


Vegan kůže

Styl, elegance, móda, kvalitní  materiál. To jsou naše vlastní designové výrobky, které 
vyrábíme ve spolupráci s chráněnými dílnami. Pouze originální kousky jejichž detaily jsou 
precizně zpracovány.

Veganskou kůži si můžeme představit jako alternativu k té klasické – v rámci jejíž výroby 
nebyly použity žádné živočišné složky. Svou životností a funkčností se však dokáže 
vyrovnat kůži ze zvířat.

Originální dárky pro každého

Praktický dárek pro vaše klienty, 
partnery a zaměstnance

Materiály šetrné k přírodě

Český výrobek

Barevné kombinace 
a umístění loga na přání

Zdravotně nezávadné

Ruční výroba

Vyrobeno v chráněné dílně

Vyrábíme od desítek kusů, je možné zakoupit i 1ks.



1ks

Brand:  
logo - R1
etiketa - V
firemní štítek - F

Elegantní designové  
pouzdro na dokumenty

320 x 250mm

456,- kč/ks

1ks 484,- kč/ks

tisk - P

Elegantní designové  
pouzdro na notebook
370 x 280mm

30ks
50 ks
100 ks

405,- kč/ks
386,- kč/ks
369,- kč/ks

30ks
50 ks
100 ks

435,- kč/ks
416,- kč/ks
396,- kč/ks



Unisexové pouzdro na notebook a dokumenty

Materiál: 
Brand:

vegan kůže, podšívka 100% PES 
ražba (slepotisk),visačka, firemní štítek všitý ve švu, tisk černá barva 

S oblibou slouží jako obal na notebook, tablet, nebo  dokumenty při obchodních 
jednáních. Vnitřní kapsa s podšívkou, uzavírání na zip a praktické poutko.

Využití: s nadno a spolehlivě pojme vše, co na jednání potřebujete. Diář, A4 blok, 
kalkulačku, psací potřeby, notebook, smatrphone, vzorky a další menší předměty.

kód: 022 _2



Pánské pouzdro 
na osobní věci 
prémiová řada

250 x 180 mm

1ks 415,- kč/ks

Brand:  
logo - R1
etiketa - V
firemní štítek - F
tisk - P

30ks
50 ks
100 ks

374,- kč/ks
357,- kč/ks
340,- kč/ks



Pánské pouzdro na osobní doklady

S oblibou slouží jako pánská příruční kabelka na mobil, klíče, peněženku. 
Vnitřní kapsa s podšívkou, uzavírání na zip,  praktické poutko a venkovní kapsa.

Využití:  s nadno a spolehlivě pojme všechny osobní věci, které muži stále 

nosí po kapsách

kód: 022

Materiál: 
Brand:

vegan kůže, podšívka 100% PES 
ražba (slepotisk),visačka, firemní štítek všitý ve švu, tisk černá barva 



170 x 250 x 110 mm

1ks 298,- kč/ks

Brand:  
logo - R1
etiketa - V
firemní štítek - F
tisk - P

Unisexová cestovní
kabelka

30ks
50 ks
100 ks

269,- kč/ks
255,- kč/ks
243,- kč/ks



Unisexová cestovní kabelka  

Kabelka má hlavní kapsu na zip, po stranách poutko pro snadnou manipulaci.

Využití:  Taška je ideální na služební cesty, dovolené, do koupelen...   
Bezpečně pojme šampon, sprchový gel, krém, kartáč na vlasy.. prostě 
vše, co potřebujete na dovolenou,  plovárnu, saunu, nebo výlet.

kód: 018

Materiál: 
Brand:

vegan kůže
ražba (slepotisk), visačka, firemní štítek všitý ve švu, tisk černá barva 



Unisexové pouzdro 

205 x 95 mm

1ks 115,- kč/ks

Brand:  
logo - R1
etiketa - V
firemní štítek - F
tisk - P

30ks
50 ks
100 ks

104,- kč/ks
99,- kč/ks
94,- kč/ks



Jednoduchý elegantní střih pouzdra vychází z našeho designového obalu 
na dokumenty. Pouzdro, stejně jako obal na dokumenty je velmi praktické! 

Využití:   Spolehlivě pojme telefon, klíče, mp3 přehrávač, sluchátka, 

paměťové karty, power banky, brýle, drobné peníze a další maličkosti. 
Pouzdro lze doplnit o praktickou klíčenku ve stejném stylu, 
kód 020 s kovovou karabinou.

Pouzdro na drobnosti 
kód: 021

Materiál: 
Brand:

vegan kůže
ražba (slepotisk), visačka, firemní štítek všitý ve švu, tisk černá barva 



1ks 448,- kč/ks

Brand:  
logo - R1
etiketa - V
firemní štítek - F
tisk - P

Elegantní taška

280 x 410 x 90 mm

30ks
50 ks
100 ks

403,- kč/ks
385,- kč/ks
367,- kč/ks



Designová taška

Designová multifunkční taška je navržena jako funkční a praktická s nádechem
mladistvé městské elegance.  Je dostatečně prostorná a pevná, uvnitř vypodšívkovaná 
s  praktickou kapsičkou. Praktické zapínání magnetem.

Využití: Designová taška pro každodenn používání. Doplní váš outfit, ideální
              do práce, na výlet, na nákup. K nákupní tašce 

kód: 002

Materiál: 
Brand:

vegan kůže, podšívka 100% PES 
ražba (slepotisk),visačka, firemní štítek všitý ve švu, tisk černá barva 



Designová klíčenka 

Materiál: 
Brand: 

vegan kůže
ražba loga (slepotisk), nebo tisk černá barva

Snadno si poradí bez obav i s velkým svazkem klíčů, které pak snadno 
najdete v tašce, autě nebo založené na stole. 

kód: 020

Brand:  
ražba logo - R1 
tisk - P

1ks 69,- kč/ks

Unisexová
prošitá klíčenka

50ks
100 ks
200 ks

63,- kč/ks
56,- kč/ks
49,- kč/ks



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

Peněženka na sluchátka, klíče, peníze 
kód: 005

1ks 89,- kč/ks

Brand:  

ražba logo - R1
firemní štítek  - F
tisk - P

Peněženka 

Materiál: 
Brand:

vegan kůže
ražba (slepotisk),visačka, fir. štítek všitý ve švu, tisk černá barva 

280 x 410 x 90 mm

ukázka tisku

50ks
100 ks
200 ks

81,- kč/ks
76,- kč/ks
69,- kč/ks



Ceník brandu - ražba, visačka, firemní štítek - etiketa, tisk černá barva

Materiál je probarvený, ražba je formou slepotisku v barvě materiálu. Všechny naše produkty jsou ručně  
šité v chráněných dílnách a ručně kompletovány. Produkty se  proto  mohou nepatrně lišit.

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

Ražba (slepotisk)  paušál do 19 ks  
kód potisku        
R1  do 19 ks            

* Technická příprava - výroba štočku

rozměr loga   
max . 60x20 mm      

kč/ks    

Logo je nutné dodat v křivkách.

    
540,- + štoček

1000,- 

Firemní štítek - F   (od 100 ks, do 100 ks paušál 350,-kč) 
rozměr štítku jednostranného    
* Technická příprava pro všechny produkty

 30x20 mm  
                  

3,-
350,-

Ceník je platný od 1.3. 2020  
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Papírová etiketa -  V, materiál  bílý , nebo přírodní papír
rozměr etikety jednostranné     
rozměr etikety oboustrannérozměr e
*

90x50 mm  
90xtikety oboust 50 mm                   

 Technická příprava pro všechny produkty                  

3,-
4,-

200,-

Logo se razí speciálně vyrobenou  
raznicí za pomoci teploty a tlaku. 
Vzniká reliéf loga, kdy logo cítíte 
hmatem. Nejčastěji se ražba používá 
na diáře, kožené peněženky, pásky. 
Raznice je majetkem klienta 
a je možné ji opakovaně používat.

R1   od 20 ks         max . 60x20 mm      10,-         
Technická příprava od 20ks           350,- + štoček       

Firemní štítek  (ekobaner print digital)  
je vložena do sáčku k produktu.

Tisk  - P   
Tisk ekologickými barvami.
Na barevné kůže tisk černá, na bílou je 
možné tisk barevný.  
Větší potisk je možný, je však nutné 
konzultovat velikost, umístění a produkt.

P   do 19 ks            max . 60x40 mm      550,- 
P   od 50 ks         max . 60x40 mm      12,-         

Technická příprava od 50ks           350,-  

P   od 100 ks         max . 60x40 mm      6,-         

* Našití na produkt     1,-



Nábřeží 5574, 760 01 Zlín, tel: 571 161 206,  mob: 603 88 28 58,   info@ezopdesign.cz

www.i-ezop.cz/katalogy,  www.ezopdesign.cz ezop_design značka produktů 




