KONEC
KRÁMŮ
Z TRAMTÁRIE
Naše reklamní předměty
necestují přes půl zeměkoule.
O to větší radost dělají.

3

EKOLOGIE je životní styl
Začněte pomáhat přírodě
třeba právě volbou reklamních předmětů.
Buďte si jisti, že dárky od Green Cat potěšíte obdarované i přírodu. Jsou totiž:
• praktické
• překvapí
• necestují, pocházejí z lokální produkce
• pomáhají snižovat množství odpadu
• podporují chráněné dílny
• neškodí, jsou z přírodních, obnovitelných nebo recyklovatelných materiálů
Zalíbil se vám nějaký kousek?
Rádi vám jej vyvzorkujeme, doladíme branding, připravíme grafické návrhy
a přesnou kalkulaci. Všechny dárky máme vyvzorkovány u nás v Green Cat
a další zajímavé materiály a nápady k tomu. Přijďte se nezávisle podívat.
Získáte perfektní inspiraci ZDARMA.
Nekupujte zajíce v pytli
Dárky, které si vyberete, vám rádi vyvzorkujeme i na míru. Vzorky vám rádi
zapůjčíme za kauci 500 Kč, kterou odečteme od výsledné ceny zakázky.
Všechny ceny v katalogu jsou orientační a uvedeny bez DPH 21 % a dopravy.

Čím každý dárek šetří přírodu objasní ikony přímo u něj.

www.green-cat.cz

vě
Mlsejte zdra

1. visačka z recyklovaného papíru
2. samolepící etiketa
rozměr:
70 g

SUŠENKY
ZE VSI

Lahodné sušenky pečou ženy v Polici, což je ves
v jižním koutě krásné a čisté Vysočiny. Bohatě
využívají místní zdroje (ořechy, med, ovoce,
zeleninu…), něco si pěstují a něco nakupují

materiál:
jen samé dobroty

od místních malých farmářů. Ke slazení používají

za kolik?
100 ks   | 48,00 Kč/balení
300 ks | 44,00 Kč/balení
500 ks | 39,00 Kč/balení

vůbec. Polotovary, chemická barviva ani umělé

vlastní visačka od 10,00/ks
+ kompletace

med či třtinový cukr či melasu, nebo nepřislazují
příchutě do jejich kuchyně nesmí. Zato chuti je
v každém výrobku plno.
Vyberte z těchto sladkých druhů:
Cantuccini s mandlemi
Cantuccini s mandlemi a zázvorem
Cantuccini s vlašskými ořechy
Mrkvové sušenky slazené medem
Řepné sušenky slazené medem

Nebo radši slané?
Sýrové sušenky
Špenátové sušenky
Vegan s třtinovou melasou a vlašskými ořechy

za má lo peněz, hod ně m u z i k y

5
branding:

t
Zachraňte lá

ky

1. textilní etiketa všitá do švu
(od 7,00 Kč/ks)
2. potisk
3. výšivka
velikost:
universální

EKO
ZÁSTĚRA

Praktický universální střih s nastavitelným
popruhem na krku, šikovnými kapsami a páskem.
V této zástěře dostali druhou šanci látky
z nevyužitých skladových zásob výrobních firem

materiál:
1. zachráněná látka
v aktuálně nabízeném designu

a studií, které by jinak skončily na skládce nebo

2. BIO kepr:
80% BIObavlna, 20% recyklovaný
polyester, 210 g/m2

vybereme z aktuální nabídky.

za kolik?
Kč 440,00/ks
+ případný branding

ve spalovně. Pěkný design látky pro vás vždy

Raději chcete látku bez překvapení?
V tom případě pro vás zástěru ušijeme z extra
odolné biobavlny. Vyberte z barev: černá, tmavě
modrá, lahvově zelená.

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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branding:

a barev
Pestrá palet

1. součást tisku obálky
2. razítko
3. ražba na obálce
rozměr:
A7 / A6 / A5 / A4
64 stran,
recyklovaný papír 80 g/m2,
obálka 2/2, bez lignatury,
8 tipů uvnitř
materiál:
recyklovaný papír
za kolik?
300 ks | 92,00 Kč/ks
500 ks | 72,00 Kč/ks
1 000 ks | 54,00 Kč/ks

RECY
SEŠIT

Recyklovaný papír s příjemným sametovým povrchem.
Sešity vyrábíme v Čechách.
Vybírejte z různých formátů: malý A7 do kapsy,
A6 do kabelky, praktický A5
nebo A4 pro rozmáchlejší povahy.
Sešit obsahuje 32 listů o 64 stranách.
Barvu obálky si vyberete z pestré palety.
A bonus navíc: uvnitř sešitu vaši zákazníci objeví,
budete-li si přát, inspiraci a rady z oblasti ekologie.

v ceně není zahrnuta příprava
a grafické zpracování ekotipů

60%

energie a emisí CO2
šetříme při recyklaci papíru

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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1. visačka
na recyklovaném papíru
2. potisk na pytlík
3. razítko na textil
materiál:
jíl, kompost, semínka, len
za kolik?
1 kus v pytlíku:
100 ks | 65,00 Kč/ks
500 ks | 58,00 Kč/ks
2 kusy v pytlíku:
100 ks | 118,00 Kč/ks
500 ks | 115,00 Kč/ks
papírová visačka 11,00 Kč/ks
potisk pytlíku 11,00 Kč/ks
razítkované logo 7,00 Kč/ks
+ kompletace

SEED
BOMBS

Rozhodně vás nenavádíme k anarchistickým
kouskům. Ale znáte seedbomb? Je to kouzelná
kulička z jílu, kompostu a semínek. Kamkoliv
ji hodíte, tam se zazelená. S radostí je pro vás
vyrobíme v chráněné dílně.
V bombě jsou semínka řeřichy, které se
u nás opravdu daří a vyroste každému.
Seedbombs balíme do lněného pytlíku
a to po jednom, či dvou kusech.

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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1. balící papír ve firemní barvě
2. papírová etiketa
3. dárková kartička
materiál:
avokádový olej + bylinky
váha:
50g/ks
za kolik?
samostatná bomba
v hedvábném papíru s etiketou:
Kč 45,00/ks
dárkový set
se třemi bombami
v hedvábném papíru s etiketou:
Kč 189,00/ks

VOŇAVÉ
ŠUMIVKY

Tuhle voňovou bombu hoďte do vany a nechte se
hýčkat luxusní relaxační koupelí. Přírodní oleje
náramě opečují vaši pokožku a bylinky spolu s
esenciálními oleji vykouzlí úplnou aromaterapii
pro vaši pohodu. Vyrobili je v malém mýdlářství
v Olomouci. Vy získáte příhodný malý dárek,
který navíc nápaditě zabalíme ve vašich barvách
a obrandujeme. Vyberte si třeba léčivý měsíček
či heřmánek, sladkou čokoládu, kozí mléko
nebo čerstvou mátu... přepestrý sortiment rádi
upřesníme.

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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Srdíčk

materiál:
papír + semínka
balení:
1 kus samostatně s visačkou,
více kusů dárkově zabalíme do
papírové krabičky
za kolik?
100 ks | 58,00 Kč /ks
500 ks | 49,00 Kč/ks
papírová visačka od 7,00 Kč/ks
dárková krabička od 18,00 Kč/ks
+ kompletace

SEED
HEARTS

Papírová srdíčka v sobě ukrývají semínka.
Stačí je zasadit a vykvetou.
Co vám vyroste? Lichořeřišnice!
Je to krásná a nenáročná rostlinka, na jejíchž
pestrých květech si dobře pochutnáte.
Srdíčka vyrobíme v různých barvách
a na vaše přání dokážeme i jiné tvary.

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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branding:
visačka z recyklovaného papíru
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kousek příro

1. přebal z recyklovaného papíru
2. krabička s potiskem na míru
váha:
105 g

MÝDLO
HERBALKA

Úžasně voňavá, ručně vyráběná mýdla
od mistra mýdlaře ze severu Čech.
Jsou skvělým malým dárkem. Dodáváme je
skutečně rádi, jelikož všichni zákazníci jsou

za kolik?

z nich nadšeni už v momentě, kdy je přebírají

100 ks | 79,00 Kč/ks
300 ks | 74,00 Kč /ks
500 ks | 72,00 Kč /ks

a mýdla jim krásně provoní kanceláře.

papírový přebal 11,00 Kč/ks
potisk krabičky na míru 25,00 Kč/ks

měsíčkové s citronelou nebo léčivé levandulové.

Vyberte si: povzbuzující mátové, pečující

“Mýdlařina mě doslova uchvátila.“
Tomáš Vojco, mýdlař

0%

plastového odpadu
oproti tekutým mýdlům

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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1. visačka
na recyklovaném papíru
2. přebal z recyklovaného papíru
3. textilní etiketa
4. razítko na textil
rozměr:
malý 21x25 cm
velký 28x32 cm
bochníkový 36x50m
materiál:
viskóza (malý a velký)
bavlna (bochníkový pytlík)

Pytlík
na ovoce
a pečivo

Sáček ze 100% viskózové střiže, se
po dosloužení zkompostuje. Pytlík je skvělý
pro čerstvé pečivo díky mimořádné savosti.
Pěkně se v něm vyjímá i ovoce a zelenina.
Materiál je hygienicky nezávadný (vyhovuje
nařízení ES a Vyhlášky MZ ČR o materiálech
a předmětech určených pro přímý styk
s potravinami). Zvolte tento viskózový pytlík,
nabízí skvělý poměr mezi cenou a výkonem.

za kolik?
malý 21x25 cm:
100 ks | 25,00 Kč/ks
300 ks | 24,00 Kč/ks

Barvu stuhy vyberte: zelenou, modrou,

velký 28x32 cm:
100 ks | 27,00 Kč/ks
300 ks | 26,00 Kč/ks

mix barev.

červenou nebo žlutou, a nebo dodáme

bochníkový 36x50m:
100 ks | 24,00 Kč/ks
300 ks | 22,00 Kč/ks
+ etiketa 7,00 Kč/ks
+ etiketa 7,00 Kč/ks

500

igelitových pytlíků
ušetříte každý rok

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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ROSTOUCÍ
PAPÍR

Lámete si hlavu, čím potěšit klienty?
Bez rozhazování a třeba i s možností
poslat poštou...
Blýskněte se rostoucím papírem!
Novoročenky plné semínek léčivé meduňky,
z pozdravu vykvete vlčí mák nebo z vizitky
vyroste lahodná mrkvička...
Popuste uzdu nápadům, rostoucí papír
je takřka bez omezení.
Podrobnosti prozkoumejte na

www.rostoucí papír

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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Něze se m

eze nekladou

tisk přírodními inkousty
rozměr:
max A3

ROSTOUCÍ
PAPÍR

Takřka zázrak: vaše vizitka nebo pozvánka
vykvetou. Rostoucí papír má v sobě semínka
a stačí jej zasadit a on vyroste. Uvidíte.
Papír potiskneme barevně i černobíle

za kolik?

a to na speciální tiskárně, která nezničí

Přesná cena závisí na formátu,
druhu papíru, potisku a množství.
Cenu vám rádi zkalkulujeme.

semínka. Navíc inkousty s přírodními

Přesvědčte se na pár příkladech,
že rostoucí papír rozhodně nestojí mailant:
leták A7,
barevný jednostranný potisk, náklad 600 ks, rostoucí papír 80g
Kč 11,90 / ks
přání A6,
barevný jednostranný potisk, 300
ks, rostoucí papír 70g
Kč 19,80 / ks

pigmenty, takže v klidu zasaďte.
Získáte zaručeně nejoriginálnější tiskovinu!
Račte si zvolit:
- vizitku
- novoročenku
- letáček
- plakát

vizitka
s barevným jednostranným potiskem, náklad 500 ks, rostoucí
papír 70g
Kč 12,10 / ks

- etiketu

pozvánka
A7, barevný oboustranný potisk,
2 000 ks, rostoucí karton 250g
Kč 22,20 / ks

www.rostoucipapir.cz

Ke každé zakázce připočítáváme
Kč 900,00 na přípravu.

či cokoliv dalšího...

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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Nahraďte uzelnou
vizitkou ko

tisk / razítko
Rozměr:
max. A4
Materiál:
kukuřičný škrob nebo recykl

ROSTOUCÍ
PAPÍR

Papír plný semínek
kvalitně potiskneme inkousty s přírodními
pigmenty, takže zasaďte bez obav.
Nezávazně vám propočítáme ceny
a společně doladíme vaši zakázku.
Rádi vám pošleme i vzorek.
Obraťe se na Karolínu:
karolina.hromadkova@green-cat.cz

za má lo peněz, hod ně m u z i k y

25
Branding:

M

řírodě
p
y
ík
d
í
n
ě
ln
aximální uvo

1. visačka
na recyklovaném papíru
2. visačka na rostoucím papíru
3. papírová krabička na míru
váha v balení:
20  g
za kolik?

BYLINNÁ
KOUPEL

Čistě přírodní koupel s meduňkou lékařskou.
Skvěle se hodí pro přípravu relaxační voňavé
koupele, která uvolní organismus a navodí
pozitivní náladu. Citlivě pečuje o každý typ
pokožky. Navíc v praktickém dárkovém balení,
když hledáte maličkost, která potěší.

100 ks | 39,00 Kč/ks
300 ks | 35,00 Kč/ks
500 ks | 30,00 Kč/ks

Vyzkoušejte i další druhy koupelí: levandulovou,

papírová visačka od 10,00 Kč/ks
+ kompletace

povzbuzující, pěstící nebo pro děti Mr. Ňousek.

meduňkovou, heřmánkovou, ovesnou,

za má lo peněz, hod ně m u z i k y

27
branding:

rám:
Zelená úspo
30 % tepla u
utíká hlavo

1. výšivka
2. našitá látková etiketa
rozměr:
univerzální
materiál:
85 % BIO bavlna,
15 % polyester; 300g/m2
za kolik?
105,00 Kč/ks

ČEPICE
Z BIO
BAVLNY

Značku Stanley Stella si hned oblíbíte,
nabízí totiž udržitelné a šik kousky.
Důkazem je i tato vydařená čapka z bio bavlny.
Vybírejte si ze čtyř barev:
černé, navy, světle šedé a šedé.

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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Odhalte svů
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1. etiketa všitá do tašky (v ceně)
2. papírový rukám na míru
3. dřevěný korálek s gravírováním
za kolik?
SUPER PRUŽNÁ SÍŤOVKA
100 ks | 78,00 Kč/ks
500 ks | 72,00 Kč/ks
BAVLNĚNÁ PRUŽNÁ SÍŤOVKA
100 ks | 120,00 Kč/ks
500 ks | 115,00 Kč/ks
V ceně je všitá visačka s logem
PAPÍROVÝ RUKÁV
s potiskem na míru
100 ks | 13,00 Kč/ks
500 ks | 10,00 Kč/ks
DŘEVĚNÝ KORÁLEK
s gravírovaným logem
100 ks | 24,00 Kč/ks
500 ks | 20,00 Kč/ks

ČESKÁ
SÍŤOVKA

Retro módní kousek, který unese
nepředstavitelné. Vyrobili jsme je pro vás
v chráněné dílně v ČR.
Síťovka přináší parádu pro vás a užitek
pro přírodu díky snižování množství odpadu.
Uvádíme ceny pro dva nejoblíbenější
druhy, další materiály a provedení vám rádi
představíme osobně.
1. SUPER PRUŽNÁ SÍŤOVKA matná, praktická
široká držadla, velkoryse objemná, pestrá
nabídka barev.
2. BAVLNĚNÁ PRUŽNÁ SÍŤOVKA matná,
praktická široká držadla přes rameno, bavlna
se spandexem, velký výběr barev

30 minut
používáme igelitku

a ta se pak 300 let rozkládá

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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branding:

Když

táky...
už existují le

razítko na papírovou kapsu
(barva polštářku dle přání)
rozměr:
propiska 12 x 0,8 cm
materiál:
papír + tuha
za kolik?
100 ks | 37,00 Kč/ks
300 ks | 34,00 Kč/ks
500 ks | 31,00 Kč/ks
cena razítka na míru 630,00 Kč
(jednorázový náklad)

PROPISKA
Z LETÁKU

Letáky přírodu příliš netěší.
Samozřejmě je můžeme recyklovat.
Nebo je raději použijeme znovu a vyrobíme
z nich propisku. Šikovné ruce pracovníků
chráněné dílny rozstříhají letáky na proužky
a vyrobí z nich praktická kuličková pera.

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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Hřeje i sluší

1. výšivka
2. našitá látková etiketa
rozměr:
univerzální
materiál:
dvouvrsvá akrylová vlna
za kolik?
69,00 Kč/ks

ČEPICE
NA ZIMU

Dvouvrstvá pěkně padnoucí čepice s ohrnutým
lemem. Padne pánům i dámám. Příjemná je i velmi
přátelská cena.
Vybírejte z opravdu bohaté palety barev.

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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1. papírová visačka
2. všitá textilní etiketa
3. razítko na textil
rozměr:
27 x 27 cm
materiál:
juta, nitě: bavlna, len
za kolik?
129,00 Kč/ks
papírová etiketa 9,00 Kč/ks
razítkované logo 7,00 Kč/ks
látková visačka od 7,00 Kč/ks

PYTLÍK
Z PYTLŮ
OD KÁVY

Praktické pytlíky se hodí na drobné dárky,
ozdobí květinu nebo poslouží při na kupování
bez obalu. Ušili jsme je z pytlů od kávových zrn
z českých pražíren výběrové a fair trade kávy.
100% rozložitelné v kompostéru.
Nákupem navíc podpoříte Ostrov Naděje v Keni.

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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Kůži vyu

tě
žijeme do mr

1. gravírování do kůže
2. kartička
na recyklovaném papíru
rozměr:
9 x 3 cm
materiál:
zbytky hověziny
za kolik?
100 ks | 37,00 Kč/ks
300 ks | 34,00 Kč/ks
500 ks | 31,00 Kč/ks
cena razítka na míru 630,00 Kč
(jednorázový náklad)

MINI
MALISTICKÉ
KLÍČENKY

Tato klíčenka udělá utrum nekonečnému
hledání klíč a to pěkném jednoduchém designu.
Šikovný řemeslník z Vysočiny při jejich výrobě
chytře využívá zbytků kůže, konkrétně zbytků
hověziny z výroby loketních opěrek do aut.
Hádejte zda máte kousek z BMW, Volkswagenu,
Volva nebo Lamborgini...

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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Cvrkněte si

1. návod s logem
na recyklovaném papíru
2. potisk pytlíku
rozměr:
12 hliněných kliček – mix barev
balení:
lněný pytlík 8   x   11 cm
Materiál:
hliněné kuličky / len / recyklovaný papír
za kolik?
50 ks | 85,00 Kč/ks
100 ks | 78,00 Kč/ks
300 ks | 69,00 Kč/ks
V ceně je papírová visačka
s logem a návodem ke hře

RETRO
KULIČKY

Jednoduchý dárek, který děti zabaví
a rodičům připomene jejich mládí.
Jediné hliněné cvrnkací kuličky opravdu
vyráběné v ČR.
Skrývají se v látkovém pytlíku
a jsou doplněné o návod ke hře.

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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Šetřete vodo

1. razítko
2. ražba
materiál:
recyklovaná lepenka 1,2 mm
rozměr:
320 x 230 mm; výška hřbetu 1,5
mm, 2,10 mm, 3,40 mm
za kolik?
hřbet 5 mm:

DESKY
Z RECY
KARTONU

Ptáte se, co má společného úspora vody
a recyklace papíru? Využití sběru pro
opakovanou výrobu papíru úspoře vody
významně pomáhá. Spotřeba vody je 5x nižší
a produkce odpadních vod je menší až 15x
než při prvovýrobě papíru. Tedy další plusové
body pro tyto pevné papírové desky, které
nejen, že skvěle vypadají, ale i dlouho vydrží.

od 50 ks | 23,40 Kč/ks
od 500 ks | 19,50 Kč/ks
hřbet 10 mm
od 50 ks | 27,10 Kč/ks
od 500 ks | 22,20 Kč/ks
hřbet 40 mm
od 50 ks | 29,00 Kč/ks
od 500 ks | 23,80 Kč/ks
výroba razítka 500 Kč
razítkování 3,00 Kč/ks

100 000
litrů vody ušetří

recyklace papíru oproti výrobě nového

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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branding:

avá
Klasika vyhr

1. gravírování na každé kostce
(v ceně)
2. dárková kartička k pytlíku či
krabičce
3. potisk krabičky (7,00 Kč/ks)
4. potisk pytlíku (od 14,00 Kč/ks)
rozměr:
kostka 16 mm
pytlík 8x8 cm
krabička 5x2x3 cm
materiál: buk
za kolik?
6 kostek v krabičce
115,00 Kč/ks
6 kostek v pytlíku
125,00 Kč/ks
V ceně je na každé kostce
vygravírované logo.

DŘEVĚNÉ
HRACÍ
KOSTKY

Dřevěné kostky ze zbytků buku,
který vyrostl i byl zpracován v Čechách.
Je příjemné už jen je vzít do ruky a pohladit do
hlaďoučka opracované dřevo. A co teprve hodit...
Rozpomeňte si na tuto léty osvědčenou zábavu
a rozjeďte nevinný karban.
Balení může být do papírové krabičky nebo
látkového pytlíku.
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branding:

Petrucii
d
o
e
c
a
r
t
s
u
Vtipné il

visuál na míru
rozměr:
310 x 284  mm
formát můžeme změnit

Originální
PEXESO

Určete si svoje téma. My vám na něj
vytvoříme pexeso s vtipnými a neotřelými
kresbami. Na rubu je samozřejmě vaše logo.

materiál:
recyklovaný či FSC papír

Výrazné a jednoduché obrázky si děti snadno

za kolik?

a všechny vskutku baví.

zapamatují. A díky tomu má hra pořádný spád

500 ks | 55,00 Kč/ks
1000 ks | 34,00 Kč/ks
1500 ks | 29,00 Kč/ks
V ceně jsou ilustrace na míru

2,8 sběru

= 2,5 kg nového papíru
= úspora 7,5 dřeva

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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branding:

řte
Ořežte a tvo

1. potisk
(max. velikost potisku
140x 21 cm)
2. barevný lak a probarvení dřeva
3. krabička s potiskem
rozměr:
délka tužky 175 mm
materiál:
dřevo, grafit
za kolik?
500—999 ks | 8,90 Kč/ks
potisk 1 barva 4,30 Kč/ks
+ tisková příprava 800,00 Kč

NEOBYČEJNÉ
TUŽKY

Dřevěná tužka je tak příjemná na dotyk,
geniální nápady vám skrz ni přímo skáčou
na papír. Klasické tužky vyrábíme v přírodním
provedení a následně je můžeme nalakovat
bezbarvým lakem nebo ladit do vaší firemní
barvy (výběr z 24 odstínů). Skvěle vypadají
i tužky probarvené zdravotně nezávadným
potravinářským barvivem, což nabízíme od 500
kusů. Možností je moře, k tomu ještě doplňky:
guma, barevný konec atd.
Pro příklad jsme vám zkalkulovali černou tužku
s jednobarevným potiskem. Ostatní možnosti
rádi spočítáme na míru.
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branding:

hřejí
a
z
c
e
n
o
k
a
n
Zaujmou a

1. gravírování do dřeva (v ceně)
2. potisk
rozměr:
dvě velikosti:
1. průměr 37 mm
2. průměr 44 mm
materiál:
topolová překližka + kovový
špendlík
za kolik?
100 ks | 36,00 Kč/ks
300 ks | 30,00 Kč/ks
500 ks | 29,00 Kč/ks
+ příprava (jednorázová pložka)
350,00 Kč/ks

EKO
PLACKY

Placky jsou hitovka, dlouho jsme hledali přírodní
náhradu za ty klasické plechové. A konečně vám
ji nabízíme: půvabné placky z topolové překližky
vyrobené pěkně v Čechách.
Svá sdělení můžete elegantně vygravírovat
do dřeva nebo placku výrazněji a barevně
potisknout.
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branding:

vaných
lo
k
y
c
e
r
z
o
k
Krmít
kartonů
h
c
ý
v
jo
o
p
á
n

1. visačka
na recyklovaném papíru
2. papírový přebal
rozměr:
24 cm výška
průměr cca 5 cm
na 3 - 4 lojové koule
materiál:
recyklovaný plast
za kolik?
50 ks | 65,00 Kč/ks
100 ks | 62,00 Kč/ks
od 300 ks | 59,00 Kč/ks

PTAČÍ
KRMÍTKO

Plastové síťky, ve kterých běžně bývají lojové
koule zavěšeny, představují velké nebezpečí
nejen pro ptáky, kteří se do ní zamotají. Ale i pro
další divoká zvířata a pro psy: spadlé síťky jim
lákavě voní a tak ji sblajznou. Je tedy lepší síťky
nepoužívat a koule před zavěšením rozbalit.
Skvěle je naservírujete v tomto krmítku.
Vejdou se do něj 3 až 4 lojové koule a hodí se
do ní i jablka. Krmítka se vyrábí v Holandsku
z recyklovaných nápojových kartonů.

visačka 12,00 Kč/ks

STOP

nešťastným zraněním
ptáčků a dalších zvířat
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branding:

,
První svíceitneje celý rok
který využ

gravírování do dřeva
rozměr:
8 x 8 x 3,5 cm;
13 x 13 x 3,5 cm (adventní)

VOŇAVÝ
SVÍCEN

Voňavý svícen z červeného cedru. Cedr je
obdivuhodné dřevo. Je překrásné s pestrými
barevnými přechody a letokruhy, ale i velmi
voňavé. Když svícen namočíte a pak zapálíte

materiál:
cedr

svíčku, voní ještě intenzivněji.

za kolik?

Přes léto jej tedy vložte do skříně

pro jednu svíčku
100 ks | 88,00 Kč/ks
500 ks | 86,00 Kč/ks

ke kabátům a bezpečně je ochráníte.

adventní (pro čtyři svíčku)
100 ks | 129,00 Kč/ks
500 ks | 126,00 Kč/ks

nebo adventní svícen pro čtyři svíčky,

ceny jsou včetně svíček
gravírování loga od 13,00 Kč/ks
dárkové balení (mašle, kartička)
17,00 Kč/ks
visačka 12,00 Kč/ks

Jediní, komu cedr nevoní, jsou moli.

Ať zvolíte malý svícen na jednu svíčku,
určitě to bude vítaný dárek.
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branding:

hlup
Nepustí ani c

1. papírová visačka (v ceně)
2. výšivka
3. razítko na textil
4. látková etiketa všitá
rozměr:
50x70 cm

LNĚNÁ
UTĚRKA

Tento len se u nás pěstuje i tká, šije se z něj
však převážně v Anglii, tak my ho pro vás pár
metrů zachránili:) Na poli poznáte len snadno
podle půvabných modrých kvítků, uvidíte ho
ale bohužel jen výjimečně. Moc se ho už u nás

materiál:
len

nepěstuje. A je to škoda! Je to plodina i výroba

za kolik?

dovážených z daleka.

šetrná k přírodě. Navíc skvělá náhrada látek

utěrka 99,00 Kč / ks
papírová etiketa 9,00 Kč/ks
razítkované logo 7,00 Kč/ks
látková visačka od 7,00 Kč/ks

Lněné utěrky vás nadchnou. Látka je pevná
a přesto povolná, vydrží věky a čím častěji ji
perete, tím je měkčí. Utěrky jsme pro vás ušili
v chráněné dílně. Poutka jsou ze stuh taktéž
vyrobených v ČR. Zvolte pestrý mix poutek,
nebo je doladíme k vašim firemním barvám.
Poutka jsme umístili tak rafinovaně, že utěrka
báječně poslouží i jako prostírání, protože jsou
schovány v rubu.
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branding:
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Lipový kv

visačka s návodem a logem
balení:
pytlík z recyklovaného papíru
+ našitá etiketa
za kolik?
100 ks | 59,00 Kč/ks
500 ks | 39,00 Kč/ks
V ceně je visačka
s receptem k přípravě a logem

ČAJ
PROTI
KAŠLI

Zimní nečas vás nezaskočí. Lipový čaj patří
k nejoblíbenějším léčivým nálevům. Vyhání
z těla horečku, pomáhá při nachlazení, chrapotu,
únavě, zánětech, je dobrý pro žaludek. Originálně
zabalen vytvoří vítaný dárek pro vaše zákazníky.
Vyberte si z naší nabídky léčivých čajů:
1. meduňkový pro spokojený spánek
2. máta pro zklidnění žaludku
3. lipový květ proti nachlazení
NOVINKA:
etikety na rostoucím papíru se semínky
květin, které milují včely
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branding:

Objevte, ja

oláda
k
o
č
á
v
a
r
p
á
k c h ut n

rozměr:
45g
materiál:
70 % kakaa
za kolik?
všechny druhy
100 ks | 99,00 Kč/ks
300 ks | 95,00 Kč/ks
500 ks | 85,00 Kč/ks
vlastní obal 17,00 Kč/ks

ČOKOLÁDA

Rozpusťte ji na jazyku a odhalíte chuť skutečné
čokolády připravené jen z výběrových kakaových
bobů a třtinové šťávy. Žádná nezdravá
cukrovinka, ale opravdová dobrota plná chuti.
Sympatičtí čeští výrobci spolupracují přímo
s farmáři a vytvářejí udržitelný vztah s nimi
i s přírodou. Přebal čokolády vám připravíme
na míru!
Vyberte si tu svou:
tmavou čokoládu, rustikální s boby, s vlašskými
nebo pekanovými ořechy, s mandlemi, s mořsku
solí, chilli, pepřem, s květy pomeranče nebo
kávovou. Fajn je i mix, páč všechny jsou výborné.

BOBY

z původních oblastí,
kde rostou odjakživa

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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branding:
1. vlastní obal
2. přebal z recyklovaného papíru

no
Energie na rá

papírová etiketa na celofánovém
sáčku (v ceně)
objem:
70 g

JOGURT
Z PASTVY

Přemýšlíte nad praktickým dárkem po party
na rozloučenou? Vybavte své hosty dobrotou
ke snídani. Tento jogurt vyrábí na farmě
Bláto klasickou metodou zrání ve skle a to

materiál:
jen samé dobroty

z plnotučného mléka od spokojených krav, které

za kolik?

lahodně i proto, že pochází ze sladkého mléka,

69,00 Kč/ks

a to díky krmení krav, které je prosté siláží.

+ 9,00 Kč lžička z FSC dřeva
a visačka

Takové mléko je vzácné.

se volně pasou na pastvinách. Jogurt chutná

100%

energeticky soběstačná
mléčná farma Bláto
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branding:

papírová etiketa na pytlíku

dom a
e
m
e
č
e
p
u
o
S lásk

rozměr:
8 x 8  cm
balení:
sáček z celofánu
za kolik?
100 ks | 21,00 Kč/ks
300 ks | 19,00 Kč/ks
500 ks | 18,00 Kč/ks
+ celofánový sáček, mašle
a kompletace 7,00 Kč/ks

KLASICKÉ
PERNÍČKY

Osvědčená receptura perníčků,
které chutnají opravu skvěle!
A náramě i vypadají.
Klasické tvary nebo motiv na míru.
Perníčky zabalíme do celofánového sáčku
a hezky ozdobíme mašlí vyrobenou v ČR.
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branding:
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n
Naplá

ážitky

součást visuálu
rozměr:
33 x 30 cm
materiál:
recyklovaný papír
za kolik?
300 ks | 139,00 Kč/ks
(minimální množství)
500 ks | 109,00 Kč/ks

RODINNÝ
PLÁNOVACÍ
KALENDÁŘ

Společný čas a zážitky je potřeba si dobře
naplánovat. V kalendáři najdete pro každý měsíc
i inspiraci, čeho si v přírodě všímat a co tam
podnikat. Nebo můžeme každý měsíc obohatit
ekologickým tipem pro šetrnější domácnost.
Originální texty i ilustrace (nebo fotografie)
připravíme společně na míru vašim činnostem.
Chytrý formát kalendáře, který je dost velký,
dobře vychází na tiskový arch a navíc je vhodný
i pro zasílání poštou. Složený kalendář má
rozměr 33 x 30 cm a rozložený 33 x 60 cm
(každý měsíc má svoji dvoustranu).
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branding:
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Ráno utrž

etiketa z recyklovaného papíru
objem:
160 ml
za kolik?
99,00 Kč/ks

ZERO
WASTE
DŽEM

Výborná malinová, jahodová, či borůvková marmeláda
je ručně vyráběna a uchována v opakovaně použitelných
obalech s ideou minimalizace odpadu. Jelikož Zero
waste myšlenka stojí za celým projektem můžete
skleničku buď znovu použít nebo vrátit zpět do oběhu.
Pro snadnější opakované použití také není sklenička
polepena etiketou. Ta je pěkně přivázána přírodním
provázkem.
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branding:

ro re
Druhý život p

er
klamní bann

1. textilní etiketa
2. visačka
z recyklovaného papíru
rozměr:
1. 27x25 cm (pro formát A5)
2. 27x37 cm (pro formát A4)

TAŠKA
Z POUTAČE

Život reklamních bannerů je krátký,
ač jsou z materiálu takřka nezničitelného.
Využijeme jej znovu!
Vyrobíme z nich zajímavé tašky, do kterých
skvěle padnou vaše materiály, které jste připravili

materiál:
použité reklamní poutače

pro novináře na tiskové konferenci nebo pro vaše

za kolik?

Co kus, to originál.

27x25 cm (pro A5)
100 ks | 65,00 Kč/ks
300 ks | 45,00 Kč/ks
27x37 cm (pro A4)
100 ks | 69,00 Kč/ks
300 ks | 49,00 Kč/ks
v ceně je papírová visačka
z recyklovaného papíru

obchodní partnery.
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branding:

pytlík
o
k
ja
k
lí
t
y
p
í
Nen

papírová visačka/papírový pásek
přes pytlík / textilní etiketa
rozměr:
32 x 32 cm

FRUSACK

Každý z nás ročně spotřebuje přes 300
jednorázových sáčků. Ty tvoří obrovskou
ekologickou zátěž. Mikrotenové sáčky většinou
končí ve spalovnách nebo na skládkách.

materiál:
rozložitelný bio materiál

Největší hrozbu představuje plastový odpad

za kolik?

i pro zvířata a přírodu u nás.

100 ks | 92,00 Kč/ks
500 ks | 85,00 Kč/ks
1 000 ks | 80,00 Kč/ks
3 000 ks | 74,00 Kč/ks

S Frusackem můžete chodit na nákupy

papírová visačka 9,00 Kč/ks
látková etiketa od 7,00 Kč/ks

pro život ve světových oceánech, ale je prekérní

opakovaně a zamezit nadužívání zbytečného
plastového odpadu.

BEZ VÍTĚZE

zůstává boj mezi plastovými
a papírovými pytlíky
vyhrává pouze pytlík na pořád

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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branding:

Dá si někdo razilskou kávu?
výbornou B

potisk na balení
množství:
125 g v chytrém balení
zachovávající aroma
za kolik?
99,00 Kč/ks
+ potisk balení Kč 17,00 / ks

KÁVA S
POCTIVÝM
PŘÍSTUPEM

Připomeňte si vtipnou repliku z filmu Kulový
blesk a pochutnejte si na vynikající brazilské
kávě s příjemnou čokoládovo-oříškovou chutí,
se silným aroma a bez jakékoliv kyselosti.
Upražili ji pro vás sympaťáci z malé pražírny
v Brně, kteří pečlivě dbají na původ kávy.
Nakupují ji přímo od malých farmářů a družstev
s nekompromisním důrazem na ekologické
pěstování a poctivou cenu, kterou pěstitelé
získají. Každý balíček ozdobíme vaším logem,
které na něj natiskneme.
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branding:

ě
Příjemná vůn

po m e d u

1. papírová etiketa na celofán
2. dárková krabička
3. logo na svíčku
rozměr:
úzká:
5 x 3; 11 x 3 ; 21 x 3  cm
široká:
5,5 x 4,5; 11 x 4,5; 21 x 4,5  cm
Materiál:
včelí vosk
+ celofánový sáček a mašle
za kolik?
velikost 11 x 3 cm
100 ks | 47,00 Kč/ks
500 ks | 44,00 Kč/ks
velikost 21 x 3 cm
100 ks | 79,00 Kč/ks
500 ks | 65,00 Kč/ks
papírová etiketa 12,00 Kč/ks

SVÍČKY
ZE VČELÍHO
VOSKU

Ručně vyrobené svíčky ze včelího vosku, které
mají moře výhod: nečadí, voní, pohlcují pachy
a cigaretový kouř, ionizují ovzduší a blahodárně
působí na naše smysly. Jsou 100% přírodní
a vyrobené v Českém středohoří.
Vybírejte z pestrých barev: žlutá, oranžová,
červená, vínová, fialová, modrá, světle a tmavě
zelená.
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branding:

sá
Rozhazujte a

zejte

etiketa na míru (v ceně)
rozměr:
srdíčko: 4,5 x 4,3 cm
materiál:
rostoucí papír,
krabice z recyklovaného kartonu

KONFETY
PLNÉ
SEMÍNEK

Upcykling snižuje množství odpadu tak, že materiál znovu využijeme. Tyto srdíčka vyrábíme
ze zbytků rostoucího papíru: ze všeho, co se
nepovede, z nátisků a odřezků. Každý dílek má
na sobě jiný kousek tisku.
Zasaďte si je, vyroste vám z nich léčivá meduň-

za kolik?

ka, nebo mix květin pro včely. Aby minimalizace

500 srdíček v boxu| Kč 1 290,00
1 000 srdíček v boxu | Kč 2 400,00
2 000 srdíček v boxu | Kč 4 600,00

odpadu byla maximální, změnili jsme balení:

etiketa na krabici na míru v ceně

šetrnějším velkém balení ve velkém boxu.

konfety vám dodáme v ekonomicky i ekologicky
Srdíčka nejsou jediná, uděláme
vám tvar, jaký si přejete.
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branding:
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Šetr
í
chutnají i léč

vlastní kulatá etiketa
na plechovce
rozměr:
plechovka: průměr 75 mm a výška 165 mm | obsah 70 g

AJURVÉDA
ČAJ

Lahodná čajová směs rafinovaně skombinovaná
tak, aby nejen chutnala, ale pomáhala našemu
zdraví a půvabu. Vše v BIO kvalitě a vyrobeno
v České republice.

složení čaje:
levandule | šípek | zázvor | rooibos čaj | fenykl | čaj mate | čaj
pu erh | hřebíček | kardamon | kopřiva | lékořice | pepř | rozmarýn
| skořice

Hezkou plechovou dózu používejte opakovaně:

za kolik?

můžete dát knoflíky, vločky či cokoliv jiného.

89,00 Kč/ks
+ etiketa Kč 11,00 / ks

doplňte ji dalším čajem, který si už můžete
zakoupit v pytlíku, nebo ji vraťte výrobci a na
další nákup získáte slevu 10%. Vždy do ní také

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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branding:

voní!
Desky, které

potisk / razítko / všitá visačka
/ barva olemování dle logotypu
rozměr:
na formát A4 a A5
materiál:
papír/igelit
za kolik?
do 250 ks | 44,00 Kč/ks
nad 250 ks | 39,00 Kč/ks

DESKY
Z DVOJÍM
ŽIVOTEM

Suroviny pro výrobu ekodrogerie nám chodí
v papírových nebo igelitových pytlích. Rozhodně
je nevyhodíme. Vyrábíme z nich desky
na tiskoviny. Mají praktické zavírání a chytrou
kapsičku na vizitku.

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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branding:

sa
Šikovná kapjší drobnosti
na nejrůzně

textilní etiketa
všitá ve švu
rozměr:
190 × 95 mm
materiál:
banner
za kolik?
50 ks | 165,00 Kč/ks
100 ks | 155,00 Kč/ks
300 ks | 139,00 Kč/ks
V ceně je papírová visačka
z recyklovaného papíru
a všitá etiketa s logem

PENÁL
Z BANNERU

Pastelky a tužky, hygienické potřeby nebo třeba
pamlsky pro psa, pohodlně uložíte
do této kapsy na zip. Kapsa navíc dala druhý
život reklamnímu banneru.
Vyrobeno v chráněné dílně.

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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branding:

vlastní etiketa

ot
Prodlužte živstřevíců
oblíbených

materiál:
včelí vosk

VOSK
NA BOTY

Včelí vosk pro nejlepší ochranu a impregnaci
kožené obuvi nejen před vodou, ale i sluncem,
sněhem a solí. Dlouhodobě zabraňuje
vysušování kůže. Voskem ošetřené boty dobře

za kolik?

dýchají. Je vhodný i pro membránové materiály

od 49,00 Kč/ks
+ etiketa Kč 10,00 / ks

(Gore-Tex atd.).

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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branding:

papírová visačka | potisk

Zapomeňteé PETky
na zbytečn

rozměr:
výška 210 cm, 0,6 litrů
Materiál:
plast SAN
za kolik?
100 ks | 83,00 Kč/ks
300 ks | 79,00 Kč/ks

LEHOUNKÁ
LÁHEV
NA VODU

Pěkně čirá plastová láhev s praktickým
širokým uzávěrem. Natočenou vodu tak snadno
dochutíte citrónem, mátou nebo ovocem, také
se dobře vymývá. Víčko je z ušlechtilé oceli
a to, že neukápne ani kapka, zaručuje těsnící
gumička.

za má lo peněz, hod ně m u z i k y
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branding:

otištěno
p
i
o
n
e
b
o
r
y
Šetrně v

1. potisk ekologickými barvami
2. všitá etiketa
rozměr:
37 x 47  cm
materiál:
100% BIO bavlna
za kolik?
přírodní barva
100 ks | 89,00 Kč/ks
500 ks | 85,00 Kč/ks
barevné a bílé
100 ks | 98,00 Kč/ks
500 ks | 95,00 Kč/ks
Cena je bez potisku

VAK
Z BIOBAVLNY

Kvalitní silná BIO bavlna s certifikací GOTS.
Pevné šňůrky, které hned tak něco nepoloží.
Nabídka barev je nyní pestřejší. Vybírejte tedy
z těchto: přírodní, černá, navy, vínová, červená,
žlutá, listová zelená a bílá.

p ra k t ic k ý dá rek
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branding:

lujeme
k
y
c
e
r
a
e
m
Sbírá

v Anglii

1. potisk
2. gravírování
3. visačka
na recyklovaném papíru
rozměr:
227 ml | 340 ml
materiál:
recyklovaný plast
za kolik?
objem 227 ml
50 ks | Kč 220,00/ks
100 ks | Kč 200,00/ks
300 ks | Kč 199,00/ks
objem 340 ml
50 ks | Kč 230,00/ks
100 ks | Kč 225,00/ks
300 ks | Kč 210,00/ks
+ potisk nebo gravírování
25,00 Kč/ks

rCUP

Z JEDNORÁZOVÝCH
KELÍMKŮ

Jednorázový kelímek slouží pouhých 30 minut.
Pak je konec. Učiňte tomu konec a navíc
stylově! S jedinečným opakovaně použitelným
kelímkem, který je vyroben z recyklovaných
jednorázových kelímků na kávu. Vyrábí se
ve Velké Británii, takže toho moc nenacestuje.
Nejen že je krásný, ale má i moře dalších
předností: 100% těsní, je odolný a s dlouhou
životností, udržuje nápoj teplý nebo studený
a pohodlně se drží i s horkým obsahem.
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Branding:

da igelitu
a
r
h
á
n
á
v
a
ň
Vo

1. dárková kartička
na rostoucím papíru
2. 2. potisk papírového obalu
Rozměr:
ubrousek 30 x 35 cm
Materiál:
100% včelí vosk, 100% bavlna
s certifikátem OEKOTEX, obal:
recyklovaný karton
za kolik?
100 ks | Kč 95,00/ks
300 ks | Kč 81,00/ks
500 ks | Kč 65,00/ks
+ logo na obal od 7,00 Kč /ks

POVOSKOVANÝ
UBROUSEK

Perfektně do něj zabalíte svačinu, koupíte
chleba nebo vážené dobroty. Užívejte ho
opakovaně a snižujte tak množství plastového
odpadu. Odmění vás dobrý pocit
z pomoci příroděma příjemná vůně včelího
vosku.
Za tu trochu vyfouklého vosku se včelám
odvděčte, zasaďte dárkovou kartičku, která
je z rostoucího papíru plného semínek květin,
které včely milují.
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Branding:

vandule
le
IO
B
í
n
ů
v
ěný
Polštář napln

papírová nebo textilní visačka
Rozměr:
30 x 30  cm
Svrchní materiál:
100% bavlna
Balení:
zavařeno v celofánu, aby
nádherná vůně nevyprchala
za kolik?
50 ks | 233,00 Kč/ks
100 ks | 207,00 Kč /ks
300 ks | 190,00 Kč /ks
V ceně je papírová visačka
z recyklovaného papíru

VOŇAVÝ
POLŠTÁŘ

Dekorační a relaxační polštář s květem
ekologicky pěstované levandule lékařské.
Přenádherně voní
a zaručeně vyvolává spokojený úsměv.
Ručně šitý v chráněné dílně na Moravě, kde je
pěstována i levandule.
Obal je snímatelný a pratelný.
Možnost náhradního plnění.

p ra k t ic k ý dá rek
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Branding:

duje
Detail rozho

1. vytkané logo
2. design na míru
3. papírová etiketa spojující pár
4. dekrabička
z recyklovaného papíru
velikost:
dámské 36 – 40 | pánské 41– 46
materiál:
80 % česané bavlny
15 % polyamidu
5 % elastanu
za kolik?
100 ks | 155,00 Kč/ks
300 ks | 96,00 Kč/ks
600 ks | 86,00 Kč/ks
Vlastní design s logem vytkaným
na chodidle je v ceně.
Papírové etikety spojující pár stojí při jakékoliv množství
5 000,00 Kč
Krabička z recyklu 14,00 Kč/ks

CHIC
PONOŽKY

Kvalitní ponožky vyrobené na Zlínsku. Velikostí
se nebojte: ideální je jedna univerzální pro dámy
a jedna pro pány. Vybírat můžete z pestré palety
jednobarevných nebo vzorovaných ponožek.
Rádi připravíme i design na míru.

p ra k t ic k ý dá rek
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branding:

Čistý

je
design bodu

1. gravírování do dřeva
2. papírová visačka
rozměr:
délka 51 cm
materiál:
třešeň

MODERNÍ
LŽÍCE
NA BOTY

Každé obouvání, kdy vezmete do ruky
toto perfektně opracované třešňové dřevo,
vás potěší. A nejen vás, ale i přírodu, jelikož
tuto lžíci pro Vás vyrobil šikovný truhlář
na Vysočině. Třešeň je nádherný strom, ale
bohužel ne dlouhověký, dožívá se maximálně

za kolik?

sta let a pak už nezbývá než z jejího dřeva

50 ks | 250,00 Kč/ks
100 ks | 240,00 Kč/ks
500 ks | 190,00 Kč/ks

vyrobit něco takto krásného a praktického.

+ gravírování
50 ks | 45,00 Kč/ks
100 ks | 39,00 Kč/ks
500 ks | 29,00 Kč/ks

Takže hned tři bonusy pro přírodu:

500 ks | 189,00 Kč/ks

1. je z přírodního materiálu,
2. bude Vám dlouho sloužit,
3. takřka necestovala a má tak minimální
uhlíkovou stopu. Tu chcete!
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branding:

s:
Výhra pro váárek pro muže
povedený d

rozměr:
39x18x8 cm
za kolik?
50 ks | 350,00 Kč/ks
100 ks | 340,00 Kč/ks
500 ks | 330,00 Kč/ks

KOŠÍK
NEJEN
S PIVEM

Pivo Přátelského pivovaru Malešov nadchne
každého, kdo ho ochutná. Ať zvolíte lehkou
devítku, výraznou dvanácku či hořkou
čtrnáctku, nesáhnete vedle. Pivo doplníme
kvalitním ovocným chatney a pikantní hořčicí
ve stylových skleničkách WECK, které
můžete používat opakovaně. Šup se vším do
praktického loubkového košíku, který také
najde následné uplatnění v každé domácnosti.
Vše bezpečně vystlat dřevitou vatou, převázat
mašlí, doplnit dárkovou kartičkou.
dvě praktické rady:
1. pivo není určeno k výrazně dlouhému
skladování a ideálně ho uchovávat v teplotě
do 10 stupňů
2. dárek je lepší předávat osobně, distribuci
poštou nemůžeme doporučit

p ra k t ic k ý dá rek
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branding:
1. dárková kartička
2. logo na košík

Při
ý večer.
k
c
i
t
n
a
m
o
r
logo gravírované do skla
/ visačka / krabička
Materiál:
sklo
za kolik?
89,00 Kč/ks

UNIKÁTNÍ
SKLENIČKA

Láhev od výborného vína lze hodit do kontejneru
na sklo k recyklaci, nebo z něj chytrou technologií
vyrobit originální skleničku.
Radost uděláte darováním skleničky
samotné, nebo můžete doplnit v sadě
s dalším lahodným vínem.

p ra k t ic k ý dá rek
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Branding:

ytlíku
p
ý
v
o
t
li
e
ig
,
Pa, pa

1. kartička na recyklu
2. textilní etiketa
rozměr:
16x12 cm (rozložená 16x24 cm)
23x13 cm (rozložená 23x25 cm)
materiál:
svchní látka je ze 100% bavlny,
vnitřní látka je nylon s PU,
bez olova a ftalátů
za kolik?
malá kapsa 16x12 cm
149,00 Kč/ks
velká kapsa 23x13 cm
169,00 Kč/ks

SVAČINOVÁ
KAPSA

Ať už jdete do přírody nebo do práce,
chutná svačina je vždy potřeba. Zapomeňte ale
na nepraktické ubrousky a pytlíky, které navíc
zaplavují přírodu odpadem. Využijte praktickou
svačinovou kapsu na suchý zip, kterou jednoduše
očistíte nebo vyperete.
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branding:

stole
m
e
š
a
v
a
n
y
d
Půvab příro

1. papírová visačka (v ceně)
2. logo gravírované do podtácku
3. potisk krabičky
rozměr:
průměr 9 cm
materiál:
dřevo
za kolik?
od 20 ks | 240,00 Kč/sada
od 50 ks | 199,00 Kč/sada
od 100 ks | 180,00 Kč/sada
(6 podtácků)

DŘEVĚNÉ
PODTÁCKY

Pohledné i praktické podtácky, které využijete
doma i v kanceláři. Ať zvolíte motiv rozkvetlé
louky nebo ptáčků, buďte si jisti, že spolehlivě
ochrání každý stůl.
Sada obsahuje 6 podtácků v dárkové krabičce.
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branding:

dničení
a
r
h
a
z
í
c
á
m
Do
ku
bez nepořád

visačka z recyklovaného či
rostoucího papíru / všitá etiketa
s logem
rozměr:
80 x 80  cm
materiál:
vyřazený reklamní banner
za kolik?
50 ks | 159,00 Kč/ks
100 ks | 144,00 Kč/ks
300 ks | 129,00 Kč/ks
V ceně je visačka z recyklu
a dárkové přebalení stuhou.

PODLOŽKA
NA PŘESAZOVÁNÍ

Všechny vaše domácí zelené krasavice
volají po přesazení a balkón si přímo říká
o nové nájemníky. Jen kdyby z toho nebylo
tolik nepořádku…
Tomu udělá utrum geniálně jednoduchá
a praktická podložka na přesazování, která
zachraňuje vyhozené reklamní poutače.
Podložka má lem a poutka pro přenášení v barvě
dle vašeho logotypu. Praktické jsou i cvoky
v rozích.
Vyrobeno v chráněné dílně.
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branding:

s
Minimalismhupřírody
ve službác

1. papírová visačka
2. samolepka s eko potiskem
objem:
1,5 l
materiál:
recyklovaný plast
za kolik?
99,00 Kč/ks

RECYKLOVANÁ
KONVIČKA

Zalévání s touto konvičkou bude čistá radost.
Vydařený čistý design, bezvadně tekoucí voda
a navíc plast recyklovaný do druhého života.
Vyžadování výrobků z recyklu je hned následný
krok po třídění odpadu.
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branding:

ku ,
Paměť v korpapíru
dřevu nebo

jednobarevný potisk
nebo gravírování (v ceně)
velikost:
16 GB
za kolik?
recyklovaný papír 139,00 Kč/ks
korek 149,00 Kč/ks
dřevo 135,00 Kč/ks

USB V
PŘÍRODNÍM
OBALU

Nehodláme nic natírat nazeleno. USB není nic
zas tak eko, ale je to praktická věc, která se
hodí každému. Vnější plášť z recyklovaného
papíru, korku nebo dřeva ji obzvláštní. Takový
USB disk rozhodně neztratíte a bude vám sloužit
pěkně dlouho.

(pro náklad 100 ks,
včetně potisku 1 barvou)

dřevo

korek

recyklovaný papír

p ra k t ic k ý dá rek

115
branding:

e,
Nepřetápějtod nohou
zahřejte se

1. originální papírová etiketa
(v ceně)
2. našitá látková etiketa
materiál:
vlna
za kolik?
Kč 199,00 (dámské)
Kč 220,00 (pánské)

PONOŽKY
OD NAŠÍ
BÁBÍ

Bábí Pytlíková plete nejlepší ponožky
na světě. Nekoušou, hřejí a sluší. Vydrží vám
neuvěřitelně dlouho. Co kus to originál, jelikož
bábí nápaditě využívá zbytků vln.
Neváhejte, každý rok naplete paní Pytlíková
pouze pár desítek pátrů. Nenechte si tedy
vyfouknout tuto vzácnou ruční práci.
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branding:

Zaručen

ti nárazu
o
r
p
á
ln
o
d
o
ě

vlastní visuál
neoprenového obalu
objem:
330 ml | 500 ml | 700 ml
materiál:
sklo, neopren, dřevo, plast

SKLENĚNÁ
LÁHEV
DRINKIT

Sklo je to nejlepší pro vás i pro přírodu. Ze skla
se neuvolňují žádné škodlivé látky a výborně
se myje. Snižujte množství zbytečného odpadu
opravdu stylovým způsobem. Buďte si jisti, že
tato láhev vám vydrží opravdu dlouho. Láhev je ze
super odolného a lehkého borosilikátového skla,

za kolik?

bezpečně ji chrání obal z neoprenu. Ani kapka

30–49 ks | 590,00 Kč/ks
50 ks | 389,00 Kč/ks
100 ks | 349,00 Kč/ks

neuteče díky dřevěnému víčku
se závitem. Navrhneme a v ČR vyrobíme
vaši láhev v originálním designu.
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branding:

Dárek

m
i obal v jedno

visačka / potisk / barva ponožky
a stuhy dle logotypu
(výběr z 30 barev látky)
rozměr:
velká 34 x 50 cm (foto)
menší 27 x 40 cm

VÁNOČNÍ
PONOŽKA

Je vám líto vyhazovat zbytečné obaly dárků?
Tuto obří ponožku nevyhodíte. Naopak skvěle
ji využijete pro drobnosti pro děti od Mikuláše
nebo pro další vánoční dárek. Ponožka slouží
rovnou jako taška, přitom neodhaluje obsah.

materiál:
fleece

Taška zaručeně vykouzlí úsměvy, už když ji

za kolik?

z látky vyrobené v ČR. Vyberte ze dvou variant

velká ponožka:
50 ks | 89,00 Kč/ks
100 ks | 69,00 Kč/ks
300 ks | 59,00 Kč/ks

rozměrů podle toho, jak velké dárky chystáte.

menší ponožka:
50 ks | 85,00 Kč/ks
100 ks | 65,00 Kč/ks
300 ks | 55,00 Kč/ks
+ branding

ponesete. V chráněné dílně ji pro vás ušijeme

orig i ná l n í ná pad
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branding:

ýchovu
Podporujtervmanů
psích supe

papírová visačka v ceně
rozměr:
různý (co kus, to originál)
materiál:
ponožka + náplň recyklovaný
textil
za kolik?

PESTROUŠOVÉ

Věrný kámoš, na kterého je spolehnutí.
Nehodnotí, zda se vám něco nevede, nebo vám
to zrovna moc nesluší. Přitulte se k němu a vše
je rázem lepší. PESTROUŠ navíc nepomáhá
jenom vám. Za každého PESTROUŠE získává
celou stokorunu organizace PESTRÁ, která cvičí
asistenční psy - parťáky lidí s hendikepem.

125,00 Kč/ks

Každý PESTROUŠ je jiný, ale všichni jsou krásní.
Nechte se překvapit, jací k vám dorazí.

orig i ná l n í ná pad
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branding:

e uzavřel
s
y
v
á
k
s
lu
k
Cy

1. visačka z recyklovaného
papíru (v ceně)
2. potisk bílou barvou
rozměr:
200 ml
materiál:
kávová sedlina

KELÍMEK
Z LÓGRU

Díky tomuto kelímku naštívíte, alespoň
na skok, berlínské kavárny. Tým nadšenců
v nich denně sbírá kávovou sedlinu a unikátní
technologií z lógru vyrábí nové kelímky.
Kelímek vydrží roky, snese pravidelnou
koupel v myčce. Je odolný, lehký a jemně
voní kávou. Poté co doslouží, zodpovědně

za kolik?
50 ks | 338,00 Kč/ks
100 ks | 321,00 Kč/ks
200 ks | 310,00 Kč/ks
500 ks | 270,00 Kč/ks
potisk 49,00 Kč/ks
(pouze bílá barva)

se zkompostuje. Dejte vale jednorázovým
kelímkům s unikátním kouskem. A důležité:
zaručeně neteče!

orig i ná l n í ná pad
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branding:

zpěvu
o
íh
č
a
t
p
u
o
Káva s ozvěn

etikety na míru / přebal
krabičky / visačka
rozměr:
36 x 18 x 10  cm
materiál:
obal: recyklovaný papír

BIRD
FRIENDLY
COFFEE

Začněte den lahodnou kávou a pomáhejte
našim ptáčkům zimujícím v teplých krajích.
Nesmysl? Nikoliv. Pokud si pochutnáváte
na Bird Friendly® kávě. Certifikaci Bird
Friendly® může mít pouze káva, která byla
vypěstována v přirozeném prostředí ve stínu
korun stromů. Tyto stromy jsou přirozeným

za kolik?

prostředím mnoha ptáků a pomáháme jim

100 g | od 97,00 Kč/ks
250 g | od 209,00 Kč/ks

tak přežít a zvyšovat stavy.
Káva pěstována tímto způsobem je navíc
mnohem chutnější. Dopřejte si tedy tuto
výbornou BIO kávu, která pomáhá.

orig i ná l n í ná pad
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Banner PP (saténově matný líc)
330,00/m2

za kolik?
ekologický tisk ve fotokvalitě
340,00 Kč/m2

EKOLOGICKÝ
TISK
POUTAČŮ

Speciálními latexovými barvami na bázi vody,
které neobsahují prchavá rozpouštědla ani žádné
jiné nebezpečné látky znečišťující ovzduší.
Výhody:
• barvy jsou zdravotně nezávadné,
• vhodné i do nemocnic a dětských zařízení
• zcela bez zápachu
• krásné syté barvy s dlouhou životností
• extrémně kvalitní tisk
• voděodolnost a velká odolnost proti odření
• interiérové i exteriérové aplikace
Nejekologičtější tiskové řešení současnosti:
spojením ekologických barev s vhodnými médii
vznikne kompletně recyklovatelný systém šetrný
k životnímu prostředí.
Z vysloužilých poutačů vám navíc vyrobíme
originální dárky.
Na co tiskneme?
Bannery: preferujeme recyklovaný banner
nebo pro namáhavější použití bannery z PP, který
je nejlépe recyklovatelný. Často používáme také
vlajkovinu.
Permanentní samolepky a tapety: skvělé šetrné
řešení pro výstavní expozice, POP store atd.
nalepíte, sundáte a zase nalepíte jinam. Poutače
nevyhazujete zbytečně po každém použití.

orig i ná l n í ná pad
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materiál:
Recyklovaný banner
320,00 Kč/m2

Skvěle se

y, pik
hodí na cest

nik i do auta

plošný digitální potisk
ekologickými barvami na obal
— visuál na míru
/ visačka všitá do deky
rozměr:
válec 40 cm
materiál:
recykl
za kolik?
30 ks | 574,00 Kč/ks
100 ks | 531,00 Kč/ks
200 ks | 456,00 Kč/ks
V ceně je ekologický
potisk na míru, všitá
etiketa a visačka
z recyklovaného papíru

DEKA
V PRAKTICKÉM
OBALU

Měkoučká deka, která se hodí
pro každou příležitost. Chrání ji funkční obal,
do kterého ji snadno srolujete.
Obal připomíná kůži, ale je to recyklovatelný
plast. Materiál i potisk mají zdravotní certifikaci.

orig i ná l n í ná pad
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rozměr:
průměr cca 10 - 15 cm
materiál:
sklo / papírová krabička

LEVITUJÍCÍ
KOKEDAMA

Každá květina je taková samostatná planete
vzbuzují údiv i představivost o tom, co se na
ni asi odehrává.
Dovednost vyrábět kokodamy k nám přišla
z Japonska. Přesněji nepřišla k nám, ale
centra RUBIKON, jehož klienti je pro vás

za kolik?
599,00 Kč/ks

vyrábějí. Kromě své dovednosti vloží tedy
do každé kokedami svoje sny a úsilí o lepší
život, o který usilují po návratu z vězení.
Koupí této rostliny jejich snažení podpoříte.
Péče o kokedamu není složitá, stačí čas od
času vložit do vody a tak rostlinu zalít.
Jasný návod k rostlince přiložíme.
Budou těšit léta i nezkušené pěstitele,
vybíráme druhy, které hodně vydrží.

orig i ná l n í ná pad
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Vysočině

všitá etiketa
papírová visačka
přebal
rozměr:
deka 135 x 200 cm
pléd 130 x 200 cm
(pléd má lehčí gramáž)
materiál:
ovčí vlna

za kolik?
VLNĚNÁ DEKA
od 1 990,00 Kč
VLNĚNÝ PLÉD
od 1 890,00 Kč

HŘEJIVÉ
DEKY
Z OVČÍ
VLNY

Tento dárek budete rozdávat opravdu s radostí
a hrdostí. Ve Strmilově jsme objevili tradiční
tkalcovnu: rodina Kubákových se věnuje
tkalcovství již po 6 generací. Vše, co vyrobí,
je naprosto dokonale řemeslně provedené
s citem pro detail. Deky jsou utkané ze 100% ovčí
vlny a tu si zpracovávají od rouna. Zachovávají
původní výrobní postupy a rodinné knowhow celé výroby. Téměř všechny stroje jsou
historické. Výroba na nich je pomalá, ale o to
poctivější. Za každou dekou je navíc obrovský
podíl ruční práce. Deky jsou příjemně velké
a zase ne neprakticky obrovské.
Dopřejte svým partnerům dárek, který nejen
hřeje, ale i těší svou krásou.

l uxus n í E KO kousek
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Kolikrát jstneec
Tomu je ko

elegantní ražba – slepotisk
obálka na míru
rozměr:
30 x 30  cm, 25 listů

STYLOVÉ
FOTOALBUM

Návrat ke klasickým fotografiím s láskou
založených do rodinného alba. Ručně vyráběné
fotoalbum bude skvělým dárkem. Dokonalá
knihařina a precizní ruční práce – přesně tím

materiál:
papír / plátno

se právem pyšní toto fotoalbum. Desky jsou

za kolik?

Barvu plátna si můžete zvolit dle svého

1 ks | 850,00 Kč/ks
50 ks | 799,00 Kč/ks

vkusu z pestrého vzorníku pláten nebo

potažené plátnem, které je vyrobeno v ČR.

navrhneme obálku pro vaši společnost na míru
a s originálním vizuálem. Listy jsou z tradičního
černého papíru a svázané třemi knihařskými
šrouby, přesně jako fotoalba našich babiček.
Součástí jsou klasické růžky pro upevnění
fotografií a bílý popisovač.

l uxus n í E KO kousek
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gravírované logo do lahve
či bambusové zátky
/ papírová visačka
objem:
0,5 nebo 0,8  l
materiál:
ocel / bambus

LÁHEV
KLEAN
KANTEEN

Designový skvost v naprosto dokonalém
provedení. Láhev na vodu z nejkvalitnější
oceli, která je naprosto imunní vůči
bakteriím a pachům. Přesně padnoucí
zátka s bambusem. Tuto láhev budou
všichni obdivovat a vy jí s nadšením
nahradíte plastové lahve. Je takřka

za kolik?

nezničitelná. Jen pozor, každý ji po vás

50 ks | 999,00 Kč/ks
100 ks | 980,00 Kč/ks
300 ks | 899,00 Kč/ks

bude loudit.

Ceny pro objem 0,8 litrů

svými produkty snižovat množství odpadu.

Rodinná firma Kleen Kanteen pomáhá

l uxus n í E KO kousek
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1. dárková kartička (v ceně)
2. gravírování do dřevěné
krabičky (v ceně)
rozměr:
krabička 17,5 x 7 x 2,8 cm
motýlek 12,8 x 5,2 cm
manžetový knoflík pr. 1,8 cm
materiál:
dřevo, kov

za kolik?
do 20 ks | 1 860,00 Kč/ks
od 20 ks | 1 690,00 Kč/ks
od 50 ks | 1 520,00 Kč/ks
od 100 ks | 1 350,00 Kč/ks

SADA PRO
GENTLEMANA

Ruční práce, přírodní materiály, nádherné
balení = ingredience pro perfektní dárek, který
zaručeně potěší. Nejen motýlek a manžetové
knoflíčky, ale i krabička s nápaditým zavíráním
na magnet jsou pravým uměleckým dílem.
Tento dárek nezapadne.

l uxus n í E KO kousek
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ledáte

gravírování do dřeva
rozměr:
9,5 x 6 cm
materiál:
dřevěná dýha / recyklovaný karton

za kolik?
vizitkář:
od 20 ks | 407,00 Kč/ks
od 50 ks | 375,00 Kč/ks
od 140 ks | 325,00 Kč/ks
gravírování:
od 20 ks | 75,00 Kč/ks
od 50 ks | 63,00 Kč/ks
od 140 ks | 44,00 Kč/ks

VIZITKÁŘ
PENĚŽENKA

Kousek dokonalého řemesla.
Dřevěný vizitkář použitelný také
jako stylová slim peněženka, která
neudělá bouli v kapse.
Vizitkář je vyroben ze dvou kusů velmi pevné,
voděodolné překližky
a spojen kvalitní gumou.
Jednoduchý design perfektně doplní
vaše logo vygravírované do dřeva.
Zabaleno v dárkové papírové krabičce.

l uxus n í E KO kousek
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sítotisk /  v ýšivka  /  etiketa  /
visačka
materiál:
60 % recy bavlna
40 % recy polyester

za kolik?
Katalog a ceník ke stažení
www.green-cat.cz/katalogy

TRIKO
Z RECYKLOVANÉ
BAVLNY

Elegantním a módním moaré se pyšní textil
z recyklované bavlny. Přesné složení je
velmi příjemná směs 60 % BIO bavlny a 40 %
polyester. Přímo v továrně se zpracovávají
odřezky látek z výroby na nový materiál.
Tato kolekce je přesně akorát: nabízí
dostatečný, ale ne nepřeberný výběr triček,
mikin a nákupních tašek.
Tip:
Konkrétní nabídku najdete v našem
speciálním katalogu ekologického textilu,
který je i s ceníkem ke stažení na
www.green-cat.cz/katalogy.

oc h ut návka z kat a logu tex t i l u
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sítotisk / výšivka / etiketa / visačka
materiál:
70 % bambusová viskóza
a 30 % bio bavlna

za kolik?
Katalog a ceník ke stažení na
www.green-cat.cz/katalogy

Textil
z bambusu

Objevte materiál budoucnosti – bambus.
Nejen, že je na dotek příjemný a má spoustu
pozitivních vlastností při nošení.
Ale hlavně jeho pěstování je mnohem
šetrnější než pěstování bavlny. Bambus je
vskutku skromný chlapík. Oproti bavlně
potřebuje až 5x méně vody a dokonce netouží
po super úrodné půdě. Takže není potřeba
půdu tolik hnojit ani zavlažovat.
Tip:
Konkrétní nabídku najdete v našem
speciálním katalogu ekologického textilu,
který je i s ceníkem ke stažení na
www.green-cat.cz/katalogy.

oc h ut návka z kat a logu tex t i l u

147
branding:

čitek
ý
v
z
e
b
e
s
e
t
Obleč

z udržitelných materiálů, jako
je například bio bavlna a nebo
bambus. Například pestrou
kolekci EarthPositive®, při jejíž
výrobě se navíc používá energie

EKOBRAND
TEXTIL

Dotáhněte svoji kolekci textilu
k dokonalosti kvalitním brandingem
šetrným k životnímu prostředí.
Nabízíme tyto působivé
i ekologické možnosti jsou:

z obnovitelných zdrojů. Ale obléci
se můžete třeba do PET lahví nebo

• maximálně šetrný sítotisk

do mikin z recyklované bavlny.

• kvalitní výšivka
• našité textilní etikety

KATALOG TEXTILU

• razítko na textil

Materiálů a certifikací

• zajímavé papírové visačky

je mnoho. Bleskově se
zorientujete v katalogu, kde

Tu nejvhodnější variantu brandingu

nejsou jen ceny, ale i stručné

spolu vyřešíme.

vysvětlení používaných pojmů.
Stáhněte si katalog na
green-cat.cz
Vybrali jste si své favority?
Obratem vám spočítáme
přesnou a nezávaznou
kalkulaci a navrhneme k
přírodě šetrný branding.
Všechny materiály i provedení
je nejlépe vidět na vlastní oči.
Přijďte se podívat na vzorky
a využijte tuto inspiraci.

oc h ut návka z kat a logu tex t i l u
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Vybíráme pro váspouze textil

Zalíbil se vám některý dárek?
Rádi vám jej vyvzorkujeme, doladíme branding,
připravíme grafické návrhy a přesnou kalkulaci.
Zavolejte nebo napište mému týmu:
Judita Nechvátalová
judita.nechvatalova@green-cat.cz / 603 168 824
Kristina Regalová
kristina.regalova@green-cat.cz / 608 653 938
Karolína Hromádková
karolina.hromadkova@green-cat.cz / 732 663 088
Těším se na spolupráci
vaše Green Cat

Green Cat stále brousí po nových nápadech a inspiracích,
o které se s vámi s chutí podělí. Nic vám neunikne, když
si přihlásíte newsletter na www.green-cat.cz.

