vepřová játrová paštika s bylinkami ve skle 125 g, zelené olivy 
plněné pastou z pálivé papriky 200 g, Fuet provensálské byliny 190 g, 
Bassta papričky jalapeňos ve skle 200 g, Bassta- Extra panenský olivový 
olej ve skle 250 ml. V bedýnce velikosti B. Minimální trvanlivost: uzeniny 
3 měsíce, ostatní 12 měsíců. Cena za kus. Minimální odběr: 10 kusů. 
Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Pochoutková bedýnka
Menší dárková bedýnka s výběrem pochutin. Obsah: víno Müller Thur-
gau Znovín 0,2 l, solené mandle 20 g, dunajská klobása 200 g, zelené 
olivy bez pecky ve skle 142 g, vepřová paštika Ibérico 125 g. V bedýnce 
velikosti B. Minimální trvanlivost: uzeniny 3 měsíce, ostatní 12 měsíců. 
Cena za kus. Skladovat do 25 °C. Minimální odběr: 10 kusů. Termín 
dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Paštiková bedýnka
Směs paštik ve skle s vůní Španělska. Obsah: vepřová játrová paštika 
s bylinkami 125 g, vepřová paštika Ibérico 125 g, játrová paštika  
s pepřem 125 g, uzené mandle 20 g. V bedýnce velikosti A. Minimální 
trvanlivost: 12 měsíců. Cena za kus. Skladovat do 25 °C. Minimální od-
běr: 1 kus. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Bedýnka pro muže
Dárková bedýnka, která svým složením potěší nejen muže. Obsah: 
Bernard Sváteční ležák 12° 0,5 l, paštika s Mandlovkou 130 g, Bačajská 
klobása 200 g a solené mandle v kornoutu 120 g. V bedýnce velikosti B.  
Minimální trvanlivost: uzeniny 3 měsíce, pivo 6 měsíců, ostatní 12 měsí-
ců. Cena za kus. Skladovat do 20 °C. Minimální odběr: 10 kusů. Termín 
dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

KÓD TYP CENA

R-1913411 pro ženy 455 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913413 do zelena 399 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913414 pochoutková 349 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913410 paštiková 269 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913412 pro muže 455 Kč

DŘEVĚNÉ 
DÁRKOVÉ BEDÝNKY
Možnost gravírování vlastního loga.
V případě zájmu kontaktujte svého obchodního zástupce.

Rozměry bedýnky:
  A: 19 × 19 × 8 cm  B: 29,5 × 19 × 9,5 cm

 C: 35 × 24 × 10 cm  D: 38 × 25 × 10 cm 

Španělská bedýnka
Dárková bedýnka se španělskými delikatesami. Obsah: víno Finca Lomil-
la Merlot 0,7 l, vařená šunka z masa černých prasat iberského plemene 
200 g, olivy s ančovičkami 350 g, paštika iberského plemene 2× 78 g,  
2 kusy pralinek mléčné s kávovou náplní. V bedýnce velikosti C.  
Minimální trvanlivost: 12 měsíců. Cena za kus. Skladovat do 25 °C.  
Minimální odběr: 1 kus. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Moravská bedýnka
Dárková bedýnka s tradičními pochoutkami z Moravy, potraviny oceněny 
v soutěži Regionální potravina Jihomoravského kraje. Obsah: víno Sva-
tovavřinecké 2019 PS suché 0,7 l, uzené zavařené maso 250 g, vepřové 
maso ve vlastní šťávě 250 g, Slovácká paštika 170 g. V bedýnce velikosti 
C. Minimální trvanlivost: 12 měsíců. Cena za kus. Skladovat do 25 °C. 
Minimální odběr: 1 kus. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Pochutinová bedýnka
Bedýnka pro každou příležitost. Obsah: víno Svatovavřinecké 2019 PS 
suché 0,7 l, zelené olivy s mandlí 142 g, solené mandle v kornoutku  
120 g, vepřová paštika Ibérico ve skle 125 g, paštika Pimienta s pepřem 
ve skle 125 g, hořká čokoláda s mandlemi 125 g. V bedýnce velikosti C. 
Minimální trvanlivost: 12 měsíců. Cena za kus. Skladovat do 25 °C. Mi-
nimální odběr: 10 kusů. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Přátelská bedýnka
Dárková bedýnka pro chvíle pohody. Obsah: Bernard Světlý ležák 12° 
0,33 l, mandle v kornoutku sezam-karamel 150 g, vepřová paštika Ibérico 
ve skle 125 g, zelené olivy bez pecky ve skle 142 g, Bačajská klobása 
200 g, sušená rajčata Bassta 190 g. V bedýnce velikosti C. Minimální 
trvanlivost: uzeniny 3 měsíce, pivo 6 měsíců, ostatní 12 měsíců. Cena 
za kus. Skladovat do 20 °C. Minimální odběr: 10 kusů. Termín dodání  
2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Sladká bedýnka
Dárková bedýnka plná sladkých chutí. Obsah: růžové víno Placidus 
2020 PS polosuché 0,7 l, 4 kusy pralinek Ferrero Rocher, oplatky 
Manner 75 g, 4 kusy různých příchutí čokolády Roshen 40 g, mandle 
čoko mix 150 g, 4 kusy italských pralinek s lískooříškovým krémem, 
čokoláda Toblerone 35 g, sušenky Lotus 150 g. V bedýnce velikosti 
C. 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-1913415 španělská 435 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913417 moravská 535 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913419 pochutinová 589 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913416 přátelská 479 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913418 sladká 585 Kč

Regionální bedýnka   
Dárková bedýnka obsahující to nejlepší od regionálních dodavatelů.  
Obsah: Kitl Syrob Pomeranč s dužninou 0,5 l, hustopečská káva  
100 g, solené a uzené mandle v kornoutku 120 g, 64% čokoláda  
s chilli Janek 85 g, čaj Sonnentor Pohodář 27 g. V bedýnce velikosti C.  
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-1913421 regionální 859 Kč

Vyrobeno v chráněné dílně Vyrobeno v chráněné dílně

Termín dodání 2 – 4 týdny.Termín dodání 2 – 4 týdny.
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Termín dodání 2 – 4 týdny.Termín dodání 2 – 4 týdny.6
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Gurmánská bedna
Velká bedna se spoustou pochutin pro opravdové gurmány. Obsah: 
alkoholický perlivý nápoj Winka Pálavka 0,33 l, hustopečská zrn-
ková káva mandlová 100 g, sušená rajčata 195 g, Kitl Medovina 250 
ml, želé s ovocnou příchutí Sonnentor Fruchtbaerchen 100 g, víno  
Hibernal 2020 výběr z hroznů, polosladké  0,5 l, paštika s Mandlovkou 
130 g, solené a uzené mandle v kornoutku 120 g, čaj Tady roste  
radost 27 g. V bedýnce velikosti D. Minimální trvanlivost: 12 měsíců.  
Cena za kus. Skladovat do 25 °C. Minimální odběr: 5 kusů. Termín  
dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Vitamíny Dr.Max
Dárkové balení vitamínů. Obsah: Magnesium complex, 20 šumivých 
tablet, Multivit 10, 60 tablet, vitamín C, 100 tablet, vitamín D3, 60 kapslí. 
Minimální trvanlivost: 12 měsíců. Baleno v celofánovém sáčku, možnost 
personifikace. Cena za balení. Skladovat do 25 °C. Minimální odběr:  
5 balení. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Rajhradská bedna
Velká dárková bedna s výběrem toho nejlepšího. Obsah: uherská 
klobása 200 g, víno Hibernal 2020 výběr z hroznů, polosladké 0,5 l, 
tmavá 64% čokoláda s pekanovými ořechy a jahodami Janek 95 g, 
solené a uzené mandle v kornoutku 120 g, krabička pralinek Janek 
38 g, výběr z fuetů 3× 120 g, hustopečská zrnková mandlová káva 
100 g, kokosový cukr Janek 250 g, paštika s Mandlovkou 130 g.  
V bedýnce velikosti D. Minimální trvanlivost: uzeniny 3 měsíce, ostatní 
12 měsíců. Cena za kus. Skladovat do 25 °C. Minimální odběr:  
5 kusů. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Vitamíny Dr.Max
Dárkové balení vitamínů. Obsah: vitamín C, 30 kapslí, vitamín D3,  
60 kapslí, Multivit 10, 60 tablet. Baleno v celofánovém sáčku, možnost 
personifikace. Cena za balení. Skladovat do 25 °C. Minimální odběr:  
5 balení. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Vitamíny Vitar
Dárkové balení vitamínů. Obsah: vitamín C + zinek, 30 tablet, vápník 
+ hořčík + zinek, 30 tablet, magnézium, 16 sáčků, multivitamín, 20 šu-
mivých tablet, vitamín D3, 90 tablet. Minimální trvanlivost: 12 měsíců. 
Baleno v celofánovém sáčku, možnost personifikace. Cena za balení. 
Skladovat do 25 °C. Minimální odběr: 5 balení. Termín dodání 2 – 4 
týdny. Do vyprodání zásob.

KÓD TYP CENA

R-1913423 gurmánská 1 369 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913427 vitamíny větší balení 379 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913425 vitamíny 299 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913424 vitamíny 349 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913422 rajhradská 1 589 Kč

Hustopečská Mandlovka, Mandlová višeň   
Mandlová pálenka vyrobená dle 
originální receptury bývalého 
správce mandloňových sadů 
Rudolfa Poslušného v Husto-
pečích, ve které se snoubí 
nevšední chuť mandlí s kvalit-
ním alkoholem. Cena za kus. 
Možnost potisku. Kontaktujte 
svého obchodního zástupce.

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

Dřevěná mandlová dárková sada
Exklusivní dřevěná dárková sada  
s logem Mandlárna. Vychutnejte si 
3 mandlové delikatesy: Mandlovka 
38 % alk. 0,5 l, Mandlová višeň  
33 % alk. 0,2 l, dárkový kornout 
mandlí SPECIÁL mix uzené/solené 
Valencia. Cena za sadu. Možnost 
potisku. Kontaktujte svého ob-
chodního zástupce.

Mandle v kornoutu
Dárkový kornout s báječnými mandlemi vhodný ke každé příležitosti. 
Čoko mix malina a karamel obsahuje mandle v čokoládové polevě  
s mnoha příchutěmi. Kornout SPECIÁL obsahuje mix solených, 
uzených nebo chili mandlí vyhlášené odrůdy Valencia. Cena za balení. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Dárkové balení Mandlovky a různých 
delikates
Dárková sada v lesklém kašírovém 
provedení. Obsah: Mandlovka  
38 % alk. 0,5 l, mandle v medu 
170 g, sušená rajčata 140 g  
a paštika s Mandlovkou 130 g. 
Cena za balení. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Kufřík mandlových delikates 
Dárkový kufřík plný mandlových delikates. Cena za sadu. Možnost potis-
ku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Dřevěná mandlová dárková sada
Exklusivní dřevěná dárková 
sada s logem Mandlárna. 
Vychutnejte si 6 mandlových 
delikates: Mandlovka 38 % 
alk. 0,5 l, Mandlová višeň  
33 % alk. 0,2 l, Kávová mandle 
25 % alk. 0,2 l, sušená rajča-
ta s mandlemi 140 g, paštika  
s Mandlovkou 130 g, dár-
kový kornout uzených mandlí  
120 g. Cena za sadu. 
Možnost potisku. Kontak-
tujte svého obchodního zá-
stupce.

KÓD TYP CENA

1 913 558 Mandlovka 0,5 l 38% obj. alkoholu 339 Kč

1 913 655 Mandlová višeň 0,5 l 33% obj. alkoholu 339 Kč

1 913 662 Mandlovka dárková krabička 29 Kč

1 913 663 Mandlová višeň dárková krabička 29 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 641
Mandlovka 0,2 l, sušená rajčata s mandlemi 
140 g, paštika s Mandlovkou 130 g

dárková krabička 329 Kč

1 913 642
mletá káva s mandlovou příchutí 100% 
arabika, 100 g, sušená rajčata s mandlemi 
140 g, paštika s Mandlovkou 130 g

dárková krabička 279 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 646
sušená rajčata s mandlemi 140 g, paštika  
s Mandlovkou 130 g, mandle v akátovém medu 170 g

3 mandlové 
delikatesy

289 Kč

1 913 647
sušená rajčata 140 g, paštika s Mandlovkou 130 g, 
mandle v akátovém medu 170 g, dárkový kornout 
uzených mandlí 120 g

4 mandlové 
delikatesy

359 Kč

KÓD TYP CENA

1 613 648 3 mandlové delikatesy 729 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 555 6 mandlových delikates 1 099 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 640 Mandlovka 0,5 l + 3 delikatesy dárková krabička 659 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 644 SPECIÁL solené/uzené odrůda Valencia 120 g 89 Kč

1 913 645 SPECIÁL solené/chilli odrůda Valencia 120 g 89 Kč

1 913 175 solené klasik 120 g 72 Kč

1 913 176 uzené klasik 120 g 72 Kč

1 913 643 čoko mix
malina, kokos, skořice, 
hořká čokoláda

150 g 79 Kč

1 913 173 čoko mix
karamel s mořskou solí, sezam, 
hořká čokoláda, mandle v cukru

150 g 79 Kč

Zdravá bedýnka
Bedýnka plná vitamínů. Obsah: vitamín D3 1 000 IU, 60 tablet, multivita-
min, 30 tablet, Rakytník s vitamínem C FORTE+, 60 kapslí, bylinný eli-
xír 200 ml, šumivé tablety s vitamínem C + Rakytník, 20 tablet, šumivé 
tablety Detox očista jater, 20 tablet, med s rakytníkem, 230 g, čaj Dobrá 
nálada – 10 sáčků po 1,5 g. V bedýnce velikosti C. Minimální trvanlivost:  
12 měsíců. Cena za kus. Skladovat do 25 °C. Minimální odběr: 5 kusů. 
Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

KÓD TYP CENA

R-1913420 zdravá 869 Kč
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Termín dodání 2 – 4 týdny.Termín dodání 2 – 4 týdny.

Vyrobeno v chráněné dílně
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Termín dodání 2 – 4 týdny.Termín dodání 2 – 4 týdny.

Dárková kazeta čajová – Radost Vánoc 
bio    
Dárková kazeta s vánočním motivem obsahuje 4 porcované bio čaje: 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.

Dárková kazeta čajová – Tady roste 
radost bio
Dárková kazeta obsahuje 4 porcované bio čaje: 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 bio
V lahodné bylinné směsi najdete to 
nejlepší, co náš kraj může nabídnout. 
Cena za balení. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástup-
ce.

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

Dárková kazeta čajová – Štěstí je ... bio
Dárková kazeta obsahuje 4 porcované bio čaje 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 Pro srdcaře bio
Tato bylinná směs s jemnou chutí 
máty, zeleného ovsa a květinovou 
vůní chutná opravdu příjemně. 
Bylinky v pyramidálním sáčku byly 
hrubě pořezány, aby se uchovalo 
jejich aroma a cenné éterické ole-
je. Cena za balení. Možnost potis-
ku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

KÓD TYP CENA

1 913 369 8,5 × 18 × 28 cm 299 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 146 8,5 × 18 × 28 cm 299 Kč

KÓD TYP CENA

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

KÓD TYP CENA

1 913 068 8,5 × 18 × 28 cm 299 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 332 8,5 × 18 × 28 cm 319 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 503 16 nálevových sáčků pyramidální sáčky, 36,8 g 109 Kč

NÁLEPKA S VAŠÍM LOGEM

NÁLEPKA S VAŠÍM LOGEM

NÁLEPKA S VAŠÍM LOGEM NÁLEPKA S VAŠÍM LOGEM

NÁLEPKA S VAŠÍM LOGEM

NÁLEPKA S VAŠÍM LOGEM

KÓD TYP CENA

1 913 500 24 nálevových sáčků 37,5 g 109 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 505 3 druhy bio čajů, bio med, 1 vzorek bio čaje 489 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913426 4 druhy bio čajů 24 sáčků v kazetě 279 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 501 18 nálevových sáčků 2 druhy bio čajů 159 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 502 18 nálevových sáčků 3 druhy bio čajů 229 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 504 2 druhy bio čajů, hrníček, 2 vzorky bio čaje 389 Kč

Sonnentor Adventní kalendář bio   
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 sada 3 bio čajů – Vánoce
Dárková sada 3 bio čajů obsahuje: Adventní ovocný čaj, 50,4 g, který 
připomíná radostné očekávání Vánoc, Ježíškův nebeský čaj, 27 g, směs 
bylinného čaje s vůní koření a Skořicový zázrak, 32,4 g, pro milovníky 
skořice. Cena za sadu. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Dárková sada Anděl bio
Dárková sada obsahuje porcované bio čaje Anděl strážný, 27 g, Jablíč-
ko z pece, 45 g, Čas na perníček, 32,4 g a bio květový pastovaný med 
Anděl strážný s pylovými zrnky a mateří kašičkou, 230 g. Jako bonus 
dostanete jeden vzorek čaje Tady roste radost. Cena za sadu. Možnost 
potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Dřevěná kazeta bio čajů
Dárková dřevěná kazeta  
s bio čaji Sonnentor, skvělý 
dárek pro každého milovníka 
čajů. Obsah kazety: Dobrá 
nálada 1,5 g, Usmrkánek 
1,2 g, Tady roste radost   
1,5 g, Sluneční pozdrav  
2,5 g. Cena za kazetu. 
Možnost potisku. Kontak-
tujte svého obchodního zá-
stupce.

Dárková sada 2 bio čajů – Přátelství
Oslavte to spolu nad šálkem čaje 
Best team a Štěstí je... Mít přá-
tele. Sada obsahuje bylinný bio 
čaj Best team, 32,4 g a bio by-
linná směs s kořením Mít přátele. 
Cena za sadu. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého zástupce.

Dárková sada Pohoda bio 
Dárková krabice obsahuje bylinné porcované bio čaje Pohodář, 27 g  
a Dobrá nálada, 27 g. Obě varianty si vychutnejte ze smaltovaného  
hrníčku, 300 ml. Jako bonus dostanete dva vzorky čaje Tady roste  
radost. Cena za sadu. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

C) REKLAMNÍ ČAJOVÝ 
   SÁČEK (OD 15000 KS) 

B) VAŠE VLASTNÍ 
   ETIKETA (OD 300 KS)

 dle Vašich představ
Tři možnosti brandingu

A) UMÍSTĚNÍ VAŠEHO LOGA 

        NA NAŠÍ ETIKETĚ 

          (OD 100 KS)

BIO PRODUKTY BIO PRODUKTY
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Termín dodání 2 – 4 týdny.Termín dodání 2 – 4 týdny.

KÓD TYP CENA

6 748 100 černá velikost M 1 321 Kč

6 748 101 černá velikost L 1 321 Kč

6 748 102 černá velikost XL 1 321 Kč

6 748 103 černá velikost XXL 1 321 Kč

6 748 104 černá velikost 3XL 1 321 Kč

KÓD TYP CENA

6 748 110 tmavě šedá velikost M 1 321 Kč

6 748 111 tmavě šedá velikost L 1 321 Kč

6 748 112 tmavě šedá velikost XL 1 321 Kč

6 748 113 tmavě šedá velikost XXL 1 321 Kč

6 748 114 tmavě šedá velikost 3XL 1 321 Kč

KÓD TYP CENA

6 748 105 navy velikost M 1 321 Kč

6 748 106 navy velikost L 1 321 Kč

6 748 107 navy velikost XL 1 321 Kč

6 748 108 navy velikost XXL 1 321 Kč

6 748 109 navy velikost 3XL 1 321 Kč

KÓD TYP CENA

6 748 115 světle modrá velikost M 1 321 Kč

6 748 116 světle modrá velikost L 1 321 Kč

6 748 117 světle modrá velikost XL 1 321 Kč

6 748 118 světle modrá velikost XXL 1 321 Kč

6 748 119 světle modrá velikost 3XL 1 321 Kč

Pánská polokošile CityZen
Nová kolekce bavlněných polokošil 
s červeným lemováním a úpravou 
CityZen, která zajistí neviditelnost 
potu za každé životní situace. 
Cena za kus. Do vyprodání zásob. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce.

Pánská polokošile CityZen
Nová kolekce bavlněných polokošil s červeným 
lemováním a úpravou CityZen, která zajistí ne-
viditelnost potu za každé životní situace. Cena 
za kus. Do vyprodání zásob. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Pánská polokošile CityZen
Nová kolekce bavlněných polokošil s čer-
veným lemováním a úpravou CityZen, kte-
rá zajistí neviditelnost potu za každé životní 
situace. Cena za kus. Do vyprodání zásob. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého ob-
chodního zástupce.

Pánská polokošile CityZen
Nová kolekce bavlněných polokošil s tmavě 
modrým lemováním a úpravou CityZen, která 
zajistí neviditelnost potu za každé životní situa-
ce. Cena za kus. Do vyprodání zásob. Možnost 
potisku. Kontaktujte svého obchodního zástup-
ce.

Silně saje a rychle schne
Překvapí vás, jak si triko poradí 
v tělesnou vlhkostí.

Odolá špíně
Tekutiny stečou po povrchu 
a nezanechávají stopu.

Prémiová bavlna
Používáme tu nejlepší 
bavlnu.

Fér k přírodě
Trika jsou 100% recyklovatelná 
a nevozíme je přes půl planety.

Vyrobeno v České republice
Od pletení, barvení a unikátní úpravy 
až po stříhání a šití.

Snižuje zápach
Je z bavlny a rychle schne, brzdí tak 
množení bakterií.

Příjemné na dotek
Budete se v něm cítit skvěle od 
rána do večera.

Není vidět pot
Garantujeme, že na vás nebude 
vidět pot.

Proč si obléct triko
           CityZen®?

Tabulky velikostí najdete 
na eshop.smero.cz

KÓD TYP CENA

6 748 120 černá velikost M 653 Kč

6 748 121 černá velikost L 653 Kč

6 748 122 černá velikost XL 653 Kč

6 748 123 černá velikost XXL 653 Kč

6 748 124 černá velikost 3XL 653 Kč

KÓD TYP CENA

6 748 130 šedá velikost M 653 Kč

6 748 131 šedá velikost L 653 Kč

6 748 132 šedá velikost XL 653 Kč

6 748 133 šedá velikost XXL 653 Kč

6 748 134 šedá velikost 3XL 653 Kč

KÓD TYP CENA

6 748 140 malinová velikost S 653 Kč

6 748 141 malinová velikost M 653 Kč

6 748 142 malinová velikost L 653 Kč

6 748 143 malinová velikost XL 653 Kč

6 748 144 malinová velikost XXL 653 Kč

KÓD TYP CENA

6 748 150 navy velikost S 653 Kč

6 748 151 navy velikost M 653 Kč

6 748 160 navy velikost L 653 Kč

6 748 153 navy velikost XL 653 Kč

6 748 161 navy velikost XXL 653 Kč

KÓD TYP CENA

6 748 125 navy velikost M 653 Kč

6 748 126 navy velikost L 653 Kč

6 748 127 navy velikost XL 653 Kč

6 748 128 navy velikost XXL 653 Kč

6 748 129 navy velikost 3XL 653 Kč

KÓD TYP CENA

6 748 135 modrá velikost M 653 Kč

6 748 136 modrá velikost L 653 Kč

6 748 137 modrá velikost XL 653 Kč

6 748 138 modrá velikost XXL 653 Kč

6 748 139 modrá velikost 3XL 653 Kč

KÓD TYP CENA

6 748 145 černá velikost S 653 Kč

6 748 146 černá velikost M 653 Kč

6 748 147 černá velikost L 653 Kč

6 748 148 černá velikost XL 653 Kč

6 748 149 černá velikost XXL 653 Kč

KÓD TYP CENA

6 748 155 petrolejová velikost S 653 Kč

6 748 162 petrolejová velikost M 653 Kč

6 748 157 petrolejová velikost L 653 Kč

6 748 158 petrolejová velikost XL 653 Kč

6 748 159 petrolejová velikost XXL 653 Kč

Pánské triko CityZen
Nejmodernější triko současnosti vyro-
bené v ČR, z kvalitní prémiové bavlny  
a s naprosto unikátní vlastností, která 
zajistí, že už nebude vidět pot na triku. 
Cena za kus. Do vyprodání zásob. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého ob-
chodního zástupce.

Pánské triko CityZen
Nejmodernější triko současnosti vyro-
bené v ČR, z kvalitní prémiové bavlny  
a s naprosto unikátní vlastností, která 
zajistí, že už nebude vidět pot na triku. 
Cena za kus. Do vyprodání zásob. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého ob-
chodního zástupce.

Dámské triko CityZen
Dámské bavlněné triko s Elastanem  
(95 % bavlna, 5 % Elastan) s naprosto 
unikátní vlastností, která zajistí, že  
už nebude vidět pot na triku. Cena za 
kus. Do vyprodání zásob. Možnost po-
tisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Dámské triko CityZen
Dámské bavlněné triko s Elastanem  
(95 % bavlna, 5 % Elastan) s naprosto 
unikátní vlastností, která zajistí, že  
už nebude vidět pot na triku. Cena za 
kus. Do vyprodání zásob. Možnost po-
tisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Pánské triko CityZen
Nejmodernější triko současnosti vyro-
bené v ČR, z kvalitní prémiové bavlny  
a s naprosto unikátní vlastností, která 
zajistí, že už nebude vidět pot na triku. 
Cena za kus. Do vyprodání zásob. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého ob-
chodního zástupce.

Pánské triko CityZen
Nejmodernější triko současnosti vyro-
bené v ČR, z kvalitní prémiové bavlny 
a s naprosto unikátní vlastností, která 
zajistí, že už nebude vidět pot na triku. 
Cena za kus. Do vyprodání zásob. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého ob-
chodního zástupce.

Dámské triko CityZen
Dámské bavlněné triko s Elastanem  
(95 % bavlna, 5 % Elastan) s naprosto 
unikátní vlastností, která zajistí, že  
už nebude vidět pot na triku. Cena za 
kus. Do vyprodání zásob. Možnost po-
tisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Dámské triko CityZen
Dámské bavlněné triko s Elastanem  
(95 % bavlna, 5 % Elastan) s naprosto 
unikátní vlastností, která zajistí, že  
už nebude vidět pot na triku. Cena za 
kus. Do vyprodání zásob. Možnost po-
tisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.
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Termín dodání 2 – 4 týdny.Termín dodání 2 – 4 týdny.

 

USB Flash disky a funkční reklamní dárky
Více jak 5,5 tisíce USB flash disků s kapacitou 1 – 256 GB v minimálním množství již od 50 kusů.  
Nabídka zahrnuje kusy vyrobené z různých materiálů, v různých tvarech, luxusní i standardní.

Kontaktujte svého obchodního zástupce.

USB FLASH DISKY – ceny na dotaz
EKO USB USB FLASH DISK TWISTER

OTOČNÝ OTG USB FLASH DISK  
3v1, USB A, MICRO USB + TYPE-C

SLIM KOVOVÝ USB FLASH DISK  
S LED LOGEM

VLASTNÍ TVARY

 
 

Mini slim power banky s vestavěnými 
kabely 3v1, 5 000 mAh, bílá/pantone
Power banka 3v1 se vyznačuje několika benefity – velikost, malá a skladná 
do kapsy nebo kabelky, vestavěné kabely, Micro USB, Type-C, Lightning 
a indikátor kapacity v podobě čtveřice diod. Rychlonabíjení 2,1 A přímo  
v kabelech zajistí rychlé nabití telefonu. 
Cena při 100 kusech bez potisku od 394 Kč.

Kovová power banka  
6 000/8 000/10 000/12 000 mAh
Elegantní, přenosná, výkonná a vždy po 
ruce. Taková je kovová powerbanka, která je 
dostupná s kapacitou baterie 6 000,  8 000, 
10 000 nebo 12 000 mAh. Vybírat můžete  
z pěti různých barev tak, aby vaše logo vyniklo  
a dokonale dokreslilo prezentaci vaší firmy.
Cena pro 6 000 mAh při 100 kusech bez 
potisku od 448 Kč.

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

Ochrana
proti přehřátí

Nehořlavé
materiály

Ochrana
proti zkratu

Ochrana
proti nadproudu

Ochrana
proti přepětí

°C
x

I
x x

Mini Bluetooth (5.0) reproduktor s TWS 
funkcí a s vysokou kvalitou zvuku  
(od 50 ks v pantone)
Tento malý reproduktor si můžete přizpůsobit přesně vašim představám. 
Zvolte si vlastní barvu Pantone a CMYK potisk. Tělo reproduktoru může 
být matné nebo metalické. Bluetooth 5.0 – dosah až 20 m. Libovolné dva 
kusy reproduktorů můžete přes funkci TWS spolu spojit pro opravdový 
stereofonický poslech. Rozměry: 6 × 6 × 6 cm. 
Cena při 100 kusech bez potisku od 396 Kč.

TWS bezdrátová sluchátka v nabíjecí 
krabičce s LED displejem, 400 mAh
Tato bezdrátová sluchátka vám poskytnou až 4 hodiny poslechu na  
1 nabití. Sluchátka jsou dodávána v napájecí krabičce. Jedno nabití kra-
bičky vystačí na 3 – 4 nabití sluchátek. Díky LED displeji na krabičce máte  
přehled o aktuální kapacitě baterie. 
Cena při 100 kusech bez potisku od 366 Kč.

KOVOVÝ MINI USB  
FLASH DISK KING

Fitness náramek s IP67, měřením tepu, 
krevního tlaku a kyslíku v krvi (oxygen)
Fitness náramek ve funkčním designu 
měří a počítá fyzickou zátěž – počet 
kroků, ušlou vzdálenost, spálené 
kalorie, hlídá optimální kvalitu spánku  
a měří srdeční tep. Navíc měří tlak, 
saturaci organismu kyslíkem a doká-
že stanovit úroveň únavy nositele.  
O správu měření a výpočet hodnot se 
stará přehledná aplikace Wearfit.
Cena při 100 kusech bez potisku 
od 458 Kč.

Ionizér a ozonový generátor do auta  
s duálním USB adaptérem s LED displejem
Malá a výkonná čistička vzduchu do interiéru au-
tomobilu s připojením do zásuvky na zapalovač. 
Zařízení vypouští do prostoru záporně nabité ionty, 
které vnitřek vozu zbaví vysoké míry drobných polé-
tavých škodlivých částic a choroboplodných zárod-
ků. Navíc disponuje dvěma USB porty pro dobíjení 
baterií elektronických přístrojů a LED displejem pro 
kontrolu průběhu nabíjení. 
Cena při 100 kusech bez potisku od 353 Kč.

QC 3.0 rychlonabíjecí duální USB 
autoadaptér s LED displejem
Tento QC 3.0 rychlonabíjecí duální USB auto- 
adaptér umožňuje nabíjet dvě zařízení současně 
z CL zásuvky (zapalovač). Jeden z výstupu navíc 
podporuje rychlonabíjecí technologii a váš tele-
fon tak bude nabitý během chvilky. Autoadaptér 
je také vybaven praktickým LED displejem. Po 
odpojení zařízení displej zobrazuje napětí, po 
připojení nabíjených zařízení ukazuje aktuální 
proud nabíjení. 
Cena při 100 kusech bez potisku od 110 Kč.

Kovový USB data blocker
Tento kovový USB data blocker chrání data ve vašem telefonu před zneuži-
tím a přenosem do cizího zařízení během jeho nabíjení. 
Cena při 100 kusech bez potisku od 46 Kč.

2v1 skládací dotyková lampa  
s bezdrátovou nabíječkou
LED lampa s dotykovým ovládáním a bezdrátovou nabíječkou. Můžete si 
vybrat studenější či teplejší barvu osvětlení v několika intenzitách. Široký 
podstavec lampy je designován jako odkládací plocha pro mobilní telefon 
a  zároveň vestavěná nabíjecí podložka. 
Cena při 100 kusech bez potisku od 432 Kč.

Webová kamera s mikrofonem na USB 
konektor
Levná webová kamera, kterou jednuduše připevníte na monitor, nebo po-
stavíte na pracovní stůl. Funkce plug and play zajistí snadné spuštění. Ka-
mera obsahuje zabudovaný mikrofon, který redukuje okolní hluk. Rozlišení 
VGA postačí pro standardní webové přenosy. 
Cena při 100 kusech bez potisku od 243 Kč.

Dlouhý datový a napájecí kabel 3v1  
(100 mm)
Na elegantním a praktickém kabelu jsou rovnou 3 různé konektory, 
konkrétně Type-C, Lightning a USB micro. Kabel 3v1 je kombinací hliní-
kového a nylonového materiálu. Vybrat si můžete z černé, šedé nebo rů-
žové barvy a je možné přidat potisk nebo laser dle vlastního přání. 
Cena při 100 kusech bez potisku od 69 Kč.

Textilní podložka pod myš a bezdrátová 
myš – sada nebo samostatně
Textilní podložka pod myš a slim bezdrátová myš vhodná pro celoplošný 
plnobarevný potisk.  Příjemný a teplý materiál pod ruku při práci s počí-
tačem. 
Cena podložky při 100 kusech s CMYK potiskem od 78 Kč.

Extra velká kapacita baterie  
dobíjecí stanice
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Termín dodání 2 – 4 týdny.Termín dodání 2 – 4 týdny.

Kožené peněženky, pouzdro, opasek  
Kožené peněženky Sim a Ali mají dvě separace na bankovky, volné křídlo s průřezy na kreditní karty, doklady atd. Peněženka Sim má kapsičku na drobné 
s klopničkou a dámská peněženka Ali zipovou kapsu. Kožené pouzdro/peněženka Mag na vizitky, karty, hotovost atd. je dodáváno s návodem na použití. 
Peněženky balené v papírové krabičce. Klasický kožený opasek v šířce 3 cm s elegantní vyměnitelnou trnovou sponou. Opasek v šířce 4 cm má navíc 
dvojité kontrastní prošití a zkracovací trnovou sponu. Opasky balené v plechové krabičce. Cena za kus. Možnost ražby. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Manikúra  
Kožené manikúry jsou vybaveny kvalitními nerezovými ná-
stroji od značky Solingen. Manikúra RA v designu „kroko“ 
v kovovém rámu, unisex. Typ Kaja obsahuje navíc skleněný 
pilník, typ Karl nerezové štípky. Baleno v papírové krabičce. 
Cena za kus. Možnost ražby. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Peněženka, kosmetické doplňky se vzorem květů  
Peněženky na drobné, uzavírání na zip, baleno v papí-
rové krabičce. Kosmetické etue s uzavíráním na zip, 
baleno v sáčku. Manikúry jsou vybaveny kvalitními ne-
rezovými nůžkami a pinzetou značky Solingen a skleně-
ným pilníkem. Baleno v papírové krabičce. Všechny  
produkty jsou kožené se vzorem modrých nebo  
barevných květů. Cena za kus. Možnost ražby. Kontak-
tujte svého obchodního zástupce.

KÓD TYP CENA

1 039 001 peněženka Sim černá 9 × 13 cm 495 Kč

1 039 002 peněženka Ali černá, dámská 10,5 × 12 cm 495 Kč

1 039 003 peněženka Ali červená, dámská 10,5 × 12 cm 495 Kč

1 039 004 pouzdro Mag černá 11 × 9,5 cm 329 Kč

1 039 005 pouzdro Mag červená/modrá 11 × 9,5 cm 329 Kč

1 039 006 opasek černá 3 cm 499 Kč

1 039 007 opasek hnědá 4 cm 679 Kč

KÓD TYP CENA

1 039 008 RA „kroko“, pololesk 2× nůžky, manikúrní tyčinka, pilník, pinzeta 14,5 × 5,3 cm 599 Kč

1 039 009 Kaja, červená nůžky, skleněný pilník, pinzeta 5 × 11 cm 369 Kč

1 039 010 Kaja, černá, lesk nůžky, skleněný pilník, pinzeta 5 × 11 cm 369 Kč

1 039 011 Karl, černá nůžky, štípky, pinzeta 5 × 11 cm 369 Kč

KÓD TYP CENA

1 039 012 peněženka Her, modré květy 10 × 8 cm 329 Kč

1 039 015 peněženka Her, barevné květy 10 × 8 cm 329 Kč

1 039 014 manikúra Kaja, modré květy 5 × 11 cm 369 Kč

1 039 017 manikúra Kaja, barevné květy 5 × 11 cm 369 Kč

1 039 013 kosmetická etue, modré květy 12 × 15 cm 389 Kč

1 039 016 kosmetická etue, barevné květy 12 × 15 cm 389 Kč

KVALITNÍ KOŽENÉ A PRAKTICKÉ PRODUKTY VYROBENÉ 
TRADIČNÍ ŘEMESLNOU VÝROBOU V ČESKÉ REPUBLICE.
Pouzdra, peněženky, desky, spisovky a mnoho dalších výrobků jsou nejen vhodným a praktickým dárkem, ale  
i firemním a produktovým předmětem.  Možnost výroby na zakázku, výběr materiálu, ražba loga apod. 

V případě zájmu se obraťte na svého obchodního zástupce.

peněženka Ali, 
dámská

RA „kroko“

Karl

Kaja

peněženka Sim

pouzdro Mag

peněženka Her

modré květy barevné květy

manikúra Kaja

kosmetická etue

Vůně do auta Prestige  
Použití moderní technologie, elegantního vzhledu a vůně francouz-
ského parfému dělá z Prestige stylovou dekoraci, která rozšíří bá-
ječnou vůni. Má minimalistický tvar a dokáže uspokojit i ty nejná-
ročnější klienty. Dostupná ve třech variantách: sáček, karta a sprej. 
Cena za kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zá-
stupce.

Vůně do auta panáček Cesare
Voňavý panáček vydrží vonět až 3 měsíce. Jeho rozměry jsou okolo  
7,5 × 6 cm, což jej činí vysoce efektivním a vzhledově atraktivním po-
mocníkem a také milým dárkem. Naprosto bezpečný, nepoškozuje 
plasty, nedráždí kůži. Cena za kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce.

Osvěžovač vzduchu do domácnosti 
Osvěžovač vzduchu v podobě vonných tyčinek. Zcela nová technologie 
zaručuje pozvolné odpařování vonných látek. Cena za kus. Možnost po-
tisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Vůně do auta botička
Osvěžovač vzduchu ve tvaru boty se šňůrkou k zavěšení. Originální 
osvěžovač vzduchu, vyrobený ze surovin nejvyšší kvality. Moderní vůně, 
fixované pomocí polymerů, zabezpečí její dlouhé a plynulé uvolňování. 
Balení v blistru zamezí úniku vůně před otevřením. Cena za kus. Možnost 
potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Dárková kazeta 
Dárková kazeta, která provoní vaši domácnost a automobil. Cena za 
sadu. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

KÓD TYP CENA

6 320 051 sáček, 20 g Black 65 Kč

6 320 052 sáček, 20 g Gold 65 Kč

6 320 053 sáček, 20 g Silver 65 Kč

6 320 054 karta, 8 g Black 29 Kč

6 320 055 karta, 8 g Gold 29 Kč

6 320 056 karta, 8 g Silver 29 Kč

6 320 057 sprej, 50 ml Black 115 Kč

6 320 058 sprej, 50 ml Gold 115 Kč

6 320 059 sprej, 50 ml Silver 115 Kč

KÓD TYP CENA

6 320 004 cedar wood 185 Kč

6 320 005 fresh air 185 Kč

6 320 061 vanilla 185 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

6 320 023 vanilla 55 Kč

6 320 022 antitobacco 55 Kč

6 320 020 energy 55 Kč

KÓD TYP CENA

6 320 062
levandulový sáček z Provence, vonné tyčinky 
50 ml, osvěžovač vzduchu v nádobce 
LAVENDER 40 g, pohlcovač zápachu 150 ml

do domácnosti, 
Levandule

315 Kč

1 914 498
čisticí ubrousky na plasty, rozmrazovač skel, 
2× utěrka, osvěžovač vzduchu (plastová 
postavička), škrabka na led

autokosmetika, 
Vídeň

289 Kč

Levandule Vídeň

Magic garden Sensual citrus Water blossom
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Termín dodání 2 – 4 týdny.

Termín dodání  2 – 4 týdny. Platnost letáku je do 31. března 2022. 
Tiskové chyby vyhrazeny. Do vyprodání zásob. 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 dřevěných táců, bedýnek, možnost balení do 
kartonových krabic nebo jiného obalu.

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 s prodejnou Praktik Papír OSTRAVA 
Poděbradova 99a, 702 00 Ostrava

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

Dárková sada Harmony of Lavender    
Pro všechny milovníky levandule je tu dárková sada Harmony of Laven-
der, která uklidní tělo i mysl. Obsah dárkové sady: 1× přírodní koupelová 
sůl Levandule 300 g, 3× šumivá bomba do vany Levandule 40 g, ručník 
z přírodní bavlny a srdíčko pro štěstí. Cena za sadu. Možnost potisku. 
Vyrobeno v chráněné dílně. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Dárková sada Levandulový sen
Vyzkoušejte naši speciální krabičku plnou oblíbených levandulových pro-
duktů. Obsah dárkové sady: 1× čisticí hygienický sprej na ruce Levan-
dule 50 ml, 2× šumivá bomba do vany Levandule 60 g, 1× přírodní kou-
pelová sůl Levandule 150 g a srdíčko pro štěstí. Cena za sadu. Možnost 
potisku. Vyrobeno v chráněné dílně. Kontaktujte svého obchodního  
zástupce.

Dárková sada Harmony of Roses 
Nechte se okouzlit vzácnými esenciálními oleji z damašské růže. Obsah 
dárkové sady: 1× přírodní koupelová sůl Růže 300 g, 3× šumivá bomba 
do vany Růže 40 g, ručník z přírodní bavlny a srdíčko pro štěstí. Cena za 
sadu. Možnost potisku. Vyrobeno v chráněné dílně. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce.

Dárková sada Čisté ruce
Dárková sada pro čisté ruce kdekoliv a kdykoliv. Obsah dárkové sady: 
čisticí hygienický sprej na ruce Levandule 50 ml a náhradní náplň  
200 ml. Cena za sadu. Možnost potisku. Vyrobeno v chráněné dílně. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

KÓD TYP CENA

1 911 400 levandule dárková krabička 205 Kč

KÓD TYP CENA

1 911 402 Levandulový sen dárková krabička 245 Kč

KÓD TYP CENA

1 911 401 růže dárková krabička 245 Kč

KÓD TYP CENA

1 911 403 Čisté ruce dárková krabička 279 Kč

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


