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Zakázkový potisk – fotopotisk

Potisk – fotopotisk
Puzzle obrázek z vlastní fotograﬁe
Puzzle obrázek – tvar kruh

Puzzle obrázek
formát dílky
rozměr
cena Kč
A01
3404 152 x 102 cm 1996,–
A0
1748 102 x 78 cm 1146,–

Puzzle obrázek – tvar srdce

dílků 30, průměr 16 cm

dílků 8, rozměr 21 x 14,8 cm

176,– Kč

126,– Kč

Puzzle obrázek – A4

Puzzle obrázek
formát dílky
rozměr
cena Kč
A1
912
78 x 53 cm
746,–
A2
480
53 x 41 cm
446,–
A3
260 41 x 28,7 cm 246,–
A4
130 28,7 x 20 cm 176,–
A5
70
20 x 14 cm
126,–

Puzzle obrázek – magnetické

Puzzle obrázek – A6

dílků 60 nebo 20, rozměr 25 x 20 cm

dílků 40 nebo 20, rozměr 15 x 10 cm

176,– Kč

96,– Kč

Puzzle obrázek panorama
dílky
rozměr
cena Kč
1776
152 x 53 cm
1146,–
920
102 x 41 cm
746,–
494
78 x 28,7 cm
446,–

Puzzle obrázek – tvar srdce

formát A4, dílků 130, rozměr 28,7 x 20 cm

dílků 100, rozměr 41 x 28,7 cm

226,– Kč
2

246,– Kč
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PUZZLE

PUZZLE

Potisk – fotopotisk
Puzzle obrázek z vlastní fotograﬁe

Puzzle obrázek – s krabičkou
formát dílky rozměr krabičky cena Kč
A1
912 32x19,5x4 cm 896,–
A2
480 32x19,5x4 cm 596,–

Potisk – fotopotisk
Puzzle obrázek z vlastní fotograﬁe
Puzzle obrázek – s krabičkou
dílků 100, rozměr 41 x 28,7 cm

346,– Kč

Puzzle obrázek – s krabičkou
formát dílky rozměr krabičky cena Kč
A3
260 23,5x14x3 cm 346,–
A4
130 23,5x14x3 cm 276,–
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PUZZLE

PUZZLE

Potisk – fotopotisk
Puzzle obrázek z vlastní fotograﬁe

Fotohrnek – ouško Kočka

Fotohrnek – ouško Dalmatin

Potisk – fotopotisk
Hrnek s míčem nebo srdcem s vlastní fotograﬁí
Fotohrnek – fotbal

výška 9,5 cm
průměr 8 cm

výška 9,5 cm
průměr 8 cm

výška 9 cm
průměr 8 cm

246,– Kč

246,– Kč

226,– Kč

Fotohrnek – ouško Myšák

Fotohrnek – ouško Delfín

Fotohrnek – kulečník

FOTOHRNEK

FOTOHRNEK

Potisk – fotopotisk
Hrnek s ouškem zvířátka s vlastní fotograﬁí

Fotohrnek – se srdcem

výška 9,5 cm
průměr 8 cm

výška 9,5 cm
průměr 8 cm

výška 9 cm
průměr 8 cm

výška 9 cm
průměr 8 cm

246,– Kč

246,– Kč

226,– Kč

226,– Kč

Fotohrnek – ouško Tygr

Fotohrnek – basketbal

Fotohrnek – ouško Zajíček
výška 9,5 cm
průměr 8 cm

výška 9,5 cm
průměr 8 cm

246,– Kč

246,– Kč
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výška 9 cm
průměr 8 cm

226,– Kč
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Fotohrnek – sv. modrý

Fotohrnek – sv. krémový

Potisk – fotopotisk
Hrnek barevný s vlastní fotograﬁí
Fotohrnek – černý

Fotohrnek – modrý

výška 9,5 cm
průměr 8,2 cm

výška 9,5 cm
průměr 8,2 cm

výška 9 cm
průměr 8 cm

výška 9 cm
průměr 8 cm

196,– Kč

196,– Kč

246,– Kč

246,– Kč

Fotohrnek – sv. zelený

Fotohrnek – sv. šedý

Fotohrnek – žlutý

Fotohrnek – zelený

výška 9,5 cm
průměr 8,2 cm

výška 9,5 cm
průměr 8,2 cm

výška 9 cm
průměr 8 cm

výška 9 cm
průměr 8 cm

196,– Kč

196,– Kč

246,– Kč

246,– Kč

Fotohrnek – ouško Srdce

Fotohrnek – ouško Srdce

1x p
potisk p
pro p
praváka nebo p
pro leváka
výška 9 cm, průměr
ůměr 8 cm

196,–
1
96,– Kč
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Fotohrnek – červený

2x potisk, výška 9 cm, průměr 8 cm

226,–
22
26,– K
Kčč

výška 9 cm
průměr 8 cm

246,– Kč
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FOTOHRNEK

FOTOHRNEK

Potisk – fotopotisk
Hrnek pastelový a bílý (ouško srdce) s vlastní fotograﬁí

Potisk – fotopotisk
Hrnek Magic s vlastní fotograﬁí

Potisk – fotopotisk
Hrnek Magic s vlastní fotograﬁí

FOTOHRNEK

Fotohrnek – Magic skleněný černý

po nalití horkého nápoje
hrnek zbělá a objeví se foto,
objem 300 ml,
výška 9,5 cm, ø 8 cm

po nalití horkého nápoje
hrnek zbělá a objeví se foto,
objem
obje 300 ml,
výška 9,5 cm,
c ø 8 cm

296,– Kč

296,– Kč
2

Fotohrnek – modrý Magic

Fotohrnek – Magic Latte

po nalití horkého nápoje
hrnek zbělá a objeví se foto,
objem 300 ml,
výška 9,5 cm, ø 8 cm

296,– Kč

po nalití horkého nápoje
hrnek zbělá a objeví se foto
objem 300 ml, výška 10 cm,
ø 6 cm,
vrchní ø 9 cm

246,– Kč

Fotohrnek – černý Magic

Fotohrnek – Magic Latte velké

po nalití horkého nápoje
hrnek zbělá a objeví se foto,
objem 300 ml,
výška 9,5 cm, ø 8 cm

po nalití horkého
nápoje hrnek zbělá
a objeví se foto
objem 400 ml,
výška 15 cm,
ø 6 cm,
vrchní ø 8,8 cm

296,– Kč

296,– Kč
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FOTOHRNEK

Fotohrnek – červený Magic

Fotohrnek – Latte velké

Fotohrnek – Latte

Potisk – fotopotisk
Hrnek metalizovaný s vlastní fotograﬁí
Fotohrnek – zlatý metalizovaný

Fotohrnek – zlatý metalizovaný

1x potisk pro praváka objem 400 ml, výška 15 cm,
vrchní průměr 8,8 cm,
průměr 6 cm,

1x potisk pro praváka, objem 300 ml, výška 10 cm,
vrchní průměr 9 cm,
průměr 6 cm,

1x potisk pro praváka
výška 9 cm
průměr 8 cm

1x potisk pro leváka
výška 9 cm
průměr 8 cm

246,– Kč

196,– Kč

226,– Kč

226,– Kč

Fotohrnek – Presso

Fotohrnek – bílý

Hrnek se lžičkou a podšálkem, objem 150 ml
výška 5,5 cm, průměr 8 cm,

226,– Kč

Fotohrnek – bílý

Fotohrnek – stříbrný metalizovaný
1x potisk pro praváka
výška 9,5 cm,
průměr 8 cm

1x potisk pro praváka
výška 9 cm
průměr 8 cm

1x potisk pro leváka
výška 9 cm
průměr 8 cm

176,– Kč

226,– Kč

226,– Kč

Fotohrnek – bílý
1x potisk pro leváka
výška 9,5 cm,
průměr 8 cm

Fotohrnek – stříbrný metalizovaný

Fotohrnek – zlatý metalizovaný

Fotohrnek – stříbrný metalizovaný

2x potisk, výška 9,5 cm, průměr 8 cm

2x potisk, výška 9 cm, průměr 8 cm

2x potisk, výška 9 cm, průměr 8 cm

206,– Kč

256,– Kč

256,– Kč

176,– Kč

www.mcprint.cz

www.mcprint.cz

FOTOHRNEK

FOTOHRNEK

Potisk – fotopotisk
Hrnek bílý s vlastní fotograﬁí

FOTOHRNEK

Fotohrnek – se lžičkou, černý

Potisk – fotopotisk
Korbel Mini a půllitr bílý s vlastní fotograﬁí
Korbel Mini – 0,25 l

objem 350,
výška 10 cm,
ø 8,2 cm,

1x potisk pro praváka, barva bílá,
výška 10 cm, průměr 8 cm

Fotohrnek – se lžičkou, červený

objem 350,
výška 10 cm,
ø 8,2 cm,

objem 350,
výška 10 cm,
ø 8,2 cm,

226,– Kč

226,– Kč

Fotohrnek – se lžičkou, žlutý
objem 350,
výška 10 cm,
ø 8,2 cm,

2x potisk, barva bílá, výška 10 cm, průměr 8 cm

276,– Kč

246,– Kč

226,– Kč

Fotohrnek – se lžičkou, modrý

Korbel Mini – 0,25 l

Korbel Mini – 0,25 l

Půllitr – bílý

1x potisk pro leváka, barva bílá,
výška 10 cm, průměr 8 cm

1x potisk pro praváka, výška 13,5 cm, průměr 9,5 cm

346,– Kč

246,– Kč

Půllitr – bílý

Půllitr – bílý

1x potisk pro leváka, výška 13,5 cm, průměr 9,5 cm

2x potisk, výška 13,5 cm, průměr 9,5 cm

346,– Kč

376,– Kč

226,– Kč
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KORBEL – PŮLLITR

Potisk – fotopotisk
Keramický bílý hrnek s barevným vnitřkem a lžičkou

FOTOHRNEK – PŮLLITR

Hrnek – čiré sklo

Potisk – fotopotisk
Skleněné hrnky a skleničky s vlastní fotograﬁí

Hrnek – matné sklo

Hrnek – matné sklo bez pozadí

výška 9 cm
průměr 8 cm

výška 9 cm
průměr 8 cm

výška 9 cm
průměr 8 cm

246,– Kč

246,– Kč

246,– Kč

Fotohrnek JUMBO – 0,4 l

Fotohrnek JUMBO – 0,4 l

1x potisk pro praváka, barva bílá,
výška 11,5 cm, průměr 8,5 cm

196,– Kč

Sklenička – Long drink

2x potisk, barva bílá, výška 11,5 cm, průměr 8,5 cm

226,– Kč

Sklenička – Whiskey
matné sklo ,
výška 15 cm,
průměr 6 cm,
objem 300 ml

matné sklo , výška 9 cm,
průměr 8 cm,
objem 300 ml

226,– Kč

226,– Kč

Fotohrnek JUMBO – 0,4 l

Skleněný půllitr – Pražský džbánek

1x potisk pro leváka, barva bílá,
výška 11,5 cm, průměr 8,5 cm

výška 14 cm,
průměr 9,5 cm

196,– Kč

276,– Kč

Sklenička – Latte
výška 15 cm,
vrchní průměr 9 cm,
průměr 6 cm,
objem 450 ml

226,– Kč
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F O T O H R N E K – SKLO

Potisk – fotopotisk
Hrnek a půllitr s vlastní fotograﬁí

Potisk – fotopotisk
Keramika s vlastní fotograﬁí
Pokladnička – zlatá

Keramická obkladačka – bílá, 4ks

nahoře otvor pro vhazování mincí a dole otvor
zavřený umělým víčkem pro vyjmutí mincí
výška 9,5 cm,
průměr 8 cm

nahoře otvor pro vhazování mincí a dole otvor
zavřený umělým víčkem pro vyjmutí mincí
výška 9,5 cm,
průměr 8 cm

196,– Kč

196,– Kč

Talířek keramický – bílý

Tužkounek – stojánek na tužky a propisky
průměr 20,5 cm

246,– Kč

Miska pro kočku – bílá

rozměry 10,7 x 10,7 x 0,5 cm, celkové rozměry
21,4 x 21,4 x 0,5 cm

rozměry 10,7 x 10,7 x 0,5 cm

126,– Kč

296,– Kč

Hodiny – čtvercové , plastové

v barvě bílé s černým vnitřkem
a s jedním potiskem,
výška 12,5 cm,
průměr 9 cm

barvy hnědé , o velikosti 245 x 245 mm,
tloušťka 38 mm, baterie SUM3 (tužková),
baleno v krabičce, dodáváno
bez baterie

196,– Kč

296,– Kč

Miska pro psa – bílá

Keramická obkladačka – bílá, 1ks

RŮZNÉ

KERAMIKA

Pokladnička – bílá

Potisk – fotopotisk
Různé předměty s vlastní fotograﬁí

Keramická obkladačka – bílá, 2ks
rozměry 10,7 x 10,7 x 0,5 cm,
celkové rozměry 21,4 x 10,7 x 0,5 cm

196,– Kč

Hodiny – kruhové, plastové

Výška 6 cm, průměr 15,5 cm

Výška 7,5 cm, průměr 18 cm

226,– Kč

246,– Kč

barvy bílé, červené a hnědé o velikosti
245 x 245 mm, tloušťka 38 mm, baterie SUM3
(tužková), baleno v krabičce, dodáváno
bez baterie

296,– Kč
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Potisk – fotopotisk
Různé předměty s vlastní fotograﬁí
Svíčka – barva červená

Sněžítko – hvězdičky

Sněžítko – stříbrné

1x potisk, výška 12 cm,
průměr 6 cm

1x potisk, výška 12 cm,
průměr 6 cm

fotosněžítko s létajícími hvězdičkami, plast,
2x potisk, výška 9 cm, šířka 8,5 cm

fotosněžítko s létajícími stříbrnými třpytkami,
plast, 2x potisk, výška 9 cm, šířka 8,5 cm

126,– Kč

126,– Kč

196,– Kč

196,– Kč

Vánoční ozdoba – 2x potisk

Sněžítko – sníh

Sněžítko – ﬁalové

fotoozdoba na stromeček na dvě fotograﬁe,
průměr 7,5 cm

fotosněžítko s létajícím sněhem, plast,
2x potisk, výška 9 cm, šířka 8,5 cm

fotosněžítko s létajícími ﬁalovými třpytkami,
plast, 2x potisk, výška 9 cm, šířka 8,5 cm

226,– Kč

196,– Kč

196,– Kč

Kámen s barevným nebo ČB potiskem
po obvodu štípaný se dvěma stojánky na postavení,
19 x 14 x 1 cm

346,– Kč
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Sněžítko – tvar srdce

Sněžítko – srdce

fotosněžítko se srdíčkovými ﬂitry, plast,
1x potisk, výška 9 cm, šířka 9,5 cm

fotosněžítko s létajícími srdíčky, plast,
2x potisk, výška 9 cm, šířka 8,5 cm

196,– Kč

196,– Kč
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SNĚŽÍTKA

RŮZNÉ

Svíčka – barva bílá

Potisk – fotopotisk
Sněžítko sníh, srdce, ﬁalové, stříbrné, hvězdičky a tvar srdce

RŮZNÉ

Podložka pod myš k PC

Potisk – fotopotisk
Člověče nezlob se s rodinnými fotkami
Člověče nezlob se – zábavná hra

barva černá s povrchovým texturovaným laminem
rozměry 18 x 22 cm, síla 4 mm

rodinná hra pro 2-4 hráče, rozměry 31 x 31 cm,
povrch z pololesklé křídy

176,– Kč

446,- Kč

PEXESO – 36 hracích kartiček
rodinná hra nejen pro děti sestavená z 36 hracích
kartiček o velikosti 4,8 x 4,8 cm, křídový papír
o gramáži 250 g/m

146,– Kč
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ČLOVĚ ČE NE ZLOB SE

Potisk – fotopotisk
Podložka pod myš k PC a pexeso s vlastní fotograﬁí

Zrcátko – Srdce

Zrcátko – kruh

Potisk – fotopotisk
Plechové a kovové zboží pro potisk vlastní fotkou
Klíčenka – ovál

1x potisk, velikost 7 x 6 cm

1x potisk, průměr 6 cm

196,– Kč

196,– Kč

Zrcátko – čtverec

Klíčenka – srdce

klíčenka kovová ve tvaru oválu s kroužkem na
zavěšení, rozměry 5 x 3,2 cm

klíčenka kovová ve tvaru srdce s kroužkem na
zavěšení, rozměry 4,5 x 3 cm

176,– Kč

176,– Kč

Klíčenka – otvírák ve tvaru srdce

1x potisk, velikost 6 x 6 cm

196,– Kč

Tabatěrka – set na 8 cigaret

Kovové pouzdro na vizitky

klíčenka kovová s otvírákem ve tvaru srdce a
kroužkem na zavěšení, rozměry 5,8 x 3 cm

klíčenka kovová ve tvaru obdélníku s kroužkem
na zavěšení, rozměry 4,6 x 2,8 cm

176,– Kč

176,– Kč

Klíčenka – slunečnice

1x potisk, velikost 7 x 9,5 cm

1x potisk, velikost 9,3 x 6,3 cm

226,– Kč

196,– Kč

Klíčenka – obdélník

Klíčenka – zrcátko

klíčenka kovová s příveškem ve tvaru slunečnice
a kroužkem na zavěšení, průměr 3,5 cm

176,– Kč

2x potisk, klíčenka kovová ve tvaru čtverce,
uvnitř se zrcátkem a s rámečkem na vložení
pasové fotograﬁe.
Klíčenka je opatřena
kroužkem na zavěšení,
rozměry 5 x 5 cm

226,– Kč
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PLECH A KOV

PLECH A KOV

Potisk – fotopotisk
Plechové a kovové zboží pro potisk vlastní fotkou

Potisk – fotopotisk
Kalendáře A4, A3 – 12+1 různých stran dle měsíce v roce s vlastní fotograﬁí

Talířek – stříbrný

KALENDÁŘE

PLECH A KOV

Potisk – fotopotisk
Plechové a kovové zboží pro potisk vlastní fotkou

1x potisk, stříbrný talířek s hvězdičkami určený
k dekoraci se stojánkem (není určen pro styk
s potravinami), rozměr průměr 15 cm

296,– Kč

Láhev – bílá

Láhev – stříbrná
1x potisk, bílá hliníková láhev
s karabinou
a dvěma uzávěry,
výška 21 cm,
průměr 7,5 cm,
objem 600 ml

1x potisk, stříbrná hliníková láhev
s karabinou
a dvěma uzávěry,
výška 21 cm,
průměr 7,5 cm,
objem 600 ml

246,– Kč

246,– Kč

Placatka – nerez ocel

Plech – hliníkový

1x potisk, s víčkem na závit,
výška 15 cm, šířka 9,5 cm,
objem 250 ml

346,– Kč

1x potisk, formát A6 - 10 x 15 cm,
v barvě bílé, stříbrné, zlaté

146,– Kč

Kalendář – 12+1 (titulní strana)
Kalendář na šířku nebo na výšku
z pololesklé křídy o gramáži 170 g/m
je svázán kroužkovou vazbou
a opatřenháčkem pro pověšení.
Kalendář má každou stránku
jinou dle měsíce v roce.

A4 – 296 ,– Kč
A3 – 446 ,– Kč
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Potisk – fotopotisk
Kalendáře A4, A3 – 12+1 různých stran dle měsíce v roce s vlastní fotograﬁí

Kalendář – měsíc leden

Kalendář – měsíc únor

Kalendář – měsíc červenec

Kalendář – měsíc srpen

Kalendář – měsíc březen

Kalendář – měsíc duben

Kalendář – měsíc září

Kalendář – měsíc říjen

Kalendář – měsíc květen

Kalendář – měsíc červen

Kalendář – měsíc listopad

Kalendář – měsíc prosinec
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K AL ENDÁŘ

K AL E NDÁŘ

Potisk – fotopotisk
Kalendáře A4, A3 – 12+1 různých stran dle měsíce v roce s vlastní fotograﬁí

Potisk – fotopotisk
Kalendáře A4, A3 − 12+1 stran stejného podkladu s vlastní fotograﬁí

Kalendář – všechny strany ve stylu K02

Kalendář – všechny strany ve stylu K03

Kalendář – všechny strany ve stylu K08

Kalendář – všechny strany ve stylu K09

Kalendář – všechny strany ve stylu K04

Kalendář – všechny strany ve stylu K05

Kalendář – všechny strany ve stylu K10

Kalendář – všechny strany ve stylu K11

Kalendář – všechny strany ve stylu K06

Kalendář – všechny strany ve stylu K07

Kalendář – všechny strany ve stylu K12

Kalendář – všechny strany ve stylu K13

Kalendář A4, A3 na šířku nebo na výšku 12+1 stran se stejným podkladem (typu K02 až K25) s různou vaší fotograﬁí.
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Kalendář A4, A3 na šířku nebo na výšku 12+1 stran se stejným podkladem (typu K02 až K25) s různou vaší fotograﬁí.
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K AL ENDÁŘ

K AL E NDÁŘ

Potisk – fotopotisk
Kalendáře A4, A3 − 12+1 stran stejného podkladu s vlastní fotograﬁí

Potisk – fotopotisk
Kalendáře A4, A3 − 12+1 stran stejného podkladu s vlastní fotograﬁí

Kalendář – všechny strany ve stylu K14

Kalendář – všechny strany ve stylu K15

Kalendář – všechny strany ve stylu K20

Kalendář – všechny strany ve stylu K21

Kalendář – všechny strany ve stylu K16

Kalendář – všechny strany ve stylu K17

Kalendář – všechny strany ve stylu K22

Kalendář – všechny strany ve stylu K23

Kalendář – všechny strany ve stylu K18

Kalendář – všechny strany ve stylu K19

Kalendář – všechny strany ve stylu K24

Kalendář – všechny strany ve stylu K25

Kalendář A4, A3 na šířku nebo na výšku 12+1 stran se stejným podkladem (typu K02 až K25) s různou vaší fotograﬁí.
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Kalendář A4, A3 na šířku nebo na výšku 12+1 stran se stejným podkladem (typu K02 až K25) s různou vaší fotograﬁí.
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K AL ENDÁŘ

K AL E NDÁŘ

Potisk – fotopotisk
Kalendáře A4, A3 − 12+1 stran stejného podkladu s vlastní fotograﬁí

Potisk – fotopotisk
Kravata, taška a bryndák s vlastní fotograﬁí

Potisk – fotopotisk
Dětské trička s vlastní fotograﬁí

Kravata – bílá, 1x potisk

Tričko dětské – bílé
160 g/m, 100% bavlna,
velikosti triček na 4, 6, 8 a 10 let

156,– Kč (1x potisk)
196,– Kč (2x potisk)

226,– Kč

Nákupní taška - bílá, 1x potisk
100% bavlna, rozměr 42 x 38 cm,
se dvěma uchy 60 x 2,5 cm

156,– Kč

Nákupní taška - bílá, 2x potisk
100% bavlna,
rozměr 42 x 38 cm
se dvěma uchy
60 x 2,5 cm

206,– Kč

Bryndák – barva modrá

Tričko dětské – barevné
160 g/m, 100% bavlna,
velikosti triček na 4, 6, 8 a 10 let

216,– Kč (1x potisk)
296,– Kč (2x potisk)

Bryndák – barva červená

velikost 35 x 30 cm, 100% bavlna

velikost 35 x 30 cm, 100% bavlna

176,– Kč

176,– Kč
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TEXTIL

TEXTIL

100% polyester,
146 cm,
v nejširším místě 9,5 cm

Potisk – fotopotisk
Dámské a pánské trička s vlastní fotograﬁí

Potisk – fotopotisk
Kšiltovka a spodní prádlo s vlastní fotograﬁí

Tričko dámské – bílé

Kšiltovka – bílá

200 g/m, 100% bavlna,
velikosti triček XS, S, M, L, XL, XXL

100% bavlna, velikostně nastavitelná, 1x potisk

156,– Kč

TEXTIL
Tričko – bílé

TEXTIL

196,– Kč (1x potisk)
246,– Kč (2x potisk)

Kalhotky – bílé
160 g/m, 100% bavlna,
velikosti triček S, M, L, XL, XXL, XXXL

95% bavlna a 5% elastan, 1x potisk,
velikost S, M, L, XL, XXL

176,– Kč (1x potisk)
226,– Kč (2x potisk)

176,– Kč

Boxerky – bílé

Tričko – barevné
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160 g/m, 100% bavlna,
velikosti triček S, M, L, XL, XXL, XXXL

100% bavlna, 1x potisk
velikost M, L, XL, XXL, XXXL

246,– Kč (1x potisk)
346,– Kč (2x potisk)

196,–– Kč
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Potisk – fotopotisk
Polštářky s vlastní fotograﬁí

Polštářek – slunečnice

Polštářek – srdíčko

bílý/žlutý fotopolštářek se skládá s potisknutelného
povlaku a vnitřní výplně,
100% polyester,
průměr 41 cm

bílo/červený polštářek se skládá z potisknutelného
povlaku a vnitřní výplně s poutkem na zavěšení,
100% polyester, 22 x 18 cm

226,– Kč

296,– Kč

Polštářek – srdce

Polštářek – 1x potisk

velikost 44 x 37cm, 100% bavlna, barva bílá

velikost 36 x 36 cm, 100% bavlna, barva bílá

296,– Kč

246,– Kč

Polštářek – růžový
růžový fotopolštářek se skládá s potisknutelného
povlaku přivázaný na mašličky k polštářku
a vnitřní výplně,
100% polyester, 35 x 35 cm

296,– Kč
Polštářek – 2x potisk
velikost 36 x 36 cm, 100% bavlna, barva bílá

296,– Kč
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TEXTIL

TEXTIL

Potisk – fotopotisk
Polštářky s vlastní fotograﬁí

Potisk – fotopotisk
Peněženky a taška přes rameno s vlastní fotograﬁí
Peněženka – dětská, 1x potisk

TEXTIL

modrá fotopeněženka s přihrádkou na bankovky,
se zipem na mince a čtyřmi přihrádkami
na kreditní karty, šířka 12 cm, výška 9 cm,
polyester/bavlna

246,– Kč

Peněženka – dámská, 1x potisk
černá peněženka s kapsami na kreditní karty
i doklady a přihrádkami na mince, imitace kůže,
šířka 18,5 cm, výška 9,5 cm

296,– Kč

Taška přes rameno
černá fototaška – uvnitř s pěti oddělitelnými
přihrádkami na zip a s popruhem přes rameno,
šířka 42 cm, výška 32 cm

346,– Kč
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