
Dárkové papírové tašky s texturou  Č. karet 180, 181, 182, 190, 209, 244 

 

Luxusní dárkové tašky s logem a texturou.  

K dostání jsou ve čtyřech různých rozměrech: 

� na materiály formátu A4 na výšku var. 1 – 23 x 11 x 31 cm (č. karty 190) 

� na materiály formátu A4 na výšku var. 2 – 23 x 9 x 30 cm (č. karty 181) 

� na víno var. 1 – 12 x 8 x 36 cm (č. karty 180) 

� na víno var. 2 – 9 x 8 x 36 cm (č. karty 244) 

� na drobné předměty var. 1 – 15 x 8 x 18 cm (č. karty 182) 

� na drobné předměty var. 2 – 15 x 10 x 20 cm (č. karty 209) 

Rozměry jsou uváděny v pořadí: šířka x hloubka x výška. 

Díky skládacímu dnu lze do všech tašek vložit i prostornější předměty. 

• Materiál: křídový papír 200 g/m2, lesklá laminace 

• Pletená textilní ucha 

• Potisk: logo s logotypem doplněno texturou; zadní strana pouze s texturou 

 



Reflexní batoh s českým či anglickým logem Č. karty  213 / 193 

 

Reflexní batoh spojuje příjemné s užitečným: díky dostatečnému prostoru do něj 

můžete uložit i obsáhlejší materiály formátu A4; svým reflexním materiálem vám 

zase zajistí bezpečnost podél silnic i ve zhoršených světelných podmínkách.  

Lze jej nosit jako kabelu přes jedno rameno nebo jako batoh přes obě ramena. 

• Materiál: 210d nylon 

• Rozměry: 44 x 32,5 cm 

• Zavírání: na zatahovací šňůrku 

• V dolních rozích zpevňovací klínky 

• Na výběr s českým či anglickým logem 



Bavlněná taška – studentský design Č. karty 227 

 

Prostorná a zároveň skladná nákupní taška s dlouhými uchy přes rameno. 

Dostatečně velká i na materiály formátu A4. 

Potisk „křížovky“ s názvy všech fakult je inspirován vítězným studentským návrhem; 

v rohu jej doplňuje logo univerzity. 

• Materiál: 100% bavlna  

• Rozměry: 37,5x41 cm 

• Kapacita: cca 10 litrů 

• Gramáž: 140 g/m² 

• Délka ucha: cca 66 cm (po přeložení 33 cm) 



Bavlněná plátěná taška  Č. karty 139 

 

Prostorná a zároveň skladná nákupní taška s dlouhými uchy přes rameno.  

Ve světle šedé barvě, s modrým logem ZČU a bílou texturou.  

• Materiál: 100% bavlna 

• Rozměry: 39x41 cm (vhodné i pro dokumenty A4 na výšku) 

• Gramáž: 100 g/m2 

• Ucha: dlouhá přes rameno 

  



Skládací nákupní taška Č. karty 222 

 
 
Praktická nákupní taška, kterou můžete nosit denně v kabelce. Díky nízké hmotnosti 

a skladnosti o ní ani nebudete vědět, ale v příhodné chvíli je vždy po ruce. 

Složenou tašku lze „uklidit“ do kapsičky u horního lemu. 
 

• Materiál: polyester 

• Rozměry: rozložená 37x38 cm; složená: trojúhelník o délce hrany cca 10 cm 

• Hmotnost: 20 g 
 



Taška z netkané textilie  Č. karty 47 / 28 / 86 

 

Ekologická taška z recyklovatelného materiálu, který se vyznačuje pevností, lehkostí, 

vysokou nosností a odolností.  

Tašku můžete použít jak na drobné nákupy, tak při jednání s partnery k předání 

propagačních předmětů či brožur. 

• Materiál: polypropylen 

• Rozměry: 25x34,7 cm (vhodné i pro dokumenty A4 na výšku) 

• Gramáž: 70 g/m2 

• Ucha: zpevněný oválný průsek 



Taška igelitová Č. karty 50 

 

Bílá igelitová taška s výrazným logem ZČU.  

Průhmaty jsou pro zpevnění materiálu dvojité. 

Díky rozšířenému dnu ji lze použít i na obsáhlejší objem vložených dokumentů. 

• Materiál: polyetylen  

• Rozměry: 35x50cm 

• Šíře složeného dna po rozložení: +/- 10 cm 

• Síla: 0,065 mm 

• Nosnost: cca 6 kg 

  



Toaletní taška šedo-modrá Č. karty 230 

 

Potřebujete si na služební cestu sbalit zubní kartáček? Nebo byste ocenili spíš penál 

na propisku a drobný bloček? V obou případech stačí sáhnout po kosmetické tašce 

na zip s poutkem na ruku. 

• Rozměry: 20,3 x 10,8 cm 

• Materiál: termo PU, s podšívkou 

• Dodáváno v černé dárkové papírové krabičce 

• Potištěno anglickým logem ve stříbrné barvě 



Toaletní taška modro-bílá dvoudílná Č. karty 231 

 

Dvoudílná kosmetická taška na cesty, kam se jistě vejdou všechny potřebné 

nezbytnosti. Nejobjemnější prostor poskytuje taška s rozkládacím dnem i boky, 

uzavíratelná na zip. Ze strany je doplněná boční kapsou, ve které se skrývá další 

pouzdro na zip.  

• Rozměry: bílé pouzdro: 23 x 15 x 7 cm; Modré pouzdro: 18 x 11 cm 

• Materiál: mikrovlákno 

• Potištěno anglickým logem 



Cestovní polštářek za krk Č. karty 171 

 

Cestujete vlakem či autem na delší vzdálenosti? Ať pravidelně nebo jen občas, 

nenechte svou páteř zbytečně trpět. Maximálního komfortu dosáhnete díky 

cestovnímu nafukovacímu polštářku za krk.  

Vyfouknutý a složený polštářek můžete přenášet v malé kapsičce ze stejného 

materiálu, která je součástí balení. 

• Lehký (65 g) a skladný 

• Barva světle šedá 

• Sametový povrch 

 



Bavlněný froté ručník Č. karty 7 

 

Do univerzitní tělocvičny i na služební cestu jistě užijete univerzitní ručník. 

Froté bavlněný materiál je hebký a příjemný na dotek a zároveň zajišťuje ručníku 

dostatečnou savost. 

• Materiál: bavlna, froté 

• Gramáž: 550 g/m²  

• Rozměry: 50x100 cm 



Deštník skládací Č. karty 39 

 

S naším univerzitním skládacím deštníkem zůstanete bez ohledu na počasí v suchu. 

V rozloženém stavu vynikne kombinace základní modré barvy s doplňkovou 

stříbrnou (z rubové strany, na lemu a drobných detailech).  

Po složení  lze deštník uložit do barevně sladěného pouzdra. 

• Deštník skládací osmi-panelový 

• Materiál: polyester 190T 

• Rozměry: průměr 57 cm, délka rukojeti 97 cm 

• Délka ve složeném stavu: cca 23 cm 



Cykloprůvodce – Plzeňský a Jihočeský kraj  Č. karty 80 

 
 

Projeďte si bližší i vzdálenější okolí univerzity a poznejte krásy a zajímavosti, které 

máte v dosahu. Můžete si postupně projet všech 44 nabízených tipů, u kterých 

najdete vždy základní informace, podrobný popis, fotografie zdejších zajímavostí, 

graf převýšení a detailní mapku.  

Přílohou průvodce jsou rozkládací turistické mapy Plzeňského a Jihočeského kraje. 

Rozměry: 15x21 cm (odpovídá velikosti A5), tloušťka 7 mm (+ mapy 3 mm) 

Jazykové provedení: čeština Vydáno v r. 2012 

  


