HUDBA – SKUPINY, KLUBY, FESTIVALY

JOURNAL č. 43

Kožené klíčenky, klíčenky kůže/kov, poutka na opasek
jednostranné, oboustranné, vícebarevné
ražba loga slepotiskem nebo přes barevnou folii
zakázkové výsekové tvary
volitelné kovové mechaniky
až 50 barevných odstínů usní
zdarma nabízíme hotové, výsekové tvary nožů
Základní cena s ražbou : od 10, -Kč bez DPH
Základní cena s kov. znakem : od 20, -Kč bez DPH
Zakázkový sekací nůž cca 350 Kč, raznice cca 300 Kč
Dodací termín:
1-2 týdny
Minimální množství:
30 ks
Množstevní slevy dohodou.

Kovové klíčenky
jednostranné, oboustranné, vícebarevné
zakázkové tvary
volitelné kovové mechaniky
povrchové úpravy starozinek, staromosaz, ponikl

Základní cena : od 15, -Kč bez DPH
Zakázková licí forma a model cca 850 Kč
Dodací termín:
2-3 týdny
Minimální množství:
50 ks
Množstevní slevy dohodou.

Kovové odznaky
PIN odznaky, odznaky s trnem
zakázkové tvary
možnost doplnění logoprintem
povrchové úpravy starozinek, staromosaz, ponikl

Základní cena : od 15, -Kč bez DPH
Zakázková licí forma a model cca 850 Kč
Dodací termín:
2-3 týdny
Minimální množství:
50 ks
Množstevní slevy dohodou.
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Kovové obaly na CD
Provedení loga slepotiskem, sítotiskem
Kapacita 16 CD
Možnost provedení s kůží a slepotiskem loga, grafiky
zakázkové výsekové tvary

Základní cena s ražbou : od 50, -Kč bez DPH
Základní cena s ražbou na kůži: od 90, -Kč bez DPH
Dodací termín:
1 týden
Minimální množství:
1 ks
Množstevní slevy dohodou.

Kožené opasky
Volitelná barva kůže, délka opasky, typ spony
Logo – ražbou slepotiskem, logo v odlitku spony,
kovovým znakem s nýtem, potiskem na rubu opasku
Opasek lze snadno zkracovat
Zakázkové tvary spon s logem
Dárkové balení do krabiček s logem

Základní cena s ražbou : od 180, -Kč do 300,- Kčbez DPH
licí forma spony s logem cca 1500 Kč
Dodací termín:
2-3 týdny
Minimální množství:
1 ks
Množstevní slevy dohodou.

Bavlněné opasky
Výběr z 50 druhů italských popruhů různých barev, šířek
a profilů
loga sítotiskem na popruh nebo sponu, ražbou na sponu,
logo je součástí odlitku spony
opasek lze snadno zkracovat
plechové nebo odlévané spony
Dárkové balení do krabiček s logem
Základní cena s ražbou : od 90, -Kč bez DPH
Příprava sítotisk cca 400 Kč
Dodací termín:
1-2 týdny
Minimální množství:
1 ks
Množstevní slevy dohodou.
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Kovové odlitky plakety, sošky
Dvou a trojrozměrné odlitky zakázkových tvarů
Podklady: vlastní model nebo fotografie
povrchové úpravy starozinek, staromosaz,
staroměď

ponikl,

Základní cena : dle velikosti, povrchové úpravy, tvaru odlitku
Zakázková licí forma a model 2D odlitky cca 900 Kč,
3D odlitky cca 2000 Kč
Dodací termín:
3 týdny
Minimální množství:
50 ks
Množstevní slevy dohodou.

Fotorámečky
Fotorámeček je zhotovený z hovězinové usně, podlep a
podnožka je z hovězinové štípenky.
Rámeček je vybavený druky, kterými lze připnout podnožku ve
svislém i podélném směru. Rámeček lze zavěsit na zeď do
předem vyseknutého otvoru na zadní straně rámečku.
Formát obrázku: 9 x 13 cm. Zhotovíme zakázkové rozměry.
Varianty provedení rámečku: hladký, s ražbou dvojité linky,
s dvojitým obšitím, s ražbou ornamentů nebo dohodnutých
motivů, cca 30 druhů usní různých barev a charakterů.
Zajišťujeme dárkové balení v kartonovém obalu s volitelným
potiskem.
Základní cena bez obšití: 110 Kč bez DPH
Základní cena s obšitím: 115 Kč bez DPH
Dodací termín:
1-2 týdny
Minimální množství: 1 ks
Raznice pro slepotisk loga společnosti : cca 350,- Kč

Vojenské známky
Dvou a trojrozměrné odlitky zakázkových tvarů
povrchové úpravy starozinek, staromosaz, ponikl,
staroměď
s kuličkovým řetízkem nebo koženým řemínkem
logo je součástí odlitku nebo gravírované laserem
Základní cena : dle velikosti, povrchové úpravy, tvaru odlitku
Vojenská známka s řetízkem cca 50 – 60 Kč
Zakázková licí forma a model 2D odlitky cca 900 Kč,
Dodací termín:
Minimální množství:

2-3 týdny
50 ks

Množstevní slevy dohodou.
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Kožené náramky s drukem
Kožený náramek se dvěma druky pro nastavení požadované
velikosti.
Nabízíme
jednovrstvou
nebo
dvouvrstvou,
podlepovanou verzi s obšitím. Volitelná povrchová úprava druků.
Provedení loga: slepotiskem, tiskem přes folii, kovový znak s
nýty, sítotisk, laser gravírování na druku
Rozměr náramku: 215 x 14 mm, tloušťka 2,2 mm.
Další rozměry: 220, 230 mm, šířka 20, 30, 40 mm
Síla kůže: 2 mm, 3 mm
Dárkové balení: kartonový výsek s potiskem

Cena pro 215 x 14 mm : 20,- až 30,- Kč, obal cca 8,- Kč
Dodací termín: 1-2 týdny
Minimální množství: 1 ks
Zakázková raznice: cca 350 Kč
Kovový, odlévaný zvoneček
Provedení: Volitelné povrchové úpravy: ponikl – stříbrný lesk,
starozinek – šedočerný mat s patinou, staromosaz – žlutočerný
mat s patinou. Možnost ručního barvení vyrytých motivů a textu.
Standartní rozměry: průměr zvonu 40 mm, výška zvonu 28 mm,
výška volitelné části odlitku cca 40 mm. Váha 50 g.

Cena zvonečku: 50,- až 70,- Kč, licí forma a model odlitku cca
900,- Kč
Dodací termín: 3 týdny
Minimální množství: 100 ks
Přesnou cenu určuje množství, povrchová úprava a tvar odlitku.

Kožený obal s nerez pohárky
Kožený obal na 4-6 pohárků je zhotovený z hovězinové,
probarvené usně, přičemž nabízíme cca 30 barevných odstínů.
Obal můžeme doplnit libovolným počtem nerezových pohárků.
Provedení loga:
slepotiskem,
laser gravírováním do pohárku

kovovým

znakem

s nýty,

Rozměry obalu: 75 x 45 mm, rozměr pohárku: 40 x 40 mm
Základní cena obalu:
Dodací termín:
Základní cena pohárku:
Minimální množství:
Raznice pro slepotisk loga:

49 Kč bez DPH
2 týdny
19 Kč bez DPH
5 ks
cca 350,- Kč
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Kovový znak s nýty – branding reklamních předmětů
Pro případy, kdy nakoupíte hotové reklamní předměty a
potřebujete je opatřit logem, nabízíme nový způsob brandování
kovovým znakem. Výhodou je rychlá instalace, přesné zobrazení i
velmi malých detailů loga a plasticita. Kovový znak je odlitý ze
zinkové slitiny a k předmětu se připevňuje pomocí nýtů.
Zdarma zhotovujeme animace kovových znaků na dodané
fotografie výrobku.
Vhodné použití: Aktovky, kufry, toaletní kufříky, batohy,
spisovky, plastové desky, baseballové čepice, pouzdra, kožené a
textilní obaly, diáře,
Provedení:
Volitelné povrchové úpravy: ponikl – stříbrný lesk, starozinek –
šedočerný mat s patinou, staromosaz – žlutočerný mat s patinou.
Možnost ručního barvení vyrytých motivů a textu.
Cena za znak: cca 13 - 20,- Kč, montáž cca 5 – 8 Kč,
licí forma a model odlitku cca 900,- Kč
Dodací termín: 2-3 týdny
Minimální množství: 100 ks

Kožené peněženky
Peněženky klasických, motorkářských a zakázkových střihů,
výbava dle přání.
Materiál: hovězinové usně matné a lesklé, volitelné barvy
Provedení loga:
laser gravírováním

slepotiskem, kovovým znakem s nýty,

Základní cena dle typu a výbavy: od 190 do 450 Kč Kč
Dodací termín:
2 týdny
Minimální množství: 1 ks
Raznice pro slepotisk loga: cca 350,- Kč

Ostatní výrobky:
zippo pouzdra – volitelné barvy, uchycení na opasek
kovovým klipem
key-holdery a potiskem – volitelné doplňky –
karabinka, šňůrka na tefelon, různá barva a šířka
popruhu
kapsy na doklady, peněženky, atd – různé rozměry,
barvy usně, provedení loga kovovým znakem nebo
ražbou, aplikace ozdobných motivů.

Základní cena Zippo:
95,- Kč
Základní cena Kapsa:
295,- Kč
Základní cena key-holder:
55,- Kč
Minimální množství: zippo, kapsa
1 ks
Minimální množství key-holder:
50ks
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Dárkové obaly
Jakýkoliv výrobek jsme schopni zabalit do potištěných kartonových obalů, dřevěných kazet nebo plechových krabiček volitelných
rozměrů a barev.
Zdarma připravujeme animace potisků.
Základní cena plechovka:
25-30,- Kč
Základní cena karton krabička: 10-15,- Kč
Minimální množství:
1 ks

Dárkové sady
Zvolené dárkové předměty zabalíme do dárkové kazety. Volitelný materiál, barva, provedení loga, atd.
Orientační cena kazety s potiskem Bushman, Toyota:
Minimální množství:

70,- Kč

1 ks
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