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kompletní výroba na přání zákazníka



prémiové vůně do auta s vaší grafikou. Na výběr 3 varianty, 2 tvary.
K dispozici 8 výjimečných vůní.

prémiové držáky telefonu do automobilu prémiové USB nabíječky. K dispozici v 6 barvách



ŠKRABKA S MĚKKOU RUKOJETÍ „NICE TOUCH“, DÉLKA 30CM, VYROBENO Z VYSOCE KVALITNÍHO 
RECYKLOVATELNÉHO MATERIÁLU ODOLNÉHO VŮČI NÍZKÝM TEPLOTÁM.

praktický kartáč vyrobený z odoleného materiálu 
a pružných štětin  vám umožní účinné se zbavit nečistot, DÉLKA 48CM.

univerzální kartáčová škrabka, DÉLKA 50CM. Hliníkový rám zajišťuje 
pevnost, trvanlivost a dlouhou životnost produktu.

univerzální kartáčová škrabka, DÉLKA 50CM. Hliníkový rám zajišťuje 
pevnost, trvanlivost a dlouhou životnost produktu.

praktická škrabka vyrobená z odolného materiálu a pružných štětin vám 
umožní efektivně se zbavit sněhu. délka 55cm

použití teleskopické rukojeti vám umožňuje používat kartáč a škrabku, 
aniž byste se museli opřít o Váš vůz. délka 90 - 120 cm

Houba z technického mikrovlákna. dokonale odstraňuje obtížné nečistoty. Vysoce kvalitní,jemná leštící a čistící rukavice pro nejnáročnější řidiče. 
mimořádná měkkost a savost ovčí vlny zajišťuje perfektní leštění

laku.



prémiové vůně do auta s vaší grafikou. Na výběr 3 varianty, 2 tvary.
K dispozici 8 výjimečných vůní.

prémiové USB nabíječky. K dispozici v 6 barvách





ECO 4.000mAH powerbanka vyrobená 
z bambusového dřeva.

3W Bluetooth reproduktor vyrobený z bambusového dřeva.
Doba přehrávání až 3hodin na jedno nabití.

Sluchátka jsou vyrobena z luxusních materiálů. 
Délka poslechu hudby až 8 hodin na jedno nabití.

lehká a pohodlná bezdrátová sportovní sluchátka. bezdrátová nabíjecí podložka a powerbank 
8.000mah v jednom

stylový a jednoduchý krokoměr. k dispozici v několika
různých pastelových barvách.



kompletní výroba na přání zákazníka





Tento hrnek je dostupný ve 20 odstínech.
Objem 320 ml.

Jedinečné spojení keramiky a dřeva. 
dřevěné ucho je možné oddělit,abyste hrnek mohli vložit bez 

problému do myčky. Objem 330 ml.

Keramický hrnek s matnou povrchovou úpravou.
objem 380 ml

Co dalšího Vám umíme 
nabídnout?

kreativa 
kompletace vybraných produktů 

 rozesílka na adresy vašich zákazníků 
náhradní plnění



pro správnou volbu potisku a cenovou nabídku se informujte u svého obchodníka.

www.expodarky.cz


