
Žvýkačky v blisteru  Č. karty 253 

 

Žvýkáte rádi? Pořiďte si mentolové žvýkačky bez cukru. Nebo se o ně podělte 

s dalšími studenty. 

Baleno v blisteru po dvanácti kusech v kartonovém přebalu s vyobrazením 

rozkvetlého univerzitního kampusu. Logo i složení uvedeno v anglickém jazyce. 

• Obsahuje 12 žvýkaček po 1 gramu 

• Logo i text v angličtině 

• Datum spotřeby: 08/2020 

 

  



Mentolové bonbony s dávkovačem  Č. karty 168 

 

Až budete potřebovat doplnit cukry (třeba o zkouškovém nebo po cvičení), 

nabídněte si bonbony se svěží mentolovou příchutí.  

V praktické krabičce s dávkovačem pro hygienické odsypávání. 

• Mentolové bonbony v transparentní plastové krabičce s dávkovačem 

• Potištěno logem v češtině, dozdobeno texturou 

• Rozměry krabičky: cca 7,8 x 4,5 x 0,5 cm 

• Obsah balení: cca 50 bonbonů   

• Datum spotřeby: 11/2020 



Hygienicky balený cukr  Č. karty 163 

 

Jednotlivé porce cukru ke kávě i čaji. Hygienicky baleno stylově v trojhránku. 

S potiskem loga a odkazu na web ZČU. 

V provedení modro-bílém nebo bílo-modrém. 

• Cukr krystal bílý 

• Obsah jednoho trojhránku: 4,5 gramů 



Tritanová lahev Č. karty 229 

 

Na přednášku, do zaměstnání, do tělocvičny, na výlet i za volant oceníte kvalitní 

lahev na pití vyrobenou z tritanu – lehkého a nerozbitného ekologického materiálu, 

navíc zdravotně nezávadného, bez ftalátů a jiných škodlivin. 

Pojistka na víčku zabrání nežádoucímu vylití do kabelky či batohu. Pro otevření stačí 

odklopit záklopku a stisknout zámek.  

Lahev je doplněna řemínkem, za který lze lahev držet nebo třeba připevnit pomocí 

karabiny na popruh batohu. 

• Objem 600 ml 

• Rozměry: 7,4 x 21 cm 

• Hmotnost: 190 g 

• Jednotlivě baleno v kartonové krabičce 

• S logem v anglickém jazyce 



Nick-Nack kelímek s klipem Č. karty 249 

 

Proč používat  jednorázové kelímky, když můžeme mít jeden kvalitní stále při sobě?  

Půllitrový kelímek Nick-Nack s vámi rád půjde na párty i festivaly, ale stejně dobře 

poslouží k pití nápojů i v pohodlí domova. Díky závěsnému klipu se vám nikde na 

cestách neztratí a navíc se do linky lépe štosuje víc kousků do sebe.  

• Materiál: odolný a zdravotně nezávadný ekologický plast 

• Stohovatelný tvar 

• Závěsný klip pro pohodlné nošení 

• Obsah 500 ml 

• S měrnými ryskami 0,3 / 0,4 / 0,5 l 



Termohrnek Č. karty 186 

 

Kvalitní, praktický a esteticky zajímavý termohrnek. V čem tkví jeho kouzlo? 

Dvojitý plášť z nerez oceli vně i uvnitř udrží nápoj teplý až několik hodin. Víčko 

s gumovým těsněním zabrání prokapávání i při dlouhodobém používání. Díky 

silikonovému gripu padne termohrnek dobře do ruky a jeho zajímavá textura skvěle 

dotváří nevšední vzhled. K dokonalosti mu nechybí ani protiskluzová podložka na 

jeho spodní části. 

• Materiál: nerez ocel, plastové doplňky, silikonový grip 

• Objem: 380 ml 

• Rozměry: Ø cca 7 cm; na výšku 18 cm 

• Hmotnost: cca 300 g 

• Dodáváno v dárkové krabičce 



Termokelímek  Č. karty 203 

 

Pořádáte seminář, školení či konferenci?  

Naservírujte čaj nebo kávu do dvojitých papírových termokelímků s potiskem textury 

z univerzitního loga. 

• Materiál: dvojitý papír 

• Objem: cca 250 ml (po horní okraj 300 ml) 

• Rozměry: dolní Ø 6 cm, horní Ø 9 cm, výška 11 cm 



Termoobal na lahev Č. karty 165 

 

Pitný režim je třeba dodržovat. Ale vlažné to není úplně ono. 

V našem termoobalu s pěnovou izolací zůstane čaj delší dobu příjemně teplý  

a pivo nebo limonáda zase studené a osvěžující. 

• Materiál: polyester 

• Rozměry: 10 cm na výšku, cca 20 cm obvod (elastické) 

• Hmotnost: cca 10 g 

 



Dárková sada sklenic Č. karty 220 

 

Dárková sada dvou klasických nižších rovných sklenic se silným dnem. 

Z kvalitního křišťálového skla. S pískovaným logem ZČU. 

Design sklenic je dostatečně univerzální k podávání vody, džusů 

i alkoholických nápojů.  

Sada se prodává se v šedých papírových krabičkách. 

• Materiál: křišťálové sklo 

• Rozměry: Ø 7,7 cm; na výšku 8,8 cm (z toho cca 1,5 cm dno) 

 



Dvoukřidélkový pákový otvírák na víno  Č. karty 256 

 

Tento otvírák na víno umí pěkně cvičit – vzpažit, upažit, připažit. Pomocí těchto 

prostocviků rozpohybuje vývrtku, která pak snadno otevře jakoukoliv lahev vína 

(včetně lahví kalifornského typu, luxusních vín s dlouhými korky i láhví 

s korunkovými uzávěry). 

Baleno jednotlivě v krabičce. 

• Páková dvoukřidélková vývrtka 

• Materiál: odolná slitina ušlechtilých kovů; pochromováno 

• Gravírované logo 

• Baleno v bílé papírové krabičce  

 



Dárkový otvírák na víno (vývrtka)  Č. karty 208 

 

Tento víceúčelový otvírák na víno značky Santini jistě potěší všechny milovníky vína. 

Kromě vývrtky obsahuje i otvírák na zátky a malý ostrý nožík „pilku“. 

Dodáváno v dárkovém pouzdře a černé papírové krabičce. 

• Materiál: nerezocel, černá pryž 

• Rozměry dárkového pouzdra: 14,2 x 4,5 x 3,1 cm 

• Baleno v černé papírové krabičce o rozměrech 14,4 x 4,7 x 3,3 cm 

• Rozměry vývrtky:  

11 cm madlo, 6 cm vývrtka, 5 cm otvírák na zátky, 4 cm nožík 

• Hmotnost: cca 120 g 

• Logo je umístěno na dárkovém pouzdře i na otvíráku  

Posledních několik kusů na skladě 

 

 

 


