
České ECO tašky

obaly

Vyrobeno
v chráněných
dílnách v ČR



Radost, zdraví, lásku, úspěch, pohodu... 
Slova, která si přejeme ve svém životě nejvíce.  Ne všichni jsme ale plni síly, 
zdraví, elánu a harmonie. Teprve když je něco špatně, uvědomíme si, 
že nic není samozřejmostí. 
Zkusme se na chvíli zastavit a udělat něco pro ty druhé.

A  vlastně i pro sebe...



České ECO tašky a obaly

Styl, elegance, móda, kvalitní zdravý materiál. To jsou naše výrobky, které vyrábějí lidé 
v chráněných dílnách. Pro některé je to způsob terapie, pro mnohé však možnost 
začlenit se do života a být užitečný. Zručnější z nich kompletují, jiní plní např. 
pohankové polštářky a ti nejšikovnější šijí celé výrobky. Z těchto dílen vycházejí pouze 
originální kousky jejichž detaily jsou precizně zpracovány. 
Při výrobě produktů použiváme ekologické, zdravotně nezávadné barvy 
a upřednostňujeme materiály šetrné k životnímu prostředí. 

Originální dárky pro každého 

Praktický dárek pro vaše klienty, 

partnery a zaměstnance

Materiály šetrné k přírodě

Masážní a relaxační účinky

Český výrobek

Barevné kombinace 
a umístění loga na přání

Zdravotně nezávadné

Plněno přírodními produkty 
(levandule, pohanka)

Ruční výroba

Vyrobeno v chráněné dílně

Hledáte originál,  stačí vám desítky kusů, potřebujete  osobní věnování? 
Právě pro vás je ruční výroba z našich dílen ta nejlepší volba! Věnujte originál 
a přitom pomozte těm, kteří to skutečně potřebují.

Celobarevný potisk  
již od desítek kusů



Co  u nás získáte?
● originální manažerské dárky
● designové obaly na míru
● zdravé produkty
● vysněný produkt od desítek kusů
● zákaznický servis a osobní přístup
● náhradní plnění - získáte tak pro svou společnost užitečné služby či výrobky

a neutrpíte ztrátu svých finančních prostředků
● splníte zákonem povinný podíl 4% při zaměstnávání OZP
a ušetříte na odvodu do státního rozpočtu

Jak pomůžete?
● dáte příležitost lidem, zařadit se do běžného života
● životnímu prostředí
● svému zdraví

Koho podporujeme?
● další chráněné dílny
● neziskové projekty



Pohodlí při práci

1 ks  239,- Kč/ks 

Potisk:  
logo - L1 
celobarevný potisk - P5 
visačka - V 
etiketa - E

180 x 290 x 200 mm



Univerzální stojan

Materiál: 
Výplň: 
Tisk: 

směs polyester s PVC
polyesterové kuličky + PUR tyčinky 
ekologické barvy zdravotně nezávadné

Pro vaše pohodlí při práci nebo odpočinku. Zajistí stabilitu vaší knihy 
a tabletu na gauči, v autě, u vody, na zahradě. V kuchyni je dobrým 
společníkem i pomocníkem.

Využití:       tablet, kniha, smartphone, čtečka knihy, mobil, cestovní polštář

kód: 016



Kosmetická 
kabelka 
s poutkem

180 x 240 x 65 mm

Potisk:  
logo - L1 
celobarevný potisk - P3 
visačka - V
etiketa - E

Kosmetická 
kabelka easy 

1 ks       354,- Kč/ks 

1 ks       290,- Kč/ks 



Kosmetická kabelka s poutkem a podšívkou 

Materiál: 
Tisk: 

směs polyester s PVC, netkaná textilie, 100% PES 
ekologické barvy zdravotně nezávadné

Kabelka má hlavní kapsu na zip, poutko a hladkou podšívku.

Využití:      Taška vhodná na cesty, do koupelen, na menší předměty 
a kosmetiku, prostě všude tam, kam potřebujete vzít 
sebou šampón, mýdlo, krém atd. 

kód: 018_2

Kosmetická  kabelka easy 

Kabelka má jednu kapsu na zip, poutko a podšívku.

kód: 018_3

 018_2



Unisexová kabelka s poutkem a podšívkou 

Materiál: 

Tisk:
Rozměr:
Cena:

směs polyester s PVC, netkaná textilie

ekologické barvy zdravotně nezávadné 
170 x 250 x 110 mm

 290,-kč/ks   

Kabelka má jednu hlavní hlavní kapsu na zip a praktická  poutka.

Využití:       Taška vhodná na cesty, do koupelen, na menší předměty 
a kosmetiku, prostě všude tam, kam potřebujete vzít sebou šampón, 
mýdlo, krém atd. Využití najde také pro kutily 
a řemeslníky, nářadí budou mít vždy po ruce

kód: TR, KV

(TR)

(KV)

Potisk:         (TR) a (KV) cena včetně tisku těchto motivů, lze i vlastní grafika nebo jen logo
logo - L1 ,   celobarevný potisk - P5,   visačka - V,   etiketa - E



Stojánek na mobil

Materiál: 
Tisk

Rozměr:

Cena: 

 směs polyester s PVC, netkaná textilie
 ekologické barvy zdravotně nezávadné  

Praktický stojánek na mobil, smartphone, vhodný
do kanceláře na stůl, na noční stolek i dětského pokoje.

kód: 003

Potisk:  
logo - L1 
celobarevný potisk - L2 
visačka - V
etiketa - E

90x80x90xmm:

99,-kč/ks 



Unisexová 
stylová 
klíčenka

100 x 25 mm

50  ks      55,- Kč/ks 

Potisk:  
celobarevný potisk - L2 
visačka - V



Unisexová  klíčenka 

Materiál: 
Tisk: 

směs polyester s PVC, netkaná textilie, kov  ekologické 

barvy zdravotně nezávadné

Snadno si poradí bez obav i s velkým svazkem klíčů. Klíčenka je dostatečně velká, 
proto ji v tašce snadno najdete. Stylovou klíčenku je možné celobarevně 
potisknout, vaše logo bude stále na očích. Klíčenka je vyrobena z pevného 
tkaného materiálu a karabinou, kterou snadno připnete na kalhoty nebo tašku.

Využití:       Už žádné kledání zapadlých klíčů v tašce.  Na svazek klíčů,  čipové 
       karty,  čipové přívěsky od elektronických bezpečnostních systémů, 
       pípáků od dveří... v tašce nebo po kapsách rychle najdete. 

kód: 020



Unisexové 
pouzdro 
s poutkem

205 x 95 mm

Potisk:  
logo - L1
celobarevný potisk - P3 
visačka - V
etiketa - E

1 ks       105,- Kč/ks  



Pouzdro easy 

Materiál: 
Tisk: 

směs polyester s PVC, netkaná textilie, bez podšívky 
ekologické barvy zdravotně nezávadné

Jednoduchý velmi elegantní střih, zip a praktické poutko. Spolehlivě pojme 
klíče, mp3 přehrávač, sluchátka, drobné peníze, cestovní kartička na zubní 
kartáček a pastu, pouzdro na psací potřeby a další maličkosti

kód: 024



Elegantní  
taška

260 x 410 x 90 mm

Potisk:  
logo - L1
celobarevný potisk - P5 
visačka - V
etiketa - E

1ks         445,- Kč/ks  



Elegantní taška 

Materiál: 
Tisk: 

směs polyester s PVC, netkaná textilie, cotton 
ekologické barvy zdravotně nezávadné

Stylová multifunkční taška, zaujme svým elegantním vzhledem. 
Taška je dostatečně prostorná, velice lehoučká, ale pevná.

Využití: pojme váš nákup, pracovní záležitosti i všechny náležitosti 
na výlet – svačinu, pití, knihu, příruční tašku, je praktická 
pro každodenní používání

kód: 002



Unisexové 
pouzdro 
na dokumenty 

340 x 250 mm

Potisk:  
logo - L1
celobarevný potisk - P5 
visačka - V
etiketa - E

Unisexové 
pouzdro 
na notebook 

370 x 280 mm

1ks         445,- Kč/ks  

1ks         452 Kč/ks  



Unisexové pouzdro na dokumenty a notebook 

Materiál: 
Tisk: 

směs polyester s PVC, netkaná textilie, 100% polyester 
ekologické barvy zdravotně nezávadné

S oblibou slouží jako obal na notebook nebo obal na dokumenty při 
obchodních jednáních. Lze ji nosit i jako příruční tašku. Vnitřní kapsa 
s podšívkou, uzavírání na zip a praktické odnímatelné poutko, na které 
můžete připevnit klíče nebo přívěsek.

Využití:      snadno a spolehlivě pojme vše, co na jednání potřebujete. 
Diář, kalkulačku, psací potřeby, A4 blok, notebook, 
smartphon, vzorky a další drobné předměty

kód: 022



Pohankový polštář s levandulí

300 x 200 mm
220 g

Potisk:  
logo - L1 
celobarevný potisk - P5 
visačka - V,   etiketa - E

1 ks       250,- Kč/ks 

370 x 180 mm
390 g

370 x 270 mm 
560 g

1ks        299,- Kč/ks 1 ks         285,- Kč/ks 



Pohankový polštář s levandulí 

Polštářky jsou plněny pohankovou slupkou a levandulí, která po nahřátí příjemně 
voní.   Přikládejte za krk, na bedra nebo jiná místa, která chcete zahřát. 
Maséři používají rádi polštářky před masáží. Polštářky modrotiskové jsou nejen 
krásným klasickým dárkem, který ocení zahraniční partneři, ale i lidé pečující 

o své zdraví a pohodu..

Nabízíme základní tři velikosti, na přání vyrobíme i jiný rozměr.

kód: 014

Materiál: 
Tisk: 

modrotisk, 100% bavlna, 100% PES,  pohankové slupky, levandule 
ekologické barvy zdravotně nezávadné,  u modrotisku etiketa všitá do švu

Využití:      relax, jóga, mikromasáže,  nachlazení, uleví bolesti kloubů

krční páteři, hlavy, břicha, zad nebo ramen



Karpální polštářky, prevence, masáž

Praktický dárek, který oceníte  při práci na počítači.  Polštářek jemně 
masíruje  zápěstí, tím blahodárně působí na vaše zápěstí a je proto  
vhodný jako prevence proti zánětům karpálních tunelů. 

kód: 008

Potisk:  
logo - L1 
celobarevný potisk - L3
 visačka - V
etiketa - E

Materiál: 
Tisk: 

100% bavlna, 100% PES, pohankové slupky 
ekologické barvy zdravotně nezávadné 

Rozměr:      130 x 75 mm, 24g

Cena: 89,- Kč/ks    



Elegantní
city batoh
430 x 360 mm

1 ks      484,- Kč/ks  

Potisk:  
logo - L1
celobarevný potisk - P4 
visačka - V
etiketa - E



Batoh do města i za sportem 

Materiál: 
Tisk: 

 koženka bez ftalátů a pvc
  ekologické barvy zdravotně nezávadné

S tímto elegantním batůžkem můžete vyrazit do města, na výlet i za sportem.
„City“ batoh je ideální volba, tento „městský“ batůžek je velmi lehoučký, nebude 
proto zatěžovat vaše záda. Batoh má vnitřní kapsu na klíče a drobnosti.

kód: 004



Batoh se stahovací šňůrkou, čelenka, rouška

Materiál: 

Brand: 

100% bavlna + barevná vegan kůže

Vyrábíme limitované edice. Nemůže se tak stát, že bude potkávat více lidí
se stejným motivem. Vyrobíme sadu např batoh, čelenku do vlasů, mašli na
ruku a roušku. Pro muže např batoh, klíčenku a šátek. Sada  není podmínkou, 
potřebujete jen roušky? Nebo batohy?  Aktualizujeme vzory, velmi  oblíbená je 
kombinace černá + barevná vegan kůže, nebo maskáčový vzor.

kód: 006

etiketa všitá ve švu, potisk vegan kůže



Pytlíky na luštěniny, ořechy, pečivo, zeleninu...

Materiál: 
Brand: 

100% bavlna 

Pytlíky na potraviny vyrobíme jako sadu více rozměrů, nebo sadu 
různých motivů. Nejoblíbenější jsou pytlíky přírodní, puntík a modrotisk. 
Standartní velikost:
17 x  25 cm       52,-kč/ks 
27 x 36 cm       59,-kč/ks 

kód: 007

etiketa všitá ve švu



Pouzdro na kapesníčky a karty

Materiál: 
Tisk: 

směs polyester s PVC, netkaná textilie  
ekologické barvy zdravotně nezávadné

Praktický dárek a pomocník pro děti i dospělé.  Kapesníčky máte vždy po 
ruce v pěkném brandovém obalu. Při sportu můžete vložit ještě bankovku, 
kartu, vložit do kapsy a vyrazit za sportem, nebo na cestu.

kód: 001

Rozměr: rozměr 110 x 70 mm 

Množství:
Cena:

50 ks 
49,- kč/ks   



Peněženka klíčenka 

Materiál: 
Tisk: 

směs polyester s PVC

 ekologické barvy zdravotně nezávadné

Šikovný pomocník na cesty, při sportu i v běžném životě. 
Spolehlivě pohlídám klíče, sluchátka, peníze, šitíčko, nebo 
pamlsky. Skvělý dárek pro kamarádky. 

kód: 005

80 x 90 x 100 mm

1 ks         89,- Kč/ks 

Peněženka
klíčenka

Potisk:  
logo - L1 
celobarevný potisk - P5 
visačka - V 
etiketa - E



Dárek, kterým potěšíte 
kód: 009

Dárkové balíčky na míru k různým příležitostem.
Např.  Valentýn,  Den matek,  výročí firmy, obchodní příležitost, narozeniny kolegů,  veletrh,  
firemní dny,  Mikuláš,  Vánoce...
Můžeme nabídnout  slané ořechy mix,  ořechy v čokoládě mix, sušené ovoce dle výběru, 
sušenky. Balíčky vytvoříme na míru, obrandujeme etiketou nebo celobarevným potiskem vaší 
grafikou. 

Balíčky nabízíme již od desítek kusů, cena je dle výběru obsahu a provedení.

možnost vlastního celobarevného potisku



Obal na vaše produkty 
kód: 009

Vyrobíme luxusní obal na limitovanou edici vašich produktů a výrobků. 
Taštičky vyrobíme na míru včetně celobarevného potisku. Zapínání  na zip s taháčkem v barvě 
zipu, dodá na exklusivitě a dotažení detailu.
Materiál je pevný recyklovatelný "Tyvek" papír. Je přátelský k životnímu prostředí, stálobarevný 
a potisk provádíme ekologickými barvami. Výhodou je odolnost proti vodě a roztržení. Taštičku 
můžete opakovaně používat na cokoli budete chtít, např na kosmetiku, manikúrní potřeby, 
ale i svačinky a jiné. Čím více bude pokrčená, tím bude hezčí.

Min množství 50 ks, standartní rozmě 220x155 mm, vyrobíme i rozměr na míru.

možnost vlastního celobarevného potisku



Bloček s opakovaně přemístitelnou samolepkou 
přilep, odlep bez magnetu až 200x

kód: 011

Rozměr samolepky: 70 x 80 mm, tisk: 4/0,  
blok: 70 x 90 cm, 30listů 4/0 + kartonek B/Š

Vyrábíme od 250 ks



Ceník potisku digi, logo v křivkách

Základní barva produktu je 
bílá. Logo a celobarevný potisk 
je možné provést na každý 
produkt.

Všechny naše produkty jsou 
ručně  šité v chráněných dílnách 
a ručně kompletovány. Produkty 
se  proto  mohou nepatrně lišit.

Visačka (papir print digital)  
je vložena do sáčku k produktu.

potisk loga     
kód potisku        
L1            
L2
L3            
* Technická příprava pro všechny produkty

L1 - L4
rozměr potisku   
70x20 mm      
80 x 4 0 mm                   
1 3 0  x  7  5 mm                                  

kč/ks    

P1            
P2
P3            
P4
P5
P6
P7
* Technická příprava pro všechny produkty

P1 - P7
tech. příprava    
500,-      
500,-
450,-
450,-
400,-
400,-
400,- 
500,-

celobarevný potisk produktu    
kód potisku        kč/ks    

10,-        
15,-    

300,- 

 46,-    

36,-    

20,-
10,-

6,- 

Etiketa (štítek všitý ve švu) E od 100 ks

rozměr etikety do     
paušál do 100 ks
*

40x40 mm  

 Technická příprava pro všechny produkty                  

3,- kč/ks od 1000 ks 2,- 
300,-
200,-

Ceník je za bílé produkty, 
platný od 1.2. 2020 
Všechny ceny jsou 
uvedeny bez DPH.

Papírová visačka  V    
rozměr visačky jednostranné     
rozměr visačky oboustranné      
*

90x50 mm  

 Technická příprava pro všechny produkty                  

3,-
4,-

200,-

 40,-    

 26,-    

6,- 

90x50 mm  



Reflexní klíčenka, reflexní náramky 
kód: 013 

Bezpečnostní designový přívěsek na kabelku, batoh, tašku, opasek. S reflexním přívěskem 

vás bude vidět. Buďte v bezpečí,  dobře vidět za každého počasí a při každé aktivitě. 

Ezop reklamní agentura s.r.o.
Nábřeží 5574, 760 01 Zlín, tel: 603882858 ,  571 161 20 6, info@i-ezop.cz
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