


Obnovili jsme ná� BE CREATIVE set vzork� 
pro rok 2016, který zahrnuje na�e úsp��né 

a nové p�edm�ty. 

Podívejte se, co set BE CREATIVE nabízí!



EpoFridgy  AP718001

Magnetka s epoxy potiskem, s vlastním 
designem a tvarem. Min. mn.: 100 ks.
na stran� 272.

Digibreeze  AP718029

Zakázková výroba v�jí�e s plastovým dr�adlem a 
polaminovaným papírem. Cena zahrnuje digitální 
tisk s va�í gra�kou na obou stranách, nezahrnuje 
tiskovou p�ípravu. Min. mn.: 100 ks.
na stran� 394.

Subyard B  AP718035

Polyesterový lanyard na zakázku s kovovou 
karabinkou, ���rkou na mobil a sublima�ním 
potiskem na obou stranách. K dispozici i s 
bezpe�nostní p�ezkou na vy�ádání za p�íplatek. 
Cena zahrnuje sublima�ní potisk, nezahrnuje 
tiskovou p�ípravu. Min. mn.: 100 ks.
na stran� 127.

Subowel S  AP718011-01

Froté ru�ník ze 100% bavlny, 380g, s 
polyesterovou bordurou pro sublima�ní tisk. 
Cena zahrnuje sublima�ní tisk, nezahrnuje 
tiskovou p�ípravu. Min. mn.: 50 ks.
na stran� 446.

EpoBadge Maxi  AP718031

Zakázková výroba zaoblených odznak� s kovovým 
�pendlíkem a epoxy potiskem. Individuální tvar a 
gra�ka. Max. rozm�r 15 cm2. Cena zahrnuje epoxy 
potisk, nezahrnuje tiskovou p�ípravu. Min. mn.: 100 ks.
na stran� 471.

BeTime D  AP718055

Zakázková výroba nást�nných hodin kulatého 
tvaru z HDF d�evovláknité desky s vlastní gra�kou, 
dodáváno bez 1 AA baterie. Cena zahrnuje UV LED 
tisk, nezahrnuje tiskovou p�ípravu. Min. mn.: 50 ks.
na stran� 191.



EpoPhone  AP718067

Zakázková výroba kulatých �istítek na mobil s 
epoxy potiskem a s 3,5mm Jack konektorem. 
Cena zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje tiskovou 
p�ípravu. Min. mn.: 100 ks.
na stran� 162.

Maori  AP718088

Tetovací do�asné obtisky na zakázku, max. 
rozm�r 4x4cm. Cena zahrnuje digitální tisk, 
nezahrnuje tiskovou p�ípravu. Min. mn.: 100ks.
na stran� 308.

CreaBalloon  AP718094

Nafukovací balonky na zakázku s mo�ností 
CMYK nebo a� 8mi barevného potisku na 
ka�dé stran�. Min. mn.: 1.000 ks.
na stran� 307.

CreaClean  AP718083

�istící had�ik na brýle z mikrovlákna (180 g/m2). 
Vyrobeno ve vlastním tvaru se sublima�ním potiskem. 
Cena zahrnuje sublima�ní potisk, nezahrnuje tiskovou 
p�ípravu. Min. mn.: 100 ks.
na stran� 125.

Glouch  AP718091

�istící rukavice na obrazovky s vlastní gra�kou na 1 
stran�. 170 g/m2. Cena zahrnuje sublima�ní potisk, 
nezahrnuje tiskovou p�ípravu. Min. mn. : 100 ks.
na stran� 125.

CreaScent  AP718099

Aromatická visa�ka do auta na zakázku s výb�rem 
vlastního tvaru a v�n�. Poti�t�no a� 8mi barvami na 
ka�dé stran�. Min. mn.: 300 ks.
na stran� 368.



Tarte AP718112

D�ev�ný vále�ek. Ideální pro epoxy potisk.
na stran� 267.

Woody A AP718115

�tvercový p�ív��ek na klí�e z HDF d�evovláknité 
desky s plnobarevným potiskem. Cena zahrnuje 
UV LED potisk, nezahrnuje tiskovou p�ípravu. Min. 
mn.: 200 ks.
na stran� 341.

Drafter  AP718121

Plastové pravítko na zakázku, 11 cm, ve vlastním 
tvaru na konci pravítka (max. rozm�r: 50x50 mm). 
Cena zahrnuje 1 barevný potisk, nezahrnuje 
tiskovou p�ípravu. Min. mn.: 100 ks.
na stran� 140.

Crusty AP718113

D�ev�né razítko na zakázku s plastickým logem. 
Cena zahrnuje výrobu loga, nezahrnuje  p�ípravu 
výroby. Min. mn.: 50 ks.
na stran� 267.

Henzo  AP741815

Hliníková sportovní láhev s karabinkou, 300 ml.
na stran� 422.

CreaFob  AP718119

Akrylátový p�ív��ek na klí�e na zakázku s 
plnobarevným potiskem. Tvar na zakázku - max. 
rozm�r 45x45 mm. Cena zahrnuje UV LED potisk, 
nezahrnuje tiskovou p�ípravu. Min. mn.: 250 ks.
na stran� 345.



Epobass  AP806976-01

Sluchátka do u�í s 3,5mm audio Jack konektorem. 
Cena zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje tiskovou 
p�ípravu. Min. mn.: 100 ks.
na stran� 177.

Mavericks  AP809367

Plastové dotykové pero s 3.5 mm Jack konektorem.
na stran� 162.

BiPower  AP806975-10

USB nabíje�ka do zásuvky zapalova�e v aut� se 2 
porty. Max. výstup 1A (port 1), 2,1A (port 2). Ideální 
pro epoxy potisk.
na stran� 159.

EpoRing  AP809326

P�ív��ek na klí�e s mo�ností vlastního designu, s 
kovovým krou�kem na klí�e. Cena obsahuje epoxy 
potisk. Min. mn.: 100 ks.
na stran� 343.

Foldy AP809371

Plastový v��ák na ta�ky s kovovým krou�kem 
na klí�e. Vhodný pro epoxy potisk.
na stran� 235.

CreaSun  AP800383

Zakázková výroba slune�ních brýlí s ochranou UV 
400. Brýle je mo�né kombinovat v po�adovaných 
barvách obrou�ek a no�i�ek. Min. mn.: 50 ks.
na stran� 384.



Leompy  AP809377

Plastové kuli�kové pero s gumovým úchopem a 
mo�ností epoxy potisku na klipu, s modrou náplní.
na stran� 45.

Truddy  AP809393

Silikonový pásek na ruku s barevn� odpovídající 
hliníkovou desti�kou. Ideální pro epoxy potisk.
na stran� 465.

Espot  AP809396-01

Plastová placka pro epoxy potisk na lanyard.
na stran� 128.

Swipe  AP809391-01

Obdélníkový plastový otvírák na láhve.
na stran� 295.

CreaKey AP809394

Zakázková výroba kulatého plastového p�ív��ku na klí�e 
s gumovou smy�kou. P�ív��ek je mo�né nakombinovat 
v po�adovaných barvách p�ív��ku a smy�ky. Cena 
zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje tiskovou p�ípravu. 
Min. mn.: 100 ks.
na stran� 342.

Anycart AP809397

Plastový p�ív��ek na klí�e s koncovkou do 
nákupních vozík�. Ideální pro epoxy potisk.
na stran� 348.



Domix  AP809398

Silikonový p�ív��ek na klí�e s plastovou plo�kou. 
Ideální pro epoxy potisk.
na stran� 343.

Privacy AP809417

Plastový ochranný obal na web kameru s 
�istítkem obrazovky. Ideální pro epoxy potisk.
na stran� 186.

Alloy AP809476

Keramický hrnek s metalickým povrchem, vhodný 
pro sublima�ní tisk, 300 ml. Cena zahrnuje 
sublima�ní tisk, nezahrnuje tiskovou p�ípravu. 
Min. mn.: 100 ks.
na stran� 283.

Subster  AP809434

Nákupní ta�ka z netkané textilie, 80 g/m². Ideální pro 
sublima�ní potisk.
na stran� 204.

Subowind  AP809486-01

Skládací clona na p�ední okno pro sublima�ní tisk. 
Dodáváno s p�ísavkami.
na stran� 373.

Squix  AP809416

�tvercový p�ív��ek na klí�e z eloxovaného 
hliníku. Ideální pro epoxy potisk.
na stran� 325.



Sixty AP809491

Plastový kryt na iPhone®. Zadní strana m��e být 
opat�ena UV LED potiskem. Kompatibilní s iPhone® 
6, 6S.
na stran� 169.

Chorum  AP809515

Kovový vizitká� s lesklým povrchem. Ideální 
pro epoxy potisk. Cena zahrnuje epoxy potisk, 
nezahrnuje tiskovou p�ípravu. Min. mn.: 100 ks.
na stran� 123.

Subtium  AP810385-01

Dotykové rukavice s vlastní gra�kou na p�ední 
stran� rukavic. Jedna velikost se 3 dotykovými 
prsty. Cena zahrnuje sublima�ní potisk, nezahrnuje 
tiskovou p�ípravu. Min. mn.: 50 ks.
na stran� 164.

CreaSlip  AP809497

Plá�ové �abky na zakázku s PE podrá�kou a PCV 
pásky. Barevnost podrá�ky a pásk� lze na vy�ádání 
kombinovat. Min. mn.: 50 pár�/kombinace.
na stran� 386.

Kropp  AP809541-01

Kovový klip na poznámky kulatého tvaru s plastovou 
plochou pro epoxy potisk.
na stran� 104.

Trick  AP810728

Kovový odznak ve tvaru tri�ka s epoxy potiskem. 
Cena zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje tiskovou 
p�ípravu. Min. mn.: 100 ks.
na stran� 470.



Primero  AP810734

Kovová klí�enka ve tvaru �ísla 1, v �erné dárkové 
krabi�ce.
na stran� 332.

Brax AP810738

Kovový náramek se sametovým páskem a epoxy 
potiskem. Cena zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje 
tiskovou p�ípravu. Min. mn 50 ks.
na stran� 467.

Chopp  AP812416

Kuchy�ské prkénko z tvrzeného skla s vlastní 
gra�kou. Cena zahrnuje sublima�ní potisk, 
nezahrnuje tiskovou p�ípravu. Min. mn.: 50 ks.
na stran� 264.

Grix  AP810737

Nastavitelný kovový prsten s epoxy potiskem. 
Cena zahrnuje epoxy potisk, nezahrnuje tiskovou 
p�ípravu. Min. mn.: 50 ks.
na stran� 467.

Rozzle AP812412

Kulaté puzzle pro sublima�ní potisk se 41 díly. Cena 
zahrnuje sublima�ní potisk, nezahrnuje tiskovou 
p�ípravu. Min. mn.: 50 ks.
na stran� 312.

Subsun  AP812418

Obal na brýle z mikrovlákna s vlastní gra�kou na jedné 
stran�, 170 g/m². Cena zahrnuje sublima�ní potisk, 
nezahrnuje tiskovou p�ípravu. Min. mn.: 100 ks.
na stran� 385.



Paris  AP873023

Kovový dr�á�ek na ta�ku v barv� gun metal s 
lesklým povrchem. Magnetické zavírání.
na stran� 234.

Slinergy  AP897082-01

Plastová power banka ve tvaru kreditní karty s 2200 
mAh baterií a vestav�ným USB nabíjecím kabelem.
na stran� 150.

Mansard  AP892003

Plastový skládací metr, 2m.
na stran� 359.



UniExpo CZ, s.r.o.

CTY Business Park U Továren

U Továren 999/31

102 00 Praha 10 - Hostiva�

T: +420 272 661 661 

M: +420 608 211 211

E: info@uniexpo.cz

www.uniexpo.cz
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