
Stříbrné pero tenké  Č. karty 225, 134 

 

 

Kovové kuličkové pero v lesklém stříbrném provedení – chrom. Se stylusem „touch-

pen“ pro ovládání chytrých telefonů či tabletů. Vhodné i jako dárek pro partnery 

univerzity – zejména pro ty, kdo ocení nižší hmotnost a užší tělo propisky. 

• Materiál: Kov (chrom) 

• Rozměry: Ø 8 mm, délka cca 14 cm 

• Hmotnost: cca 11 g 

• Barva: stříbrná 

• Náplň: modrá 

• Zapínání: otočný mechanizmus 

• Dvojí provedení: matný povrch (č. karty 134), broušený povrch (č. karty 225) 



Pogumované pero v barvách fakult Č. karty 197 

 

 

Propiska v barvách všech fakult a ústavů? To tu ještě nebylo. Z pestré nabídky si 

vyberte si tu svou nebo můžete zvolit neutrální šedou či univerzitní modrou. 

Kovové kuličkové pero s barevným pogumovaným "soft touch" povrchem, líbivým 

na pohled a příjemným na dotek. Zvolenou barvu pera doplňují detaily ve stříbrném 

provedení (hrot, dva středové kontrastní kroužky a tlačítko s klipem). 

• Materiál: Kov 

• Rozměry: Ø 1 cm, délka 13,8 cm 

• Náplň: modrá 

  



Kovové keramické pero, dárková krabička Č. karty 130, 85, 217 

 

Kovové keramické pero v černo-stříbrném provedení se zajímavě řešenou strukturou 

(č. karty 130). 

K tomuto i jiným perům lze přikoupit dárkovou krabičku s výřezem 

a stříbrným potiskem loga ZČU (č. karty 85), dále lze pořídit obojí jako sadu  

(č. karty 217). 

Ideální VIP dárek, zejména v kombinaci s vizitkářem.  

Pero: 

• Materiál: Kov 

• Rozměry pera: délka 13,3 cm, Ø 1,2 cm 

• Náplň: modrá 

Papírová krabička: 

• Rozměry: 18,2 x 4,3 x 2,2 cm 

• S výřezem k náhledu pera 



Dárková krabička na pero  Č. karty 150 

 

Libovolné univerzitní pero pro partnery ZČU se bude nejlépe vyjímat v dárkové 

krabičce se stříbrným potiskem (oproti předchozímu produktu bez výřezu). 

• Výsuvná dvoudílná krabička 

• Vnější rozměry: 18,2 x 4,3 x 2,2 cm 

 



Modrá propiska Č. karty 183 

 

Plastové kuličkové pero s černým klipem a gumovým úchopem. 

Využijete je na všech akcích s velkým počtem lidí, jako jsou veletrhy,  

dny otevřených dveří, studentské soutěže apod. 

• Materiál: Plast, doplněno pryží (úchopový grip) 

• Rozměry: Ø 1,5 cm, délka cca 13,8 cm 

• Barva: modrá s černými doplňky a stříbrným potiskem 

• Náplň: modrá 



Grafitová tužka s bílou gumou Č. karty 184 

 

Dřevěná tužka ve stříbrném převleku. Se středně tvrdou grafitovou tuhou, doplněno 

gumou pro případné úpravy psaného textu či kresleného náčrtku. 

Vhodné pro účastníky hromadných akcí pořádaných Západočeskou univerzitou. 

Obzvlášť ji ocení děti, ale určitě nejen ony… 

• Materiál: Dřevo; na konci doplněno pryží 

• Rozměry: Ø 7 mm, délka 19 cm 

• Barva: stříbrná 

• Náplň: grafitová tuha 

  



Sada kuličkového pera, ořezané tužky, pravítka, ořezávátka a gumy Č. karty 196 

 

 

Sháníte drobný dárek pro malou školačku nebo rozverného školáka? Pořiďte jim 

pěknou školní sadu obsahující kuličkové pero s modrou náplní, ořezanou obyčejnou 

tužku, pravítko o délce 15 cm, ořezávátko a gumu. Sada v přírodním provedení 

s modrými doplňky je uložena v hnědé lepenkové krabičce. 

• Materiál: Dřevo, plast, lepenka, pryž 

• Rozměry krabičky: 1,4 x 4,4 x 17,7 cm 

• Barva: přírodní s modrými doplňky, guma bílá  



Značkový vizitkář Santini Č. karty 156 

 

Kvalitní kovový vizitkář zn. Santini s doplňky z imitace kůže.  

Vhodný dárek pro VIP partnery. 

• Černý povrch se zajímavou texturou 

• Kovový proužek s logem a nápisem 

• Zavírání na magnet 

• Uvnitř vizitkáře semišová výplň 

• Rozměry: 9,5 x 6,4 x 1,2 cm 

• Dodáváno v dárkové papírové krabičce černé barvy 

 



Desky papírové s chlopněmi Č. karty 106 

  

 

Univerzitní desky z kvalitního křídového lesklého papíru, které využijete při jednání 

s partnery jako vhodný doplněk při uzavření smlouvy.  

Do desek lze snadno vložit všechny dokumenty týkající se potenciální či právě 

uzavřené spolupráce. 

• Papírové desky na A4 s boční i dolní kapsou a zářezy na vizitku 

• Celoplošný potisk s texturou loga ZČU 

• Dvoujazyčné nápisy a základní informace o univerzitě  

(fakulty, výzkumná centra, kontakty) 



Nylonové konferenční desky  Č. karty 212 

 

Každý host konference či přednášky může mít zápisky i vložené dokumenty  

na jednom místě – v praktických deskách s logem ZČU. 

• Tmavě modré nylonové desky obšité černým lemovacím proužkem 

• V pravém křídle je upevněn lepený blok A4 o 20 linkovaných listech 

• Vlevo rohová kapsa na dokumenty 

• Na vnitřní straně hřbetu poutko na pero 

• Materiál: nylon 

• Rozměry ve složeném stavu: š. 23,9 cm; v. 32,7 cm 

• Logo ZČU vytištěno v bílé barvě na přední straně desek 



Koženkové desky na dokumenty   Č. karty 211 

 

Reprezentativní mapa na dokumenty z imitace kůže. Vhodný dárek pro VIP partnery. 

• Materiál: kvalitní imitace kůže 

• Černá barva, kontrastní bílé prošití 

• V pravém křídle je vložený lepený blok A4 o 20 linkovaných listech 

• Po levé straně několik vnitřních kapes a pouzdro na vizitku 

• Na vnitřní straně hřbetu se nachází poutko na pero 

• Rozměry ve složeném stavu: š. 25,2 cm; v. 31,6 cm 

• Dodáváno v ochranné folii  

• Na ozdobném kovovém plíšku gravírované logo ZČU 



Mapa na dokumenty – doprodej Č. karty 157 

 

Reprezentativní mapa na dokumenty z imitace kůže. Vhodný dárek pro VIP partnery. 

• Materiál: imitace kůže 

• Zavírání: na gumičku 

• Černá barva, kontrastní světle šedé prošití (barevně sladěné se šedým 

návlekem na gumičku); doplněno stříbrným logem ZČU 

• V deskách vložený linkovaný blok A4 

• Po levé straně vnitřní kapsa, pouzdro na vizitku 

• Na vnitřní straně hřbetu  úchyt na pero 

• Rozměry ve složeném stavu: š. 24,5 cm; v. 31,5 cm 

• Dodáváno v ochranné folii a bílém kartonovém obalu 

Doprodej – po vyprodání tento konkrétní druh nebude k dispozici. 



Desky koženkové – doprodej Č. karty 48 

 

Klasické diplomové desky z imitace kůže v tmavomodré barvě a mačkaném vzhledu.  

Hodí se na slavnostní příležitosti, např. k předávání diplomů či umístění textu 

konferenciéra. 

• V pravém dolním rohu je umístěna plastická ražba loga ZČU 

• Formát: na papír A4 

Doprodej – po vyprodání tento konkrétní druh nebude k dispozici. 



Diplomové desky s růžkem / bez růžku Č. karty 177, 238 / 32, 48 

 

Klasické diplomové desky z imitace kůže v modré barvě s vyraženým logem ZČU.  

Hodí se na slavnostní příležitosti, např. k předávání diplomů či umístění textu 

konferenciéra. 

• V pravém dolním rohu je umístěna plastická ražba loga ZČU 

• Varianta s růžky: do textilních růžků na vnitřních stranách desek lze uchytit 

vložený papír (číslo karty: s růžky 177, 238) 

• Formát: na papír A4 

 



Ekologický blok s propiskou v českém či anglickém jazyce Č. karty 179, 178/13, 121 

 
 
Praktická sada kroužkového bloku a propisky v ekologickém provedení. 
Desky i propisku v přírodní barvě doplňují modré detaily ladící k logu univerzity.  
 
Největší využití najde na školeních a seminářích. 
 

• Rozměry: čeština – A5; angličtina – 13 × 17,2 cm, resp. 13,5 x 17,6 cm* 

• Materiál: papír, lepenka 

• Kroužková vazba 

• Zajištěno gumičkou v modré barvě 

• Obsahuje 60 žlutých nelinkovaných listů 
 
* Rozměry se mírně liší podle konkrétní dodávky zboží 

 



Blok kroužkový s texturou  Č. karty 21, 251 Č. karty 22

 

Další varianta bloku, tentokrát v originál provedení na zakázku.  

Logo se zde objevuje hned několikrát: na předním obalu spolu s texturou, na rubové 

stránce spolu s kontaktními údaji, a dále na každé ze 60 linkovaných stránek. 

• Rozměry: klasická A5 

• Vazba: kroužková 

• Obsahuje 60 listů s linkami, mikroperforací a potiskem loga na každé stránce 

 



Blok lepený „trhačka“ A4 nebo A5 Č. karty 204 a 22 

 

Máte hlavu plnou nápadů?  

Zajišťujete exkurzi, konferenci nebo jinou univerzitní akci s velkým množstvím 

hostů?  

Pořiďte pro sebe i pro ostatní blok na poznámky či náčrtky.  

• Rozměry: klasická A4, A5 

• Vazba: lepená 

• Obsahuje 50 listů s potiskem loga na každé stránce 

 



Poznámkový zápisník s gumičkou A5 / kapesní Č. karty 122 / 192 

 

Velmi pěkný designový zápisník, který budete chtít mít vždy po ruce.  

Své poznámky si můžete zapisovat na 200 bílých linkovaných listů v šité vazbě. 

Zajímavostí jsou pevné ohebné desky s netradiční povrchovou strukturou;  

díky duhovým okrajům stránek je zápisník zkrátka nepřehlédnutelný. 

Zajištěn gumičkou proti otevření; A5 navíc s textilní záložkou.  

Vhodné i jako dárek např. pro účastníky konference či partnery univerzity. 

• Formát A5 / kapesní 

• Rozměry: A5 – 14,5 x 21 cm; kapesní – 9 x 14 cm 

• Materiál: papír, lepenka 

• Šitá vazba 

• Zajištěno gumičkou v modré barvě 

• Textilní záložka 

• Obsahuje 200 bílých linkovaných listů 



Luxusní zápisník A5  Č. karty 218 

 

Elegantní zápisník manažerského stylu s ražbou jemné trojúhelníkové textury.  

Zápisník obsahuje 80 přírodně žlutých linkovaných listů v šité vazbě, textilní záložku, 

gumičku v černé barvě a poutko na pero. Dodává se v ozdobném papírovém obalu. 

Vhodné jako dárek pro VIP partnery univerzity. 

• Rozměry: 14,4 x 21,3 x 1,3 cm 

• Materiál: papír, imitace kůže 

• Šitá vazba 

• Zajištěno gumičkou v černé barvě 

• Textilní záložka 

• Poutko na pero 

• Obsahuje 80 žlutých linkovaných listů 

• Dodáváno v papírovém rukávu 

• Ražba trojúhelníkové textury doplněna o ražbu loga ZČU 

 



Trhací bloček – barvy fakult Č. karty 223 

 

Také fungujete na papírkovou metodu?  

Na své poznámky si pořiďte si trhací bloček – „kostku“. 

Jedenáct barevných trojúhelníčků v záhlaví odkazuje na všechny fakulty a součásti 

univerzity.  V zápatí se pak nachází logo a odkaz na webové stránky. 

• Trhací bloček 10x10 cm  

• Lepená vazba; šířka u hřbetu cca 5 cm 

• Počet listů: cca 550-570 v jednom bločku 



Sada lepicích bločků Č. karty 214 

 

Praktické samolepicí bločky zná jistě každý. Na krátké vzkazy, poznámky nebo 

k označení a rozřaďování dokumentů můžete použít sadu trojúhelníčků  

v neonových barvách. Trojúhelníčky drží na většině povrchů, jdou nalepit  

i opakovaně a po odlepení nezanechávají žádné stopy. 

Obal vyrobený z recyklovaného papíru je v nabídce v přírodní či černé barvě. 

• Rozměry rovnostranného trojúhelníku: desky 10,5 cm, bločky á 4,8 cm 

• Obsahuje 4 bločky v neonových barvách, každý po 25 lístkách 

• S potiskem loga a odkazem na webové stránky univerzity 

• Barva obalu: přírodní / černá 



Diář 2020: Euro nebo kapesní Č. karty 247 a 129 

 

Používáte k plánování rádi klasický papírový diář? Pořiďte si krásný reprezentativní 

s ražbou letopočtu a univerzitního loga.  

Na výběr jsou dvě varianty: EURO formát (o něco větší než A5) nebo kapesní. 

• Rozměry desek: EURO: cca 17,7x24,5cm, kapesní formát: cca 9,2x15,7 cm 

• Materiál desek: EURO: polyuretan / kapesní: lepenka 

• Ražbu letopočtu vhodně doplňuje ražba univerzitního loga s logotypem  

• Na každé stránce odtrhovací perforovaný růžek pro lepší orientaci v čase 

• Kormě týdenního kalendáře obsahuje: 

o stránku na osobní údaje 

o roční přehled r. 2020 a 2021, plánovací i poznámkový kalendář 2020 

o další užitečné přehledy a informace 

(jmeniny, státní svátky, prostor pro adresář) 

o ve formátu A5 navíc najdete: mapu ČR a okolí, mapu Evropy,  

plán dovolených na rok 2020, mezinárodní telefonické předvolby  

a tísňové linky, časová pásma, prostor pro poznámky 

 



USB flash disk s reliéfem větší Č. karty 176 

 

Nepřehlédnutelný USB flash disk ve tvaru univerzitního loga pro běžné použití,  

ať už pro zaměstnance nebo pro účastníky workshopů.  

Skládá se ze dvou dílů: z víčka a z chipu s poutkem na zavěšení.  

• USB chip 3.0 s kapacitou 16 GB 

• Materiál: plast s reliéfem 

• Rozměry: délka jedné hrany cca 8,2 cm 

• Dodáváno v laminované papírové krabičce 8,5 x 8 x 2,5 cm 

  



USB flash disk s reliéfem menší  Č. karty 219 

 

Netradiční tvar obalu na USB flash disk s reliéfem loga vyrobený na míru.  

V boční stěně univerzitního trojúhelníku se skrývá „šuplíček“ s USB flash diskem. 

Poutko lze použít k zavěšení např. za kroužek klíčů, karabinku nebo šňůrku. 

Flash disk mohou ocenit studenti, zaměstnanci i účastníci workshopů. 

• USB chip 3.0 s kapacitou 16 GB 

• Materiál: plast s reliéfem 

• Rozměry: délka jedné hrany cca 5,5 cm 

 



Luxusní skleněný USB flash disk Č. karty 175 

 

Dokonalý luxusní VIP dárkový flash disk v neotřelém designovém provedení  

s vysokou kapacitou.  

Po zapojení do počítače či notebooku se skleněná část s 3D logem modře rozsvítí. 

• USB chip 3.0 s kapacitou 32 GB 

• 3D laser logo s modrým podsvícením ve skleněné části 

• Gravírované logo s názvem univerzity na části z nerez oceli 

• Rozměry: 5,9 x 0,9 x 1,7 cm 

• Dodáváno v laminované papírové krabičce 8 x 1,2 x 2,8 cm 



Luxusní flash disk – přívěšek s kamínky Swarovski  Č. karty 74+75 

 

Luxusní dámský USB přívěšek s kamínky Swarovski na řetízku.  

Dodáváno v dárkové kazetě s logem univerzity.  

Skvělý dárek  pro VIP partnery s dobrým vkusem. 

• Kapacita 2 GB 

• Materiál: kov 

• Rozměry: 3,2 cm na délku  

• Dodáváno v dárkové kazetě 9 x 9 x 2,9 cm 

Doprodej, ve skladu se nachází poslední kus. 

  



Kovová powerbanka (záložní baterie) – 4 000 mAh Č. karty 228 

 

… aby vám nikdy nedošla šťáva! 

Kovová záložní baterie s kapacitou 4 000 mAh. Vhodná pro nabíjení chytrých 

telefonů, iPhone a tabletů. Díky kompaktním rozměrům se vám vejde 

takřka do každé kapsičky batůžku či kabelky. 

Dodáváno s kabelem USB/Micro a návodem. V dárkové krabičce. 

• Rozměry: 11 x 1 x 6,8 cm 

• Hmotnost: 160 g 

• Gravírované logo v anglickém jazyce 



Plastová powerbanka (záložní baterie) – 10 000 mAh  Č. karty 207 

 

Pracujete často s chytrým telefonem, iPhonem nebo tabletem? Došla vám šťáva? 

Připojte se na powerbanku ZČU a dobijte energii! 

Míru nabití powerbanky sledujte na indikátoru s LED svítilnou.  

Dodáváno v dárkové krabičce. 

• Materiál: plast 

• Kapacita: 10 000 mAh 

• Rozsah aplikace: IPhone, IPod, IPAD, PSPS, MP3-MP4, GPS, BLUETOOTH, 

CAMPERA, Computer 

• Rozměry: 10,3 x 2,2 x 7,5 cm 

• Hmotnost: cca 230 g (samotná powerbanka bez kabelu) 

• Příslušenství: USB/Micro USB kabel 

 

  



USB náramek na telefon Č. karty 199 

 

… není to obyčejný gumový náramek, ale kouzelný USB náramek! 

Když jej sepnete, ozdobí vám zápěstí; když jej rozepnete, propojí váš mobilní telefon 

s počítačem nebo zdrojem nabíjení.  

Mikro-USB konektor C je kompatibilní s většinou novějších typů mobilních telefonů 

(kromě iPhone). 

• Materiál: guma, hliníkový štítek s logem a webovým odkazem 

• Obsahuje dva konektory: USB a mikro-USB typ C 

• Délka: cca 23 cm (mezi konektory cca 18,5 cm) 

• Barva: modrá 

 

 



USB náramek na iPhone Č. karty 248 

 

Ještě jednou USB náramek, tentokrát na míru příznivcům iPadů a iPhonů. 

Tento moderní šperk vám v případě potřeby poslouží k nabíjení či datovému 

propojení mezi iPadem či iPhonem a počítačem.  

• Materiál: guma, hliníkový štítek s logem a webovým odkazem 

• Obsahuje dva konektory: USB a mikro-USB lightning 

• Délka: cca 24 cm (mezi konektory cca 19 cm) 

• Barva: černá 



USB lampička  Č. karty 174 

 

Ideální doplněk na práci v pozdních večerních hodinách. Hodí se k notebooku bez 

podsvícení klávesnice, ale třeba i na osvětlení skript, poznámek či oblíbené knihy. 

Silikonová flexibilní lampička se skládá z USB konektoru, ohebného krku pro 

dokonalé nasměrování osvětlení a hlavice se šesti intenzivními LED žárovkami. 

• Materiál: silikon 

• Osvětlení: 6x LED 

• Rozměry: délka 15,6 cm silikonová část; 16,8 cm včetně chipu 

• Dodává se v krabičce 22 x 5 x 1,5 cm (+ 2,5 cm očko na zavěšení) 



Sluchátka se samonavíjecím mechanismem Č. karty 232 

 

Audio sluchátka ve tvaru klasických pecek do uší. 

Motají se vám kabely od sluchátek? Tak teď s tím zatočíte. Stačí zatahat za oba 

konce najednou, a kabely se navinou na střed samy.  

• Hmotnost: cca 20 g 

• Délka kabelů: cca 90 cm (na každé straně 45 cm) 

• Maximální výkon 10 mW 

• Jack konektor 3,5 mm 

• Potištěno modrým logem ZČU (bez textu) 



Ergonomická podložka pod myš  Č. karty 125 

 

Máte hodně práce na počítači? Dokončujete třeba diplomku? A co na to říká vaše 

ruka? Dopřejte jí trochu komfortu a úlevy dřív, než začne naříkat. 

Modrou ergonomickou podložkou s gelovým polštářkem doplňuje stříbrné 

univerzitní logo. Její povrch je shora potažen odolnou hladkou textilií, zatímco 

zespodu je zajištěna protiskluzovým gumovým základem. 

• Rozměry: délka 23 cm; šířka 20,4 cm (v nejširším místě) 

 


