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HALFAR® 2022:
BAGS. MADE FOR TODAY.
HALFAR® 2022:
TAŠKY. VYROBENO PRO DNEŠEK.
What will be important in 2022? At HALFAR® we
quickly realised that there would be two main
themes:

Co bude důležité v roce 2022? Nám v HALFAR® to
bylo rychle jasné: Jde především o dvě témata:
1. PRO NOVOU MOBILITU

1. FOR THE NEW FORM OF MOBILITY
More and more people are making the change and
switching to bus, rail, bike or walking. Our bags join
you on your way - with plenty of design, comfort and
functional features.
We have also developed the new CYCLE bike bags
and have premium (hiking) backpacks on offer with
the OUTDOOR series. Pack bags such as SAFE carry
your valuables everywhere you go while keeping
them dry. And we have designed our thermal basket as a SOFTBASKET without using an aluminium
frame. This makes it more flexible and
saves resources at the same time.
2. FOR WONDERFUL EVERYDAY LIFE
We celebrate daily life! The new DAILY series featuring rPET opens up an entirely new universe of
charming and practical bags for every use. We also
have something new, or rather more optimised,
for the journey from the office to the home office:
theMODERNCLASSIC felt organizer now comes in
an XL version with a cover. And the CIRCLE zipper
bag completes our successful series using recycled
materials.

Stále více lidí se pohybuje, cestují autobusem, vlakem,
na kole nebo pěšky. My je doprovázíme našimi taškami
– se spoustou designu, pohodlí a funkčnosti.
Za tímto účelem jsme vyvinuli nové cyklistické brašny
CYCLE, které jsou s řadou OUTDOOR (turistické) batohy
špičkovou třídou v nabídce. Ve smotávacím vaku SAFE
s sebou budete mít cennosti vždy suché. A náš termokošík jsme vymysleli jako SOFTBASKET bez hliníkového rámu. Je tedy flexibilnější a zároveň
více šetří přírodní zdroje.
2. PRO KRÁSNÝ KAŽDODENNÍ ŽIVOT
Oslavujeme každodenní život! S novou řadou DAILY
s rPET se otevírá celý vesmír okouzlujících a praktických brašen pro každé použití. Něco nového máme
i na cestu z kanceláře na home office, nebo spíše
něco optimalizovaného: Plstěný organizér MODERNCLASSSIC je nyní k dispozici ve verzi XL s víkem. A naši
úspěšnou řadu doplňuje taška se zdrhovadlem CIRCLE
z recyklovaných materiálů.

…A VŽDY UDRŽITELNĚ, DESIGNOVĚ A FUNKČNĚ
... ALWAYS WITH SUSTAINABILITY, DESIGN AND
FUNCTIONALITY
These three aspects play a huge role in everything
we do. We are consistently pursuing more climate
and environmental protection and social coexistence. We are particularly proud that HALFAR® is
climate neutral in 2022 - both as a company and
with our stock range.
Enjoy! - The HALFAR® bag team

Tyhle tři aspekty hrají velkou roli. A to ve všem, co
děláme. Neustále směřujeme k větší ochraně klimatu
a životního prostředí a ke vzájemné sociální solidaritě.
Zvláště hrdí jsme na to, že HALFAR® 2022 je klimaticky
neutrální – a to jak firma, tak i naše řada na skladě.
Tým HALFAR® vám přeje spoustu zábavy
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SUSTAINABILITY
UDRŽITELNOST
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HALFAR® sees itself as part of society

HALFAR® vidí sebe sama jako součást

– and is a very active member. We

společnosti – a sice jako obzvláště

want to reconcile social, environ-

aktivní součást. Chceme ve všem, co

mental and economic aspects in

děláme, vyvážit sociální, ekologické a

everything we do. Since our foundation

ekonomické aspekty. Od našeho založení

we have been convinced that good

jsme přesvědčeni, že to dobré může být

things can always be made better.

ještě lepší.

Whether it‘s new materials or

Ať už nové materiály nebo podnikové

business processes: we are making

procesy: Jsme na cestě.

progress.

WHAT DO USED PET
BOTTLES HAVE IN COMMON
WITH PROMOTIONAL BAGS?
AND WHY IS HALFAR®
ACTIVELY COMMITTED TO
INSECTS?
CO MAJÍ PET LAHVE
SPOLEČNÉHO S
REKLAMNÍMI TAŠKAMI?
A PROČ SE HALFAR®
VĚNUJE HMYZU?
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HOW WE DO

SUSTAINABLE
BUSINESS AT
HALFAR®
JAK MY U SPOLEČNOSTI HALFAR®

PODPORUJEME
TRVALOU
UDRŽITELNOST

WITH PEOPLE, S lidmi,
FOR PEOPLE pro lidi
The diversity of our com-

Rozmanitost našeho závazku

mitment is experienced

zažíváme u nás na pracovišti

every day at our workplace

každý den – člověk to pozná

- and you can see it in the

podle ocenění na stěně.

awards on the wall.

Vpravo vidíte výběr našich

On the right you can see

aktuálních cen a členství. Zvlášť

a selection of our current

hrdí jsme na to, že jsme se v

prizes and memberships.

roce 2020 stali celkovým

We are particularly proud to

vítězem soutěže PSI

have won the overall title of

Sustainability Awards jako

“Sustainable Company of

„Sustainable Company of the

the Year” at the PSI Sus-

year“. Na tom budeme i nadále

tainability Awards in 2020.

stavět – díky!

We will continue to build on
this - thank you!
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100 %
CO₂-FREE

Ze 100 %
bez CO₂

Wood pellet heating, photovol-

Vytápění dřevěnými peletami,

taic, job e-bikes… Many things

fotovoltaika, do práce na e-kole

contribute to the fact that

Mnoho věcí přispívá k tomu, že

we have been operating our

naše sídlo je od roku 2017

headquarters CO₂-free since

bez emisí CO₂. Také dopravu

2017. The transport of our

našich tašek a další

bags and other unavoidable

nevyhnutelné emise dnes

emissions are now balanced

vyrovnáváme prostřednictvím

by us through compensation

kompenzačních projektů.

projects.

Díky tomu je HALFAR® od roku

This means that HALFAR® will

2022 klimaticky neutrální

be a climate-neutral business

společností.

from 2022.

EXPERIENCE
FROM 30
YEARS AND
19,000 BAG
MODELS

Since 1986 we have been bag
makers with heart, hand and
mind. We have developed more
than 19,000 bag models over the
years: a wealth of experience
that flows into each of our new
products.

30LETÉ
ZKUŠENOSTI
A 19 000
MODELŮ
TAŠEK

Jsme výrobci tašek se srdcem,
rukou a rozumem již od roku
1986. Během této doby jsme
vyvinuli více než 19 000 modelů
tašek. Bohaté zkušenosti, které
se promítají v každém z našich
nových výrobků.

AND LAST BUT A v neposledNOT LEAST:
ní řadě: hmyz
THE INSECTS
Our flowering planted roofs

Skutečným srdečním projektem

and non-fertilised meadows

jsou po nás naše kvetoucí zelené

are a project close to our

střechy a louky. Vytváříme tak

hearts. It allows us to create

nový životní prostor pro hmyz a

new habitats for insects and

ohrožené druhy, děláme něco pro

endangered species, for

a s iniciativou „Insect Respect“.

example for and with the
„Insect Respect“ initiative.
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OUTSTANDING VYNIKAJÍCÍ
QUALITY
KVALITA
Good products are backed by

Za dobrými výrobky stojí dobré

good processes - and these are

procesy – a tyto mají také

also important for climate and

rozhodující význam pro

environmental protection. This

ochranu klimatu a životního

is why we are not only certified

prostředí. Proto jsme získali

according to the quality

nejen certifikát dle systému

management standard ISO

řízení jakosti ISO 9001:2015, ale

9001:2015, but also according

také dle mezinárodně

to the internationally

uznávaného standardu pro

recognised standard for

systémy environmentálního

environmental management

managementu ISO 14001:2015.

systems ISO 14001:2015.





 

 

 





LONGLASTING TRVANLIVĚ A
AND GOOD
DOBŘE
Dbáme na neškodné obsažené

We are also involved in many

Také v mnoha dalších oblastech

components and the

látky a odborné zpracování

other areas with projects,

se angažujeme prostřednictvím

professional finishing of our

našich tašek.

donations, scholarships ... If

projektů, darů, stipendií …

bags. Design quality is also

Také nám leží na srdci kvalita

you are interested, just take a

Pokud vás to zajímá, stačí se

important to us. Because what

designu. Neboť to, co je dobře

look at the online blog or our

podívat na blog na webu nebo

is well done and looks good

uděláno a dobře vypadá, bude

sustainability report.

na naši zprávu o udržitelnosti.

will be used for longer and

déle používáno a bude méně

does less damage to the

škodit životnímu prostředí – a

environment - that is

to je trvalá udržitelnost tak, jak

sustainability as we under-

ji chápeme.

We pay attention to safe

stand it.

COTTON WITH
BAVLNA S
SEAL OF
PEČETÍ
APPROVAL
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We use cotton that is certified

Používáme bavlnu

in accordance with certain

certifikovanou podle určitých

standards. The Standard 100

norem. Certifikát Oeko-TEX®

by OEKO-TEX® seal provides

Standard 100 zajišťuje

security for textiles that

bezpečnost textilií prověřených

have been tested for harmful

na škodlivé látky.

substances.

Pečeť Fairtrade-Cotton označu-

The Fairtrade Cotton seal dis-

je eticky pěstovanou a

tinguishes fairly grown and

obchodovanou bavlnu. A v

traded cotton. And last but

neposlední řadě je 100 %

not least, 100% of our organic

našich výrobků z biobavlny

cotton products are produced

vyráběno podle GOTS

according to GOTS.

GOTS
SUPPLY
CHAINS

GOTS
DODACÍ
ŘETĚZCE

The Global Organic Textile

Global Organic Textile

Standard (GOTS) is the world

Standard (GOTS) je světovým

leader in the processing of

lídrem ve zpracování textilií z

textiles made from organi-

biologicky vyráběných

cally produced natural fibres.

přírodních vláken. Definuje

It defines all environmental

všechny technické požadavky k

requirements along the entire

ochraně životního prostředí v

textile production chain as

rámci celého textilního

well as the social criteria for

výrobního řetězce i sociální

the companies. Halfar itself is

kritéria pro provozy. I samotná

also GOTS-audited as a

firma Halfar je auditována

business.

podle GOTS.

RELIABLY
RECYCLED

SPOLÉHÁME
NA RECYKLACI

We are always looking for

Neustále hledáme ještě

alternatives that are even

udržitelnější alternativy,

more sustainable, such as

například recyklované

recycled materials like rPET.

materiály jako je rPET.

They help to save resources.

Pomáhají šetřit zdroje.

We use the Global Recycled

Využíváme k tomu certifikát

Standard (GRS) to which we

GRS (Global Recycled

have been certified since

Standard), jehož jsme držiteli

2021.

od roku 2021.

012

HOW WE AT HALFAR®

PRODUCE BAGS
WITH INCREASING
SUSTAINABILITY
JAK MY U SPOLEČNOSTI
HALFAR®

VYRÁBÍME TAŠKY
UDRŽITELNÝM
ZPŮSOBEM
CLIMATENEUTRAL
RANGE

KLIMATICKY
NEUTRÁLNÍ
SORTIMENT

ture durable, functional and

This applies to our standard

To platí pro náš standardní

attractive bags.

range from stock.

sortiment již od skladu.

With the new independent

Zviditelňuje jej náš nový

label “klimaneutral” (climate

nezávislý štítek „klimaticky

neutral) we make it visible

neutrální“ a ukazujeme tak na

and show that the product

kompenzaci produktu „cradle

is “cradle to customer +

to customer + waste“. To zna-

waste” compensated. This

mená, že kompenzujeme i lik-

means that even disposal by

vidaci koncovým zákazníkem.

What actually makes a bag a

Co vlastně činí tašku udrži-

sustainable bag? We believe

telnou taškou? Podle nás exis-

that there is more than one

tuje více než jedna odpověď.

answer to that question. It is

Pro nás je důležité vyrábět

important to us to manufac-

odolné, funkční a krásné tašky

the end consumer is already
balanced.

2/3 BEZ
2/3 PVC-FREE OBSAHU PVC

Our success is also shown

Že se nám to daří, ukazují naše

by awards such as the Pro-

ocenění, jako například cena

motional Gift Award - which

Promotional Gift Award – tu

we have already received for

jsme již obdrželi za mnoho

many of our bags.

našich tašek.

… in the standard range.

…standardní sortiment.

Where we still use PVC today,

Tam, kde ještě stále používáme

we only use clean materials:

PVC, používáme výhradně jen

low in pollutants which com-

čisté materiály: nízkoemisní,

ply with legal requirements

splňující zákonné požadavky a

and safe to use.

bezpečné pro použití.
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AVOID,
REDUCE AND
COMPENSATE
CO2

VYHÝBAT SE,
SNIŽOVAT A
KOMPENZOVAT CO₂

We know that every product

Víme, že každý výrobek

pollutes the environment

zatěžuje životní prostředí a

and is responsible for CO₂

zodpovídá za emise CO₂ – ať

emissions - no matter how

by byl optimalizován sebevíc.

optimised it is, which is why

Přesto emise, kterým se

we offset emissions that we

nedokážeme vyhnout, kom-

cannot avoid. This is how

penzujeme. Podporujeme tak

we support projects in the

projekty ve zemích, kde se

countries where our bags are

naše tašky vyrábějí.

made; currently in China and

V současné době v Číně a Indii.

More about our projects and

India. They contribute to a

Přispívají zde ke klimaticky

the ClimatePartner climate

more climate-friendly energy

„přátelské“ spotřebě energie.

protection programs

supply there. We cooperate

Proto spolupracujeme s

with ClimatePartner to

ClimatePartner.

achieve this goal.

Více o našich projektech a
programech ochrany klimatu
ClimatePartner

DOES THE
BASKET
ALWAYS
NEED AN
ALUMINIUM
FRAME?

POTŘEBUJE
KOŠÍK VŽDY
HLINÍKOVÝ
RÁM?

When our designer was out

Když jednou naše návrhářka

shopping with her BASKET

nakupovala s chladicím

cool shopper, she suddenly

košíkem BASKET, náhle ji

had an idea. Wouldn’t it be

napadlo. Nebyl by pro někoho

much more practical without

mnohem praktičtější bez

the rigid aluminium frame for

pevného hliníkového rámu –

some things - for example,

například, aby se lépe vešel za

to make it easier to position

sedadlo spolujezdce?

behind the passenger seat?

A nebylo by to také udržitelně-

And could it be even more

jší? Jak řekla, tak udělala.

sustainable? No sooner said

Díky košíku SOFTBASKET nyní

than done.

máme v programu alternativu,

With the SOFTBASKET, we

která si vystačí bez hliníkového

now have an alternative in

rámu.

our range that does not require an aluminium frame.
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FINE
FUNCTIONS,
FABULOUS
FEATURES

PŘESNÉ
FUNKCE,
BÁJEČNÉ
VLASTNOSTI

Bags with added value. Well

Tašky s přidanou hodnotou.

planned and therefore added

Perfektně promyšlené, a proto

comfort and durability -

zvýšený komfort a trvanlivost

whether thanks to shoulder

– ať už díky ramennímu

pads, mobile phone

polstrování, přihrádkám na

compartments, trolley flap,

mobilní telefony, popruhům na

extra handles or other little

vozík, dalším rukojetím nebo

features.

jiným trikům.

CAREFUL
AND FASTER
DECORATION

ŠETRNĚJŠÍ A
RYCHLEJŠÍ
VYLEPŠOVÁNÍ

We apply logos to bags – so

Tašky opatřujeme logy – tady

quality and speed are

je důležitá kvalita a rychlost. S

important. With innovative

inovativním vylepšením, jako je

decoration techniques such

HALFAR FAST LANE®,

as HALFAR FAST LANE® we

zvládneme oboje a navíc

can achieve both and

udržitelně: díky tisku ve

sustainability as well: thanks

fotografické kvalitě. S inkousty

to printing in photo quality.

bez rozpouštědel a těžkých

With inks free of solvents and

kovů, díky energeticky

heavy metals, thanks to

úspornému sušení a použití

energy-efficient drying, and

fotovoltaického a zeleného

the use of electricity from

proudu.

photovoltaic and green
electricity

phone company

phone company
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WELL MAINTAINED.

DOBRÉ
UDRŽOVÁNÍ.

HALFAR® is a bag maker. This means that we

HALFAR® je výrobce tašek. To znamená, že již

have been manufacturing our bags ourselves

více než 30 let sami vyrábíme naše tašky a něco

for over 30 years, some of them directly in

z toho přímo v Bielefeldu v naší vlastní šicí dílně.

Bielefeld in our own sewing shop. HALFAR®

Tak tašky HALFAR® znamenají know-how, kvalitu

bags stand for know-how, quality and

a prvotřídní zpracování. Také máme interní

first-class workmanship, so we have the

odborníky – i když jde o opravu vašich tašek.

experts in-house - even when it comes to

Neboť díky našim službám/opravně vám

repairing your bags. Our repair service means

poskytneme služby i po zakoupení tašky.

that we are also here to help after the purchase
of a bag.

Podle možností vám poradíme, postaráme se o
náhradní díly, provedeme změny, opravy nebo

We advise you on the possibilities, take care of

výměny. Tak chráníme zdroje, minimalizujeme

spare parts, modify, repair or exchange. In this

odpady, zajišťujeme větší udržitelnost a

way we conserve resources, avoid waste,

především to, že oblíbené tašky zůstanou dlouho

ensure greater sustainability and, above all,

oblíbenými taškami.

ensure that favourite bags remain favourite
bags for a long time to come.

Vše, co se týká služeb/opravny HALFAR®, najdete
na www.halfar.com.

You can find all the information about the
HALFAR® repair service at www.halfar.com.
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KNOW-HOW
KNOW-HOW

What actually happens to truck
tarpaulin that has served its time?
At HALFAR®, we make bags from it,
such as this customised courier
backpacks.

UPCYCLING:
IDEAS INSTEAD
OF WASTE

UPCYKLACE:
DOPAD
MÍSTO ODPAD

Co se vlastně stane s plachtou
nákladního automobilu, která už
dosloužila? U společnosti HALFAR® z
nich děláme tašky. Například tento
batoh pro kurýry určený pro daného

Some materials are simply too good

Některé materiály je škoda jen vyhodit.

to throw away. Patterned office

Například vzorované kancelářské

curtains for example. Printed textile

závěsy. Potištěné textilní bannery z

banners from the last trade fair. The

posledního veletrhu. Kůže z

legendary leather aeroplane seat.

legendárních sedadel v letadle. Plachta

Truck tarpaulin.

nákladního automobilu.

With our upcycling concept you can

Díky naší koncepci upcyklace z toho

make something better out of it: a

uděláme něco lepšího: jedinečnou

unique collection of bags - provided,

kolekci tašek – samozřejmě za

of course, that the materials can be

předpokladu, že materiály mohou být

sewn and are suitable for further use.

šité a jinak odpovídají podmínkám pro
smysluplné další použití.

Read more about it at www.halfar.com
under the recycling bags category.

Více se dozvíte na adrese www.halfar.
com v rubrice Recyklované tašky.

zákazníka.
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SPECIAL
ZAKÁZKOVÁ
EDITIONS –
VÝROBA – 100%
100 % YOUR OWN VLASTNÍ
Design the bag of your dreams with

Navrhněte společně s námi tašku

us, tailor-made and unique. In this

vašich snů, zhotovenou na míru a

way we bring brands, products and

jedinečnou. Tak individuálně oživujeme

messages to life in an individual way.

značky, produkty a zprávy. Samozřejmě

Of course, we use your own material

použijeme pro upcyklaci podle

Encounters with air bags are

for upcycling whenever possible. By

možnosti váš vlastní materiál. Ostatně

(fortunately) rather a rare occurrence

the way, you don‘t have to completely

také u zakázkové výroby nemusíte

for normal people. But things look

reinvent the bag even if it is a

znovu vymýšlet celou tašku– proč

different if you are an air bag

custom-made product - why not use

nevyužít stávajících tašek z našeho

manufacturer. A Swedish company

existing bags from our range and

sortimentu a nepřizpůsobit detaily

had an unusual marketing idea: why

adapt the details to match your ideas?

svým představám?

from air bags?

Our modular kit systems also offer

Naše stavebnicové systémy vám také

S airbagy se normální lidé setkávají

you many different options.

nabízí nespočet možností.

not turn the inside out and sew bags

(naštěstí) jen zřídka. Jinak tomu je,
když jste výrobci airbagů. Společnost
pocházející ze Švédska měla neobvyklý
marketingový nápad:
Proč to neotočit naruby a z airbagových
vaků neušít tašky?
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LORRYBAG® – LORRYBAG® –
THE ULTIMATE ULTIMATIVNÍ
CHOICE
VÝBĚR
Our legendary truck tarpaulin

Naše legendární taška z

bag offers you 1001

plachty nákladního automobilu

possibilities to design your

vám nabízí 1 001 možností k

own bag. Ideal for striking

vytvoření vlastní tašky. Ideální

advertising messages. With

pro nápadné reklamní nabídky.

large-scale, photorealistic

S velkoplošným,

digital printing or for the use

fotorealistickým digitálním

of your own material. Thanks

tiskem nebo pro použití

to the huge choice of colours,

vlastního materiálu. Díky

the possibilities are almost

obrovskému výběru barev jsou

limitless.

možnosti téměř neomezené.

You will find all the

Všechny možnosti fascinujících

possibilities of the fascinating

tašek z plachet nákladních

truck tarpaulin bag on pages

automobilů najdete na

056 to 065.

stranách 056 až 065.

FLAPBAG –
THE CLEVER
KIT

FLAPBAG
– CHYTRÁ
STAVEBNICE

The FlapBag is your short-cut

FlapBag je vaše zkratka pro

to a unique bag: because the

jedinečnou tašku: Neboť

modular kit system provides

stavebnicový systém vám

you with a ready-made bag

poskytne hotovou tašku, u

where you design the flap

které sami navrhnete klopu.

yourself. You can choose

Můžete si vybírat mezi různými

between different materials

materiály – i vlastními – a

- including your own - and

různými barvami a možnostmi

various colours and deco-

konečné úpravy. Kromě toho

ration options. You will also

najdete ve stavebnici různé

find different bag models in

modely tašek a detaily, ze

the kit, from which you can

kterých můžete podle vkusu a

assemble your own FlapBag

nálady sestavit vlastní tašku

as you wish.

FlapBag.

More information about the

Více o chytrém stavebnicovém

clever FlapBag modular kit

systému FlapBag se dozvíte na

system can be found on pages

stranách 053 až 055.

053 to 055.

HALFAR® BAGS
TAŠKY HALFAR®

SHOULDER
BAGS
TAŠKY PŘES
RAMENO
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RECYCLED
PET

1816077 CIRCLE
shoulder bag

taška přes rameno

Material: rPET 300d
Size (cm): W 32 x H 38 x D 7
Packing (pcs): 50
modern shoulder bag; rPET upper material; spacious zipped main compartment;
outer pocket with hidden zip; adjustable
strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 20 x H 21
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; transfer print p. 255; doming p.
256; digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (1) p. 258

Materiál: rPET 300d
Rozměry (cm): š 32 x v 38 x h 7
Balení (ks): 50
moderní taška přes rameno; svrchní
materiál rPET; prostorný hlavní oddíl
se zavíráním na zip; přední kapsa se
skrytým zipem; popruh s nastavitelnou
délkou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 20 x v 21
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p.
257; dárkový karton (1) p. 258

warm grey sprinkle (728)

blue grey sprinkle (722)

black sprinkle (678)
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1814020 JOURNEY
shoulder bag

taška přes rameno

Material: cotton 16 OZ (453 g/m2)
Size (cm): W 34 x H 26 x D 10
Packing (pcs): 25
large rear-side padded main zipper
compartment with a flat padded inside
compartment for tablets, for example;
flat front pocket; flap with magnetic
fastener and front zipper pocket;
length-adjustable shoulder strap with
stitched shoulder pad; high-quality
metal accessories and PU velour
imitation leather applications
Decoration area (cm, silkscreen):
on the flap W 22 x H 12
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem
p. 257; present box (1) p. 258

Materiál: bavlna 16 OZ (453 g/m2)
Rozměry (cm): š 34 x v 26 x h 10
Balení (ks): 25
velký hlavní úložný prostor na zadní
straně polstrovaný se zavíráním na
zdrhovadlo s plochými polstrovanými
kapsami např. na tablety; plochá přední
přihrádka na čelní straně; zavírací kapsa
s magnetickým zavíráním a přední kapsou na zdrhovadlo; délkově nastavitelný
ramenní popruh se šitým ramenním
polstrováním; kvalitní kovové doplňky a
aplikace z PU velurové koženky
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na klopě š 22 x v 12
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258

beige-dark blue (221)

PU-VELOUR IMITATION
LEATHER APPLICATION
APLIKACE Z PU
VELUROVÉ KOŽENKY
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FASTENING LOOP
FOR TROLLEY
UPEVŇOVACÍ POUTKO
NA TYČE MADLA

1816504 LIKE

navy (3)

red (5)

black (1)

shoulder bag

taška přes rameno

Material: cotton 12 OZ (340 g/m2)
Size (cm): W 37 x H 31 x D 7
Packing (pcs): 25
flap pocket with high-quality metal
accessories; clip clasp; large main compartment suitable for A4 documents;
two flat insert pockets on the front; rear
attachment loop for trolley handles - can
also be used as a handle; wide, adjustable cotton shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on the flap W 26 x H 20
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem
p. 257; present box (1) p. 258

Materiál: bavlna 12 OZ (340 g/m2)
Rozměry (cm): š 37 x v 31 x h 7
Balení (ks): 25
taška s chlopní s kvalitními kovovými
doplňky; zavírání na sponu; velká hlavní
kapsa vhodná mj. na dokumenty ve
formátu A4; dvě ploché kapsy na přední
straně; zadní upevňovací popruh na
trolej - alternativně použitelný i jako
ucho; široký ramenní popruh z bavlny s
nastavitelnou délkou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na klopě š 26 x v 20
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258

nature (704)

olive (56)
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1816074 COUNTRY
CrossBag

CrossBag

Material: cotton 16 OZ (453 g/m2)
Size (cm): W 15 x H 20 x D 7
Packing (pcs): 50
small, modern shoulder bag; partially
padded zipped main compartment;
zipped front pocket; flat pouch on back;
high-quality metal accessories; adjustable
shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 11 x H 10
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem p.
257; present box (9) p. 258

Materiál: bavlna 16 OZ (453 g/m2)
Rozměry (cm): š 15 x v 20 x h 7
Balení (ks): 50
malá, moderní taška přes rameno;
částečně polstrovaný hlavní oddíl se
zavíráním na zip; přední taška na zip;
plochá zadní kapsa; kvalitní kovové
doplňky; ramenní popruh s nastavitelnou
délkou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 11 x v 10
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (9) p. 258

navy (3)

khaki (739)

anthracite (10)
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navy (3)

khaki (739)

anthracite (10)

1816071 COUNTRY
shoulder bag

taška přes rameno

Material: cotton 16 OZ (453 g/m2)
Size (cm): W 34 x H 26 x D 10
Packing (pcs): 25
large, back-padded, zipped main
compartment with padded pouch e.g.
for tablet; flat zipped inside pocket; flat
pocket on front; flap with magnet
fastening and zipped front pocket;
adjustable shoulder strap with sewn
shoulder pad; high-quality metal accessories and PU velour artificial leather
applications
Decoration area (cm, silkscreen):
on the flap W 22 x H 12
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem p.
257; present box (3) p. 258

Materiál: bavlna 16 OZ (453 g/m2)
Rozměry (cm): š 34 x v 26 x h 10
Balení (ks): 25
velký hlavní oddíl se zadním polstrováním se zavíráním na zip s polstrovanou
kapsou, např. na tablety; plochý vnitřní
oddíl na zip; plochá přední kapsa vpředu;
klopa s magnetickým uzávěrem a přední
kapsou na zip; ramenní popruh s nastavitelnou délkou a našitou polstrovanou
ramenní podložkou; kvalitní kovové
doplňky a aplikace z polyuretanového
umělého semiše
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na klopě š 22 x v 12
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (3) p. 258
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12 l

1816067 LOOM
multi bag

víceúčelová taška

Material: cotton/Polyester
Size (cm): W 32 x H 40 x D 9
Packing (pcs): 50
innovative multi-functional bag for use
as backpack or shoulder bag; zipped
main compartment; zipped inside pocket
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 22 x H 33
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem p.
257; present box (1) p. 258

Materiál: bavlna/Polyester
Rozměry (cm): š 32 x v 40 x h 9
Balení (ks): 50
inovativní multibag, který lze nosit jako
batoh nebo tašku přes rameno; hlavní
oddíl se zavíráním na zip; vnitřní kapsa
na zip
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 22 x v 33
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258

new

nature (704)

grey (54)
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ESPECIALLY ROBUST
MATERIAL
OBZVLÁŠTĚ ROBUSTNÍ
MATERIÁL

1816066 LOOM
shoulder bag

taška přes rameno

Material: cotton/Polyester
Size (cm): W 35 x H 30 x D 13
Packing (pcs): 25
large zipped main compartment with
padded back and metal fastening;
padded base; flat pouch; zipped pocket
on back; adjustable shoulder strap; high
quality metal accessories
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 28 x H 18
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem p.
257; present box (2) p. 258

Materiál: bavlna/Polyester
Rozměry (cm): š 35 x v 30 x h 13
Balení (ks): 25
velký hlavní oddíl se zadním polstrováním se zavíráním na zip a s kovovou
sponou; polstrované dno; plochá kapsa;
zadní kapsa na zip; ramenní popruh s
nastavitelnou délkou; kvalitní kovové
doplňky
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 28 x v 18
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258

new

nature (704)

grey (54)
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1807790 EASY

apple green (187)

yellow (4)

red (5)

event bag

taška na dokumenty

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 28 x H 34/44 x D 5,5
Packing (pcs): 25
large main compartment with decorative
handle and hook and loop tape closure;
adjustable shoulder strap; suitable for
A4 documents and catalogues
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 20 x H 15
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 28 x v 34/44 x h 5,5
Balení (ks): 25
velký hlavní díl s dekorativním držadlem
a uzavíráním na suchý zip, délkově nastavitelný popruh přes rameno; vhodný
pro dokumenty A4 a katalogy
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 20 x v 15
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258

orange (169)

navy (3)

white (18)

black (1)

teal (691)

1805513 BASIC
event bag

taška na dokumenty

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 25 x H 33 x D 2
Packing (pcs): 50
zipper main compartment suitable
for A4 documents and catalogues; flat
pocket on the back; adjustable shoulder
strap; extra large zipper
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 18 x H 24
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 25 x v 33 x h 2
Balení (ks): 50
vnitřní prostor vhodný pro velikost
dokumentů A4 a katalogů; plochá kapsa;
nastavitelný popruh
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 18 x v 24
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; doming p.
256; dárkový karton (1) p. 258

yellow (4)

orange (169)

red (5)

black (1)

anthracite (10)

white (18)

apple green (187)

navy (3)

fuchsia (307)
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1812220 KURIER
shoulder bag

reklamní taška

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 36 x H 29 x D 12
Packing (pcs): 25
spacious main compartment with organizer
elements; flat inside compartment;
padded back; length-adjustable shoulder
strap; large flap with hook and loop tape
fastener
Decoration area (cm, silkscreen):
on the flap W 26 x H 23
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; digitally printed label p. 256; metal emblem p. 257; present
box (1) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 36 x v 29 x h 12
Balení (ks): 25
větší vnitřní prostor s organizátorem;
vnitřní plochá kapsa; polstrovaná záda;
nastavitelný ramenní popruh; klopa na
suchý zip
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na klopě š 26 x v 23
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258

anthracite (10)

black (1)

white (18)

orange (169)

red (5)

navy (3)
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1805510 BASIC
congress bag

taška na dokumenty

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 40 x H 29 x D 8
Packing (pcs): 25
zipper main compartment; adjustable
shoulder strap; handle; pen loops
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 25 x H 17
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 40 x v 29 x h 8
Balení (ks): 25
vnitřní prostor na zip; nastavitelný
popruh přes rameno; držadlo; poutka
na tužky
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 25 x v 17
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; doming p.
256; dárkový karton (1) p. 258

royal blue (8)

red (5)

orange (169)

yellow (4)

apple green (187)

navy (3)

white (18)

anthracite (10)

black (1)
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neon yellow (32)

1812205 REFLEX

navy (3)

red (5)

light grey (2)

black (1)

1800775 BUSINESS
shoulder bag

taška přes rameno

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 40 x H 33 x D 11
Packing (pcs): 25
main compartment with flat front pocket;
organizer features and pen loops; flap
with side-release buckles; zipper front
pocket; handle; adjustable, detachable
shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 22 x H 9
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 40 x v 33 x h 11
Balení (ks): 25
vnitřní prostor na zip; plochá vnitřní kapsa a organizér; klopa s přezkami; přední
kapsa na zip; nastavitelný odepínací
popruh
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 22 x v 9
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; doming p.
256; dárkový karton (2) p. 258

shoulder bag

taška přes rameno

Material: Polyester 900d
Size (cm): W 35 x H 28 x D 12
Packing (pcs): 25
large main compartment; flat insert
pouch with organizer elements; zipper
pocket on the flap; adjustable shoulder
strap with sewn shoulder pad; bright
neon yellow body fabric with 3M™
Scotchlite™ reflective strips
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 23 x H 9
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; doming
p. 256; digitally printed label p. 256;
metal emblem p. 257; present box (1)
p. 258

Materiál: Polyester 900d
Rozměry (cm): š 35 x v 28 x h 12
Balení (ks): 25
velký hlavní díl; plochá kapsa s prvky
organizéru; kapsa se zipem na klopě;
nastavitelný ramenní popruh s našitým
nárameníkem; svíticí neonový žlutý
materiál s reflexními proužky 3M™
Scotchlite™
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 23 x v 9
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p.
257; dárkový karton (1) p. 258
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taxi
taxi

1803928

1802814 ECO
1803928 ECO H
LorryBag®

LorryBag®

Material: tarpaulin
Size 1802814 (cm): W 37 x H 29 x D 13
Size 1803928 (cm): W 32 x H 33 x D 11
Packing (pcs): 25
spacious main compartment with
organizer features and flat inside pocket;
wide shoulder strap; large flap (i.e. large
decoration area) with hook and loop tape
fastener
Decoration area (cm, silkscreen):
1802814: on the flap W 25 x H 20
1803928: on the flap W 18 x H 23
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (1) p. 258

Materiál: plachtovina
Rozměry 1802814 (cm): š 37 x v 29 x h 13
Rozměry 1803928 (cm): š 32 x v 33 x h 11
Balení (ks): 25
vnitřní prostor s organizérem; plochá
vnitřní kapsa; velká klopa na suchý zip
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
1802814: na klopě š 25 x v 20
1803928: na klopě š 18 x v 23
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p.
257; dárkový karton (1) p. 258

red (5)

black matt (336)

royal blue (8)

white (18)

black (1)

033
1802814

orange (11)

apple green (187)

green (171)

navy (3)

red (5)

magenta (72)

cyan (652)

royal blue (8)

black matt (336)

black (1)

silver (89)

white (18)

1803928

1802814

034

navy (3)

green (55)

red (5)

royal blue (8)

anthracite (10)

1807530 RETRO
shoulder bag

taška přes rameno

Material: pu artificial leather
Size (cm): W 38 x H 28 x D 12
Packing (pcs): 25
zipper main compartment with stable
bottom and organizer elements; zipper
front pocket; adjustable shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 22 x H 10
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (1) p. 258

Materiál: PU koženka
Rozměry (cm): š 38 x v 28 x h 12
Balení (ks): 25
hlavní díl se zdrhovadlem a pevným
dnem, organizér, přední kapsa se zdrhovadlem, délkově nastavitelný popruh
přes rameno
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 22 x v 10
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p.
257; dárkový karton (1) p. 258

WHITE PIPING
BÍLÉ ZESÍLENÍ OKRAJŮ

035
FOIL WINDOW
FÓLIOVÉ OKÉNKO

black matt (336)

1809115 DISPLAY
shoulder bag

taška přes rameno

Material: tarpaulin & foil
Size (cm): W 37 x H 29 x D 13
Packing (pcs): 20
trendy display bag for quick and easy
presentation of your advertising message;
transparent flap with zipper; pocket at
the reverse; adjustable shoulder strap
with shoulder pad
Decoration area (cm, silkscreen):
on request
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; doming p. 256;
present box (1) p. 258

Materiál: plachtovina & fólie
Rozměry (cm): š 37 x v 29 x h 13
Balení (ks): 20
trendová „display“ taška k prezentaci
vašich produktů; plochá kapsa s prvky
organizéru; fóliové okénko na klopě; kapsa se zipem na zadní straně; nastavitelný ramenní popruh s PVC zabezpečením
proti klouzání
Plocha pro reklamu (sítotisk):
na poptávku
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; doming dodatečně vyrobený p. 256; dárkový karton (1) p. 258

1806052 STYLE
shoulder bag

kabela přes rameno

Material: tarpaulin
Size (cm): W 37 x H 28 x D 12
Packing (pcs): 25
spacious main compartment with
organizer features and flat inside pocket;
wide shoulder strap; large flap (i.e. large
decoration area) with hook and loop tape
fastener
Decoration area (cm, silkscreen):
on the flap W 25 x H 20
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (1) p. 258

Materiál: plachtovina
Rozměry (cm): š 37 x v 28 x h 12
Balení (ks): 25
vnitřní prostor s kapsičkami; plochá
kapsa uvnitř; příjemný nosný popruh;
velká klopa na suchý zip ideální pro
reklamní potisk
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na klopě š 25 x v 20
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p.
257; dárkový karton (1) p. 258

navy (3)

light blue (170)

white (18)

apple green (187)

anthracite (10)
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orange (169)

red (5)

navy (3)
black (1)

1815029 FLOW
anthracite (10)

white (18)

royal blue (8)

CrossBag

CrossBag

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 14 x H 18 x D 5,5
Packing (pcs): 50
small, functional shoulder bag; main
compartment with flat zip front pocket;
length-adjustable shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 9 x H 8
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
doming p. 256; metal emblem p. 257;
present box (9) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 14 x v 18 x h 5,5
Balení (ks): 50
malá funkční brašna přes rameno; hlavní
přihrádka s plochou přední kapsou na
zdrhovadlo; ramenní popruh s
nastavitelnou délkou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 9 x v 8
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; doming
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (9) p. 258

apple green (187)

1816057 FRAME

black-grey sprinkle (740)

CrossBag

CrossBag

Material: Polyester 900d
Size (cm): W 15 x H 20 x D 4
Packing (pcs): 25
small, padded shoulder bag; main
compartment with 2-way zip; zip front
pocket, with elaborately-stitched front
and HFL® carrier for your logo; flat rear
pocket; adjustable shoulder strap with
high-quality metal accessories
Decoration area (cm, HFL® sticker):
on HFL® carrier W 5,7 x H 2,3
Decoration possibilities:
HALFAR FAST LANE® p. 254; present box
(9) p. 258

Materiál: Polyester 900d
Rozměry (cm): š 15 x v 20 x h 4
Balení (ks): 25
malá polstrovaná brašna přes rameno;
hlavní přihrádka s oboustranným
zdrhovadlem; přední kapsa se
zdrhovadlem s náročně prošívaným
předkem a nosiči HFL® na vaše logo;
vzadu plochá vkládací přihrádka; popruh
přes rameno s nastavitelnou délkou s
kvalitním kovovými doplňky
Plocha pro reklamu (cm, nosiči HFL®):
na nosiči HFL® š 5,7 x v 2,3
Technika zpracování:
HALFAR FAST LANE® p. 254; dárkový
karton (9) p. 258

037

RECYCLED
PET

1816516 EUROPE
zip bag

brašna se zdrhovadlem

Material: rPET 600d
Size (cm): W 25 x H 18 x D 0,1
Packing (pcs): 50
versatile pocket with zip; rPET outer
material; high-quality metal accessories; main compartment with loops for
various carrying options; detachable,
length-adjustable strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 16 x H 10
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem
p. 257; present box (9) p. 258

Materiál: rPET 600d
Rozměry (cm): š 25 x v 18 x h 0,1
Balení (ks): 50
univerzální taška na zip; vrchový
materiál rPET; kvalitní kovové doplňky;
hlavní kapsa s oky pro různé možnosti
nošení; snímatelný, ramenní popruh
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 16 x v 10
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (9) p. 258

light grey sprinkle (728)

green sprinkle (717)

grey-sprinkle (638)

blue sprinkle (716)

black-sprinkle (678)
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black-grey melange (740)

1814026 ELEGANCE
CrossBag

CrossBag

Material: Polyester 300d melange
Size (cm): W 22 x H 28 x D 5
Packing (pcs): 50
small, functional shoulder bag; main
compartment with 2-way zipper and
organizer elements; padded back;
padded, flat compartment for tablets, for
example; headphone output; zipper front
pocket; length-adjustable shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 14 x H 15
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; digitally printed label p. 256; metal emblem p. 257; present
box (9) p. 258

Materiál: Polyester 300d melirová
Rozměry (cm): š 22 x v 28 x h 5
Balení (ks): 50
malá, funkční taška přes rameno; hlavní
prostor s dvoucestným zipem a
organizérem; polstrovaná záda;
polstrovaná, plochá zásuvná přihrádka
např. na tablet; výstupní otvor pro
sluchátka; přední kapsa na zip;
nastavitelný ramenní popruh
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 14 x v 15
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (9) p. 258

PU SYNTHETIC LEATHER
PU SYNTETICKÁ KŮŽE

black (1)

1815002 COMMUNITY
CrossBag

CrossBag

Material: pu artificial leather
Size (cm): W 23 x H 28,5 x D 6
Packing (pcs): 25
classically elegant shoulder bag in a
practical format, with high-quality metal
accessories; main zipper compartment;
inner zipper compartment; slip-in
pocket; two pen-holder loops; flat front
pocket; length-adjustable shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 17 x H 15
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; metal emblem p. 257; present box
(9) p. 258

Materiál: PU-koženka
Rozměry (cm): š 23 x v 28,5 x h 6
Balení (ks): 25
klasicky elegantní brašna přes rameno o
praktickém formátu s kvalitním
kovovými doplňky; hlavní přihrádka se
zdrhovadlem; vnitřní přihrádka se zdrhovadlem; vložená přihrádka; dvě poutka
na tužky; plochá přední kapsa; ramenní
popruh s nastavitelnou délkou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 17 x v 15
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; kovový
emblém p. 257; dárkový karton (9) p. 258
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1816523 LIFE
zip bag

taška se zipem

Material: cotton 12 OZ (340 g/m2)
Size (cm): W 23 x H 18 x D 0,1
Packing (pcs): 50
modern, elaborately crafted zipper bag;
lovingly designed with high-quality metal
accessories; main compartment with
zipper; front pocket closed by press stud;
wide, length-adjustable and detachable
cotton shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 17 x H 8
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (9) p. 258

Materiál: bavlna 12 OZ (340 g/m2)
Rozměry (cm): š 23 x v 18 x h 0,1
Balení (ks): 50
moderní kvalitně zpracovaná taška se
zdrhovadlem; příjemné uspořádání s
kvalitními kovovými aplikacemi; hlavní
přihrádka se zdrhovadlem; přední kapsa
zavírací na stiskací knoflík; široký odnímatelný bavlněný ramenní popruh s
nastavitelnou délkou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 17 x v 8
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (9) p. 258

grey-brown (309)

navy-brown (308)

black-black (60)

040

FASTENING LOOP
FOR TROLLEY
UPEVŇOVACÍ POUTKO
NA TYČE MADLA

black-grey melange (740)

1814031 ELEGANCE
shoulder bag

taška přes rameno

Material: Polyester 300d melange
Size (cm): W 40 x H 30 x D 12
Packing (pcs): 20
spacious, bicoloured shoulder bag; large
main compartment sufficiently large for
2 large A4 document files; 2-way zipper
running circumferentially around sides
for easy filling; padded front and rear
side; fixed liner base; inner zipper pocket;
zipper front pocket with organizer
elements; rear-side flat compartment,
fastening loop for trolley handles;
removable, length-adjustable shoulder
strap with shoulder pad; handles
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 32 x H 13,5
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; doming p. 256; digitally printed label p. 256; metal emblem
p. 257; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 300d melirová
Rozměry (cm): š 40 x v 30 x h 12
Balení (ks): 20
prostorná, dvoubarevná taška přes
rameno; velký hlavní prostor dostatečný
pro 2 velké pořadače A4; boční
dvoucestný zip pro ideální plnění;
polstrovaná přední a zadní strana; pevné
vkládací dno; vnitřní kapsa na zip; přední
kapsa na zip s organizérem; plochý
zásuvný prostor na zadní straně;
upevňovací poutka pro trolley tyče;
snímatelný, nastavitelný ramenní popruh
s nárameníkem; rukojeti
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 32 x v 13,5
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255;
transferový tisk p. 255; doming p. 256;
etiketa pro digitální tisk p. 256; kovový
emblém p. 257; dárkový karton (1) p. 258
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1816087 STAGE
notebook bag

kabela na notebook

Material: Polyester 500d
Size (cm): W 40 x H 30 x D 8
Packing (pcs): 25
comfortable business bag with contrasting stripes; HFL® carrier for your logo;
large main compartment with 2-way
zip; padded notebook compartment;
pockets; pen loops; large front pocket
with zip; large pocket on the back with
zip; adjustable shoulder strap; handles
with press stud cuff
Decoration area (cm, HFL® sticker):
on HFL® carrier W 5,7 x H 2,3
Decoration possibilities:
HALFAR FAST LANE® p. 254; silkscreen
print p. 255; embroidery p. 255; transfer
print p. 255; digitally printed label p. 256;
doming p. 256; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 500d
Rozměry (cm): š 40 x v 30 x h 8
Balení (ks): 25
komfortní business taška s kontrastními
proužky; nasiči HFL® pro vaše logo; velká
hlavní kapsa s 2cestným zipem; polstrovaná přihrádka na notebook, přihrádky;
poutka na pera; velká přední kapsa na
zip, velká zadní kapsa na zip, délkově
nastavitelný ramenní popruh; držadla s
manžetou s patentkami
Plocha pro reklamu (cm, nosiči HFL®):
na nosiči HFL® š 5,7 x v 2,3
Technika zpracování:
HALFAR FAST LANE® p. 254; sítotisk p.
255; výšivka p. 255; transferový tisk p.
255; etiketa pro digitální tisk p. 256; doming p. 256; dárkový karton (1) p. 258

cyan (652)

taupe (220)

anthracite (10)

black (1)

navy (3)

042

RECYCLED
PET

1813066 MODERNCLASSIC

1807554 MODERNCLASSIC

shoulder bag

brašna přes rameno

courier bag

kurýrní taška

Material: recycled PES felt
Size (cm): W 31 x H 24 x D 11
Packing (pcs): 20
main compartment with organizer features ideal for A4 documents; flat insert
pocket on the inside; length-adjustable
poly cotton shoulder strap; large flap
with hook and loop tape closure
Decoration area (cm, embroidery):
on the flap W 29 x H 20
on the front W 15 x H 14
Decoration possibilities:
embroidery p. 255; transfer print p. 255;
digitally printed label p. 256; metal emblem
p. 257; present box (1) p. 258

Materiál: recyklovaný polyesterový filc
Rozměry (cm): š 31 x v 24 x h 11
Balení (ks): 20
hlavní kapsa s organizérem je vhodná na
dokumentaci DIN A4; plochá přihrádka
vnitřní; délkově nastavitelný ramenní
popruh polycotton; velký přehyb na
suchý zip
Plocha pro reklamu (cm, výšivka):
na klopě š 29 x v 20
na přední straně š 15 x v 14
Technika zpracování:
výšivka p. 255; transferový tisk p. 255;
etiketa pro digitální tisk p. 256; kovový
emblém p. 257; dárkový karton (1) p. 258

Material: recycled PES felt
Size (cm): W 37,5 x H 29 x D 10
Packing (pcs): 20
main compartment with organizer
features; flat inside pocket; convenient
shoulder strap; large flap with hook and
loop tape closure as the ideal embroidery area for your promotion
Decoration area (cm, embroidery):
on the flap W 31 x H 18
on the front W 26 x H 14
Decoration possibilities:
embroidery p. 255; transfer print p. 255;
digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (1) p. 258

Materiál: recyklovaný polyesterový filc
Rozměry (cm): š 37,5 x v 29 x h 10
Balení (ks): 20
hlavní díl s organizérem, vnitřní plochá
kapsa, pohodlný popruh přes rameno,
velká klopa se suchým zipem je ideální
pro výšivku Vaší reklamy
Plocha pro reklamu (cm, výšivka):
na klopě š 31 x v 18
na přední straně š 26 x v 14
Technika zpracování:
výšivka p. 255; transferový tisk p. 255;
etiketa pro digitální tisk p. 256; kovový
emblém p. 257; dárkový karton (1) p. 258

anthracite (10)

light green (306)

navy (3)

anthracite (10)

043

NOTEBOOK
COMPARTMENT
PŘIHRÁDKA NA
NOTEBOOK

1813339 SOLUTION
notebook bag

kabela na notebook

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 41 x H 30 x D 6
Packing (pcs): 20
padded main compartment; 2 padded
insert pouches, e.g. suitable for tablets;
flat insert pocket, suitable for A4 documents, below the flap; front pocket with
pen loops; flap with hook and loop tape
fastening and zipper pocket on the front;
rear fastening loops for luggage trolley;
adjustable shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on the flap W 23 x H 11
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; transfer print p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 41 x v 30 x h 6
Balení (ks): 20
polstrovaná hlavní kapsa; 2 polstrované
vnitřní kapsy např. na tablet; plochá
kapsa na složky A4 pod přehybem;
přední kapsa s očky na psací potřeby;
přehyb na suchý zip a přední kapsa se
zdrhovadlem; zadní upevňovací očko na
trolej; délkově nastavitelný popruh přes
rameno
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na klopě š 23 x v 11
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; doming p.
256; dárkový karton (1) p. 258

navy (3)

apple green (187)

yellow (4)

orange (169)

red (5)

black (1)

anthracite (10)

white (18)

FASTENING LOOP
FOR TROLLEY
UPEVŇOVACÍ POUTKO
NA TYČE MADLA

044

black matt (336)

apple green (187)

1806047 SUCCESS
notebook bag

kabela přes rameno

Material: tarpaulin
Size (cm): W 37 x H 29 x D 10
Packing (pcs): 20
attractive design with contrasty cotton
lining and metal buckles; spacious main
compartment with organizer features
and padded notebook compartment;
wide shoulder strap with non-slip
shoulder pad; large flap (i.e. large
decoration area) with hook and loop tape
fastener
Decoration area (cm, silkscreen):
on the flap W 25 x H 20
on front pocket W 25 x H 9
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; digitally printed label p. 256; metal emblem p. 257; present box (1) p. 258

Materiál: plachtovina
Rozměry (cm): š 37 x v 29 x h 10
Balení (ks): 20
dobře propracovaná kabela s kontrastní
bavlněnou podšívkou a kovovými přezkami; vnitřní prostor s organizačními
elementy a polstrovanou kapsou na
notebook; příjemný popruh přes rameno
s protikluzným nárameníkem; velká
klopa na suchý zip ideální pro reklamní
potisk
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na klopě š 25 x v 20
na přední straně š 25 x v 9
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p.
257; dárkový karton (1) p. 258

black (1)

1815011 LOFT
notebook bag

kabela na notebook

Material: Polyester 600d high density
Size (cm): W 40 x H 30/42 x D 13
Packing (pcs): 20
stylish notebook case with striking buckle
closure; main compartment with zipper
and zipper protection; padded on the
side and back; notebook compartment;
2 flat, large zipper inner pockets; zipped
side pocket; elaborately back-stitched
and padded back; length-adjustable
shoulder strap with sewn shoulder
padding
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 32 x H 15
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
metal emblem p. 257; transfer print
p. 255; digitally printed label p. 256;
present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 600d high density
Rozměry (cm): š 40 x v 30/42 x h 13
Balení (ks): 20
stylová brašna na notebook s výrazný,
přezkovým uzávěrem; hlavní přihrádka
se zdrhovadlem a pojistkou zdrhovadla;
polstrování po stranách a vzadu;
přihrádka na notebook; 2 ploché vkládací
přihrádky; plochá velká vnitřní kapsa se
zdrhovadlem; boční vkládací přihrádka
se zdrhovadlem; náročně prošívaná a
polstrovaná záda; ramenní popruh s
nastavitelnou délkou s našitým
polstrováním ramene
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 32 x v 15
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258

CUSHIONED BACK
POLSTROVANÁ ZÁDA

045

1816521 LIFE
notebook bag

kabela na notebook

Material: cotton 12 OZ (340 g/m2)
Size (cm): W 40 x H 30 x D 8
Packing (pcs): 25
modern, elaborately crafted notebook
bag; lovingly designed with high-quality
metal accessories and coated cotton
trims; large 2-way-zipper main compartment; padded notebook compartment
with flat insert pockets and pen loops;
zipper inner pocket; securer zipper rear
insert pocket; handles with press stud;
adjustable, detachable cotton shoulder
strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 32 x H 9,5
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (1) p. 258

Materiál: bavlna 12 OZ (340 g/m2)
Rozměry (cm): š 40 x v 30 x h 8
Balení (ks): 25
moderní kvalitně zpracovaná taška na
notebook; příjemné uspořádání s kvalitními kovovými doplňky a bavlněnými
aplikacemi s povrchovou úpravou; velká
hlavní kapsa na 2cestné zdrhovadlo;
polstrovaná přihrádka na notebook s
plochými kapsami a poutky na tužky,
vnitřní kapsa na zdrhovadlo, zadní kapsa
na zdrhovadlo chráněná před přístupem;
ucha se stiskacím knoflíkem; odnímatelný bavlněný popruh přes rameno s
nastavitelnou délkou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 32 x v 9,5
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258

grey-brown (309)

navy-brown (308)

black-black (60)

046

blue-grey sprinkle (722)

1814010 FASHION

brown (735)

black (1)

grey (54)

wine red (26)

dark blue (59)

notebook bag

kabela na notebook

Material: Polyester 300d sprinkle
Size (cm): W 40 x H 29 x D 9
Packing (pcs): 20
modern notebook bag; padded main
compartment with 2 padded inside compartments and 2-way zipper; flap with
decorative side-release buckle and rearside zipper compartment; 2 front zipper
pockets; large zipper compartment on
the rear side; attachment loop for trolley
frame; length-adjustable shoulder strap
with stitched shoulder pad
Decoration area (cm, silkscreen):
on the flap W 28 x H 12
on front pocket W 9 x H 8
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 300d melirová
Rozměry (cm): š 40 x v 29 x h 9
Balení (ks): 20
moderní taška na notebook; polstrovaný
hlavní úložný prostor se 2 polstrovanými
kapsami a zdrhovadlem se 2 jezdci; víko
s dekorativní sponou a zadní přihrádkou
na zdrhovadlo; 2 přední kapsy se zdrhovadlem; velká přihrádka se zdrhovadlem
na zadní straně; upevňovací smyčka
na trolej; délkově nastavitelný ramenní
popruh se šitým ramenním polstrováním
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na klopě š 28 x v 12
na přední kapse š 9 x v 8
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258

1814035 URBAN
notebook bag

kabela na notebook

Material: Polyester 300d melange
Size (cm): W 40 x H 30 x D 11
Packing (pcs): 20
young notebook case with modern,
geometric cut; material mix of imitation
suede leather and melange fabric;
main compartment with padded
notebook holder; front zipper pocket,
with two flat pockets; 2-way zippers;
flap with magnetic closure; rear zipper
pocket; fastening loop for trolley poles,
adjustable shoulder strap with stitched
shoulder padding
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 23 x H 21
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
metal emblem p. 257; transfer print
p. 255; digitally printed label p. 256;
present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 300d melirová
Rozměry (cm): š 40 x v 30 x h 11
Balení (ks): 20
mladá brašna na notebook s moderním,
geometrickým střihem; kombinace
materiálů z veluru, koženky a melanžové
tkaniny; hlavní přihrádka s polstrovaným
uložením notebooku; přední kapsa se
zdrhovadlem se dvěma plochými
vloženými přihrádkami; obousměrná
zdrhovadla; klopa s magnetickým
uzávěrem; zadní kapsa se zdrhovadlem;
upevňovací poutko na tyče madla,
ramenní popruh s nastavitelnou délkou s
našitým polstrováním ramene
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 23 x v 21
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258
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1816050 FRAME
notebook bag

brašna na notebook

Material: Polyester 900d
Size (cm): W 40 x H 30 x D 10
Packing (pcs): 10
comfortable business bag with
elaborately-stitched front and HFL®
carrier for your logo; large, padded main
compartment with 2-way zip; notebook
compartment; two flat mesh compartments; padded zipped front pocket with
three mesh compartments; rear flat zip
pocket, also suitable for attachment to
trolley poles; handles with grip sleeve;
detachable, length-adjustable shoulder
strap with shoulder pad; high-quality
metal accessories
Decoration area (cm, HFL® sticker®):
on HFL® carrier W 5,7 x H 2,3
Decoration possibilities:
HALFAR FAST LANE® p. 254;
present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 900d
Rozměry (cm): š 40 x v 30 x h 10
Balení (ks): 10
pohodlná businesová brašna s náročně
prošívaným předkem a nosiči HFL®
na vaše logo; velká polstrovaná hlavní
přihrádka s oboustranným zdrhovadlem;
přihrádka na notebook; dvé ploché
síťované přihrádky; polstrovaná přední
kapsa na zdrhovadlo se třemi síťovanými
přihrádkami; vzadu plochá vkládací
přihrádka na zdrhovadlo vhodná také
k připevnění na tyčoví kufru; madla s
manžetou; odepínací ramenní popruh
s nastavitelnou délkou s polstrováním
ramen; kvalitní kovové doplňky
Plocha pro reklamu (cm, nosiči HFL®):
na nosiči HFL® š 5,7 x v 2,3
Technika zpracování:
HALFAR FAST LANE® p. 254;
dárkový karton (2) p. 258

black-grey sprinkle (740)
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black-grey sprinkle (740)

1816051 FRAME
notebook shopper
Material: Polyester 900d
Size (cm): W 30 x H 42 x D 13
Packing (pcs): 10
elegant shopper; elaborately-stitched
front with HFL® carrier for your logo; zip
main compartment with notebook compartment; two mesh pockets; large mesh
zip compartment inside; flat pockets
with magnetic closure outside; retractable
handles; detachable, length-adjustable
shoulder strap, with high-quality metal
accessories
Decoration area (cm, HFL® sticker):
on HFL® carrier W 5,7 x H 2,3
Decoration possibilities:
HALFAR FAST LANE® p. 254;
present box (2) p. 258

nákupní taška na
notebook
Materiál: Polyester 900d
Rozměry (cm): š 30 x v 42 x h 13
Balení (ks): 10
textilní nákupní taška s dokonalým tvarem; náročně prošívaný předek s nosiči
HFL® na vaše logo; hlavní přihrádka se
zdrhovadlem s přihrádkou na notebook;
dvě síťové vkládací přihrádky; velká síťová přihrádka se zdrhovadlem uvnitř; vně
ploché vkládací přihrádky s magnetickým zámkem; výsuvná ucha; odepínací
ramenní popruh s nastavitelnou délkou s
kvalitními kovovými doplňky
Plocha pro reklamu (cm, nosiči HFL®):
na nosiči HFL® š 5,7 x v 2,3
Technika zpracování:
HALFAR FAST LANE® p. 254;
dárkový karton (2) p. 258
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FASTENING LOOP
FOR TROLLEY

green-sprinkle (717)

UPEVŇOVACÍ POUTKO
NA TYČE MADLA

blue-sprinkle (716)

1816515 EUROPE
light grey-sprinkle (728)

grey-sprinkle (638)

black-sprinkle (678)

notebook bag

kabela na notebook

Material: rPET 600d
Size (cm): W 39 x H 29 x D 8
Packing (pcs): 20
large, padded main compartment on the
back with 2-way zip; rPET outer material;
high-quality metal accessories; padded
pocket e.g. for notebooks; flat front
pocket with zip; rear fastening for trolley
poles; detachable, length-adjustable
shoulder strap; handles
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 22 x H 13
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
metal emblem p. 257; transfer print
p. 255; digitally printed label p. 256;
present box (1) p. 258

Materiál: rPET 600d
Rozměry (cm): š 39 x v 29 x h 8
Balení (ks): 20
velká, na zadní straně polstrovaná hlavní
kapsa s 2cestným zipem; vrchový
materiál rPET; kvalitní kovové doplňky;
polstrovaná přihrádka např. pro
notebooky; plochá přední kapsa na zip;
upevnění na zadní straně pro
teleskopickou tyč; snímatelný, délkově
nastavitelný ramenní popruh; držadla
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 22 x v 13
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258

RECYCLED
PET
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NON-SLIP
SHOULDER PAD
POPRUH S
NÁRAMENÍKEM

COMPARTMENT FOR
NOTEBOOK
VNITŘNÍ PROSTOR PRO
NOTEBOOK

ORGANIZER FEATURES
ORGANIZER

grey (54)

1802765 ECONOMY
laptop backpack

batoh na notebook

Material: Polyester Mini ripstop
Size (cm): W 39 x H 27 x D 10/14
Packing (pcs): 25
can be used as either backpack or shoulder bag; pocket for backpack straps;
several zipper front pockets; organizer
features; padded main compartment for
notebook; adjustable, detachable shoulder strap with non-slip shoulder pad
Decoration area (cm, silkscreen):
on middle front pocket W 7,5 x H 13
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester Mini ripstop
Rozměry (cm): š 39 x v 27 x h 10/14
Balení (ks): 25
možno použít jako tašku přes rameno
nebo batoh; nastavitelné popruhy; četné
kapsy na zip; organizér; vnitřní prostor s
polstrováním pro notebook; popruh s
nárameníkem
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na prostřední kapse š 7,5 x š 13
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; doming p.
256; dárkový karton (1) p. 258

navy (3)

black (1)

beige (22)
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blue-grey speckled (722)

NOTEBOOK
COMPARTMENT

1812199 ATTENTION

PŘIHRÁDKA NA
NOTEBOOK

combi bag

kombinovaná taška

Material: Polyester 300d sprinkle
Size (cm): W 43 x H 31 x D 16
Packing (pcs): 10
comfortable business bag/backpack
with sophisticated details; large, padded
main compartment with notebook
holder; bottom studs; front pocket with
zipper and organizer elements; flat front
pouch; 2 padded handles; removable and
adjustable shoulder strap; retractable
and padded backpack straps; heightadjustable chest strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 23 x H 9
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 300d melirová
Rozměry (cm): š 43 x v 31 x h 16
Balení (ks): 10
komfortní business taška/batoh s rafinovanými detaily; velký, polstrovaný hlavní
díl s držákem na notebook; plastové
nožičky na dně; přední kapsa se zipem
a prvky organizéru; plochá přední kapsa
se zipem; 2 polstrovaná držadla; snímatelný a délkově nastavitelný ramenní popru; polstrované a nastavitelné popruhy
batohu; nastavitelný prsní popruh
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 23 x v 9
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258

REMOVABLE
SHOULDER STRAP
ODEPÍNACÍ POPRUH
PŘES RAMENO
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1809108 MISSION

1812215 MISSION

business bag

business taška

business trolley

business taška s kolečky

Material: Polyester 1680d
Size (cm): W 44 x H 32 x D 15
Packing (pcs): 10
padded main compartment with 2-way
zipper, padded notebook compartment
with elastic holder; zipper front pocket
with organizer features; zippered front
pocket; handles; removable, double-sided
adjustable shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 22 x H 10
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 1680d
Rozměry (cm): š 44 x v 32 x h 15
Balení (ks): 10
polstrovaný hlavní díl s dvoucestným
zdrhovadlem, polstrovaná kapsa na
notebook, přední kapsa se zdrhovadlem
a organizérem, popruh přes rameno je
možno délkově nastavit z obou stran,
držadlo
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 22 x v 10
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258

Material: Polyester 1680d
Size (cm): W 42 x H 33/38 x D 18
Packing (pcs): 2
generously padded laptop trolley, zipper
compartment for notebook; document
zipper compartment with separation;
zipper front pocket with organizer
features; zipper front pocket; handle;
removable, adjustable shoulder strap
with sewn shoulder pad; rear fixation for
luggage trolley; telescopic handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 23 x H 15
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; doming p. 256;
metal emblem p. 257

Materiál: Polyester 1680d
Rozměry (cm): š 42 x v 33/38 x h 18
Balení (ks): 2
kvalitně polstrovaná taška na laptop s
kolečky, kapsa se zipem pro notebook;
kapsa se zipem na dokumenty se zvláštní přihrádkou; přední kapsa se zipem
s prvky organizéru; přední kapsa se zipem; držadlo; odnímatelný, oboustranně
nastavitelný ramenní popruh s našitým
nárameníkem; upevňovací smyčka na
zadní straně pro zavazadlo na kolečkách;
teleskopické držadlo
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 23 x v 15
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; doming p. 256; kovový
emblém p. 257

navy (3)

beige (22)

black (1)

taupe (220)

black (1)

taupe (220)

beige (22)

navy (3)
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FlapBags
DESIGN YOUR OWN FLAP
NAVRHNĚTE SI VLASTNÍ
KLOPU

FlapBags – large flap, so many options.
How about your very own bag creation?
The bag body is ready. For the flap, you simply choose from our wide range of decoration
methods and materials and turn it into a real
eye-catcher. Or you can use your own suitable
materials: creative and unique. Assembly in
Europe provides the quality you need and short
distances.
So get designing – our bag experts would be
pleased to advise you.
FlapBag – velká klopa, nespočet možností.
Jaké by to bylo s taškou podle vlastní kreativity?
Korpus tašky je již hotový.
Pro klopu si jednoduše vyberte z mnoha druhů
povrchové úpravy a materiálů a udělejte z ní
skutečný upoutávající prvek. Nebo vsaďte na
vhodné, vlastní materiály. Kreativně a jedinečně. Montáž v Evropě přitom zajišťuje kvalitu a
krátké vzdálenosti. Takže můžete začít – naši
odborníci na tašky vám rádi poradí se všemi
aspekty vašeho FlapBag.

PHOTO PRINT
FOTOGRAFICKÝ TISK

DESIGN TO THE
BLEED
DESIGN AŽ K
OKRAJI

YOUR OWN MATERIAL
FOR THE FLAP
(IN CONSULTATION WITH
OUR BAG EXPERTS)
VLASTNÍ MATERIÁL
PRO KLOPU
(PO DOMLUVĚ S NAŠIMI
ODBORNÍKY NA TAŠKY)
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1812210 BASE

1812209 BASE MINI
FlapBag (sublimation)
Material: Polyester 600d
Size (cm): W 18 x H 23 x D 7,5
Packing (pcs): 50
main compartment with zipper pocket;
adjustable shoulder strap; removable
flap suitable for sublimation print
Decoration area
(cm, sublimation print):
on the flap W 18 x H 24
Decoration possibilities:
sublimation print p. 255; present box
(9) p. 258

FlapBag (sublimation)

FlapBag (sublimation)

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 37 x H 29 x D 13
Packing (pcs): 25
main compartment with flat insert
pouch, organizer elements and mobile
pouch; zipper poutch at the front;
adjustable shoulder strap with shoulder
pad; removable flap suitable for sublimation print
Decoration area
(cm, sublimation print):
on the flap W 37,5 x H 34
Decoration possibilities:
sublimation print p. 255; present box
(1) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 37 x v 29 x h 13
Balení (ks): 25
hlavní díl s plochou vnitřní kapsou, prvky
organizéru a kapsou na mobilní telefon;
přední kapsa se zipem; nastavitelný ramenní popruh s nárameníkem; odnímatelná klopa vhodná pro sublimační tisk
Plocha pro reklamu
(cm, sublimační tisk):
na klopě š 37,5 x v 34
Technika zpracování:
sublimační tisk p. 255;
dárkový karton (1) p. 258

FlapBag (sublimation)
Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 18 x v 23 x h 7,5
Balení (ks): 50
hlavní díl s kapsou se zipem; nastavitelný ramenní popruh; odnímatelná klopa
vhodná pro sublimační tisk
Plocha pro reklamu
(cm, sublimační tisk):
na klopě š 18 x v 24
Technika zpracování:
sublimační tisk p. 255;
dárkový karton (9) p. 258

black (1)

black (1)
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MODULAR SYSTEM

+
black (1)

flap tarpaulin

plachtovina na klopě

white

7499 C

7401 C

108 C

116 C

1235 C

137 C

1375 C

3588 C

3564 C

021 C

7621 C

485 C

3546 C

2452 C

7645 C

3566 C

2746 C

2925 C

2995 C

287 C

2945 C

648 C

362 C

2427 C

348 C

3298 C

7729 C

3435 C

420 C

CoolGray 4 C

401 C

430 C

432 C

476 C

Black C Black C matt

877 C

809 C neon 805 C neon

1805020 MODUL 1

HORIZONTAL
HORIZONTÁLNÍ

1805022 MODUL 1

VERTICAL
NA VÝŠKU

FlapBag

FlapBag

Material: Polyester 600d & tarpaulin
Size 1805020 (cm): W 37 x H 29 x D 13
Size 1805022 (cm): W 32 x H 34 x D 9
main compartment with zipper pocket;
zipper compartment underneath the
flap; the flap is made in your preferred
colour from a choice of 40 tarpaulin
colours (tarpaulin flap included in the
price mentioned) or other materials at
their individual cost
Decoration area (cm, digital print):
1805020: on the flap W 35,5 x H 38
1805022: on the flap W 30 x H 42
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; digitally printed label p. 256; digital
print p. 255; metal emblem p. 257; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 600d & plachtovina
Rozměry 1805020 (cm): š 37 x v 29 x h 13
Rozměry 1805022 (cm): š 32 x v 34 x h 9
klopu si lze zvolit dle Vašich představ z
40 barev ! (plachtovina v ceně; v případě
zvolení jiného materiálu pro klopu bude
cena kalkulována); vnitřní prostor s
kapsou na zdrhovadlo
Plocha pro reklamu (cm, digitální tisk):
1805020: na klopě š 35,5 x v 38
1805022: na klopě š 30 x v 42
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; digitální
tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258

P ROMOTIONAL G IFT
A WARD 2005

1805022

1805020

LorryBags®
DESIGN YOUR OWN BAG
NAVRHNĚTE SI VLASTNÍ
TAŠKU

The LorryBag® is HALFAR®‘s legendary
tarpaulin bag. A classic for the past 30 years
– no other bag is more creative and individual.
More than a million variations are possible.
Choose from over 40 tarpaulin colours for each
cut piece. And put together your favourite
LorryBag® using the modular system...
What‘s more: it is possible to integrate your own
materials - find out more on page 16.

LorryBag® je legendární taška z plachet
HALFAR®. Klasika po dobu 30 let – žádná není
tak kreativní a individuální jako tato taška. Je
možných více než milion variací. Vyberte si z
více než 40 barev plachet pro každý vystřižený
kus. A v modulárním systému sestavte vaši
oblíbenou LorryBag®...
Mimochodem: Je také možné použít vlastní materiály – více informací najdete na straně 16.
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MADE IN EUROPE
VÝROBA V EVROPĚ

YOUR OWN MATERIAL
FOR THE FLAP
(IN CONSULTATION WITH
OUR BAG EXPERTS)
VLASTNÍ MATERIÁL
PRO KLOPU
(PO DOMLUVĚ S NAŠIMI
ODBORNÍKY NA TAŠKY)

DESIGN TO THE BLEED

40 COLOURS FOR
EVERY CUT-PIECE

PHOTO PRINT

DESIGN AŽ K OKRAJI

40 BAREV PRO KAŽDÝ ŘEZANÝ DÍL

FOTOGRAFICKÝ TISK
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Example with black and silver strap
Příklad provedení s černo-stříbrným porpruhem
Example with black strap
Příklad provedení s černým popruhem
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1109109 ORIGINAL 2
LorryBag® notebook

LorryBag® notebook

Material: tarpaulin
Size (cm): W 36 x H 28 x D 11
main compartment with large, padded
flap, notebook compartment, mobile
phone pocket with strap for lifting the
phone out, inside open pockets, mesh
pouches, elastic fixng strap; buckle with
decorative trim; extra wide, adjustable
shoulder strap framing bottom and side
parts. Create your own LorryBag® Original 2 choosing from 40 tarpaulin colours.
Decoration area (cm, digital print):
on the flap W 35 x H 31,5
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; digital print p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (1) p. 258

Materiál: plachtovina
Rozměry (cm): š 36 x v 28 x h 11
hlavní díl s velkou, polstrovanou klopou,
kapsa na notebook, kapsička na mobil,
kapsa s popruhy, síťová kapsa, výběr
barvy předního dílu ze 40 možností
(plachtovina v ceně), cena za alternativní
materiály na požádání
Plocha pro reklamu (cm, digitální tisk):
na klopě š 35 x v 31,5
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; digitální
tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258

MODULAR SYSTEM

+

+

+ +

flap + corpus tarpaulin

+

klopa + korpus z plachtoviny

white

7499 C

7401 C

108 C

116 C

1235 C

137 C

1375 C

3588 C

3564 C

021 C

7621 C

485 C

3546 C

2452 C

7645 C

3566 C

2746 C

2925 C

2995 C

287 C

2945 C

648 C

362 C

2427 C

348 C

3298 C

7729 C

3435 C

420 C

CoolGray 4 C

401 C

430 C

432 C

476 C

Black C Black C matt

877 C

809 C neon 805 C neon
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1101401

ORIGINAL 1

1101401#H ORIGINAL 1 H
LorryBag®

LorryBag®

Material: tarpaulin
Size 1101401 (cm): W 37 x H 29 x D 13
Size 1101401 #H (cm): W 26 x H 34 x D 9
main compartment with large flap; hook
and loop tape fastener; adjustable shoulder strap with shoulder pad. Possible
interior features, on application.
Decoration area (cm, digital print):
1101401: on the flap W 35,5 x H 38
1101401#H: on the flap W 25 x H 38,5
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; digital print p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (1) p. 258

Materiál: plachtovina
Rozměry 1101401 (cm):
š 37 x v 29 x h 13
Rozměry 1101401#H (cm):
š 26 x v 34 x h 9
hlavní kapsa s velkou klopou na suchý
zip; protiskluzový nastavitelný popruh.
Plocha pro reklamu (cm, digitální tisk):
1101401: na klopě š 35,5 x v 38
1101401#H: na klopě š 25 x v 38,5
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; digitální
tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258

1101401#M ORIGINAL 1 M
1101401#S ORIGINAL 1 S
LorryBag®

LorryBag®

Material: tarpaulin
Size 1101401#M (cm): W 33 x H 25 x D 9
Size 1101401#S (cm): W 23 x H 25 x D 9,5
main compartment with flap; hook and
loop tape fastener; adjustable shoulder
strap with shoulder pad. Possible interior features, on application.
Decoration area (cm, digital print):
1101401#M: on the flap W 32 x H 31
1101401#S: on the flap W 21 x H 31
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; digital print p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (1) p. 258

Materiál: plachtovina
Rozměry 1101401#M (cm):
š 33 x v 25 x h 9
Rozměry 1101401#S (cm):
š 23 x v 25 x h 9,5
klopa se suchým zipem; nastavitelný
popruh s nárameníkem
Plocha pro reklamu (cm, digitální tisk):
1101401#M: na klopě š 32 x v 31
1101401#S: na klopě š 21 x v 31
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; digitální
tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258
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MODULAR SYSTEM

+

+

flap + corpus tarpaulin

+

klopa + korpus z plachtoviny

white

7499 C

7401 C

108 C

116 C

1235 C

137 C

1375 C

3588 C

3564 C

021 C

7621 C

485 C

3546 C

2452 C

7645 C

3566 C

2746 C

2925 C

2995 C

287 C

2945 C

648 C

362 C

2427 C

348 C

3298 C

7729 C

3435 C

420 C

CoolGray 4 C

401 C

430 C

432 C

476 C

Black C Black C matt

877 C

809 C neon 805 C neon

1101401 ORIGINAL 1

1101401#H ORIGINAL 1 H
1101401#M ORIGINAL 1 M
1101401#S ORIGINAL 1 S
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ACCESSORIES
LORRYBAG® ORIGINAL 1
DOPLŇKY
LORRYBAG® ORIGINAL 1
LB 021
mobile phone pocket
business
Material: tarpaulin
With ideal dimensions, even for the
largest of smartphones. Includes a
strap for easy lifting out, and pen
loops.

Tuning for fantastic bags
Make the most out of your Lorrybag ®.
As with a car, you can also select special
fittings for your tarpaulin bag – from
a mobile phone pocket to an insert
compartment. Several examples can be
seen here. The HALFAR® Team will be
delighted to show you more.

Tuning pro skvělé brašny
Udělejte ze své brašny Lorrybag® něco
víc. Stejně jako u auta si můžete i u své
brašny z plachty nákladního automobilu
vybrat ze zvláštního vybavení - od kapsy
na mobilní telefon až po vloženou přihrádku. Některé příklady vidíte zde. Tým
HALFAR® vám rád ukáže víc.

LB 022
kapsa na mobilní telefon

flat front pocket

plochá přední

Materiál: plachtovina
S ideálními rozměry, dokonce i pro
největší chytré telefon. Včetně pásku
pro snadné vytažení a poutek na tužky.

Material: tarpaulin
Creates space for newspapers, documents and for everything which you
wish to quickly insert into the bag.

Materiál: plachtovina
Poskytuje místo na časopisy, podklady
a na všechno, co je potřeba rychle
zastrčit.

LB 023

LB 024

separator

dělicí stěna

flat inside
compartment

vložená plochá vnitřní
kapsa

Material: tarpaulin
Divides the main compartment into
two compartments. Practical, to keep
order in your mobile office.

Materiál: plachtovina
Rozděluje hlavní přihrádku na dvě
přihrádky. Praktické pro udržování
pořádku v mobilní kanceláři.

Material: tarpaulin
Folders, tickets, stamps: All these
things can be fitted inside in this flat
extra compartment.

Materiál: plachtovina
Sešity, lístky, dopisy: Tato plochá přihrádka se uvnitř postará o místo navíc.
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1809110 MODUL 2
LorryBag® notebook

LorryBag® notebook

Material: tarpaulin
Size (cm): W 36 x H 29 x D 10,5
main compartment with big flap,
notebook compartment, mobile pouch,
inside pockets, elastic fixing strap,
mesh pockets, buckle closure. Outside
flap panel selectable from 40 tarpaulin
colours (tarpaulin included in bag price),
all other materials at individual costs
Decoration area (cm, digital print):
on the flap W 35 x H 34
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; digital print p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (1) p. 258

Materiál: plachtovina
Rozměry (cm): š 36 x v 29 x h 10,5
hlavní díl s velkou klopou, kapsa na
notebook, kapsička na mobil, kapsa
s popruhy, síťová kapsa, výběr barvy
předního dílu ze 40 možností (plachtovina v ceně), cena za alternativní materiály
na požádání
Plocha pro reklamu (cm, digitální tisk):
na klopě š 35 x v 34
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; digitální
tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p. 256;
kovový emblém p. 257; dárkový karton
(1) p. 258

MODULAR SYSTEM

+
anthracite (10)

flap + corpus tarpaulin

klopa + korpus z plachtoviny

white

7499 C

7401 C

108 C

116 C

1235 C

137 C

1375 C

3588 C

3564 C

021 C

7621 C

485 C

3546 C

2452 C

7645 C

3566 C

2746 C

2925 C

2995 C

287 C

2945 C

648 C

362 C

2427 C

348 C

3298 C

7729 C

3435 C

420 C

CoolGray 4 C

401 C

430 C

432 C

476 C

Black C Black C matt

877 C

809 C neon 805 C neon
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1803909 MODUL 1
LorryBag®

LorryBag®

Material: tarpaulin & tarpaulin / wool felt
Size (cm): W 37 x H 29 x D 13
main compartment with organizer features and mobile phone pouch. Choose
your own flap! The flap is made in your
preferred colour choosing from 40
tarpaulin colours (tarpaulin flap included
in the price mentioned), other materials
at their individual cost
Decoration area (cm):
tarpaulin: on the flap W 35,5 x H 38
felt: on the flap W 30 x H 25
Decoration possibilities:
embroidery p. 255; digitally printed label
p. 256; metal emblem p. 257; present
box (1) p. 258
addittional decoration possibilities for
tarpaulin:
silkscreen print p. 255; digital print p. 255

Materiál: plachtovina & plachtovina / filc
Rozměry (cm): š 37 x v 29 x h 13
vnitřní prostor s organizérem a kapsou
na mobil; možno zvolit klopu; výběr
barvy předního dílu ze 40 možností (plachtovina v ceně); alternativní materiály
za příslušné ceny
Plocha pro reklamu (cm):
plachtovina: na klopě š 35,5 x v 38
filc: na klopě š 30 x v 25
Technika zpracování:
výšivka p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258
Technika zpracování dodatečný
plachtovina:
sítotisk p. 255; digitální tisk p. 255
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MODULAR SYSTEM

tarpaulin

white (18)
silver (89)
black (1)
black matt (336)

+

felt
plachtovina
přední strana plsť

flap tarpaulin

plachtovina na klopě

white

7499 C

7401 C

108 C

116 C

1235 C

137 C

1375 C

3588 C

3564 C

021 C

7621 C

485 C

3546 C

2452 C

7645 C

3566 C

2746 C

2925 C

2995 C

287 C

2945 C

648 C

362 C

2427 C

348 C

3298 C

7729 C

3435 C

420 C

CoolGray 4 C

401 C

430 C

432 C

476 C

Black C Black C matt

877 C

809 C neon 805 C neon

front felt (3 mm)

přední strana plsť (3 mm)

(616)

(677)

(721)

(10)

(678)

(1)

(187)

(691)

(652)

(4)

(133)

(5)

SLEEVES
OBALY
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1816522 LIFE
sleeve

pouzdro

Material: cotton 12 OZ (340 g/m2)
Size (cm): W 39 x H 29 x D 3
Packing (pcs): 50
modern, elaborately crafted notebook
sleeve; lovingly designed with coated
cotton trim; suitable for notebooks and
A4 documents; two flat insert pockets
on the front; zipper compartment on the
flap inside; large zipper compartment on
the back; magnetic clasp
Decoration area (cm, silkscreen):
on the flap W 26 x H 18
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; metal emblem p. 257; transfer
print p. 255; digitally printed label p.
256; present box (1) p. 258

Materiál: bavlna 12 OZ (340 g/m2)
Rozměry (cm): š 39 x v 29 x h 3
Balení (ks): 50
moderní kvalitně zpracované pouzdro na
notebook; příjemné uspořádání s
bavlněnými aplikacemi s povrchovou
úpravou; vhodné na notebook a
dokumentaci ve formátu DIN A4; dvě
ploché přihrádky na přední straně;
přihrádka na zdrhovadlo na chlopni
uvnitř; velká přihrádka se zdrhovadlem
na zadní straně; zavírání na magnet
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na klopě š 26 x v 18
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258

grey-brown (309)

navy-brown (308)

black-black (60)
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black-grey sprinkle (740)

1816053 FRAME

black-grey sprinkle (740)

1816056 FRAME

sleeve

pouzdro

organizer

organizér

Material: Polyester 900d
Size (cm): W 39 x H 29 x D 3
Packing (pcs): 25
padded high-quality sleeve with elaborately-stitched front and HFL® carrier for
your logo; suitable for notebook and A4
notebooks; on the front, flat pocket with
pen loop; large zip pocket on the back,
suitable for A4 documents; magnetic
fastener
Decoration area (cm, HFL® sticker):
on HFL® carrier W 5,7 x H 2,3
Decoration possibilities:
HALFAR FAST LANE® p. 254;
present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 900d
Rozměry (cm): š 39 x v 29 x h 3
Balení (ks): 25
polstrované kvalitní pouzdro s náročně
prošívaným předkem a nosiči HFL® na
vaše logo; vhodná na notebook a
poznámkové bloky A4; vepředu plochá
vkládací přihrádka s poutkem na tužku;
vzadu velká přihrádka se zdrhovadlem
na podklady A4; magnetický zámek
Plocha pro reklamu (cm, nosiči HFL®):
na nosiči HFL® š 5,7 x v 2,3
Technika zpracování:
HALFAR FAST LANE® p. 254;
dárkový karton (1) p. 258

Material: Polyester 900d
Size (cm): W 13 x H 23 x D 5
Packing (pcs): 50
organizer file with two zipped main compartments; removable carry flap; range
of zipped and mesh pockets; range of
pouches; elastic fastening grid
Decoration area (cm, HFL® sticker):
on HFL® carrier W 5,7 x H 2,3
Decoration possibilities:
HALFAR FAST LANE® p. 254;
present box (9) p. 258

Materiál: Polyester 900d
Rozměry (cm): š 13 x v 23 x h 5
Balení (ks): 50
organizérová složka se dvěma hlavními
oddíly se zavíráním na zip; odnímatelné
nosné poutko; různé zipové a síťovinové
kapsy; různá kapesní oddělení; elastická
upevňovací mřížka
Plocha pro reklamu (cm, nosiči HFL®):
na nosiči HFL® š 5,7 x v 2,3
Technika zpracování:
HALFAR FAST LANE® p. 254;
dárkový karton (9) p. 258
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cyan (652)

taupe (220)

1816088 STAGE
laptop bag

kapsa na notebook

Material: Polyester 500d
Size (cm): W 39 x H 29 x D 3
Packing (pcs): 50
attractive laptop folder with contrasting
stripes; HFL® carrier for your logo; padded main compartment with 2-way side
zip for easy filling; front pocket with zip
Decoration area (cm; HFL® sticker):
on HFL® carrier W 5,7 x H 2,3
Decoration possibilities:
HALFAR FAST LANE® p. 254; silkscreen
print p. 255; embroidery p. 255; transfer
print p. 255; digitally printed label p. 256;
metal emblem p. 257; doming p. 256;
present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 500d
Rozměry (cm): š 39 x v 29 x h 3
Balení (ks): 50
atraktivní aktovka na laptop s
kontrastními proužky; štítek HFL® pro
vaše logo; polstrovaná hlavní přihrádka s
bočním 2cestným zipem ke snadnému
přístupu; přední kapsa na zip
Plocha pro reklamu (cm, nosiči HFL®):
na nosiči HFL® š 5,7 x v 2,3
Technika zpracování:
HALFAR FAST LANE® p. 254; sítotisk
p. 255; transferový tisk p. 255; výšivka
p. 255; etiketa pro digitální tisk p. 256;
doming p. 256; kovový emblém p. 257;
dárkový karton (1) p. 258

navy (3)

anthracite (10)

black (1)
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RECYCLED
PET

1816082 MODERNCLASSIC

1809117 MODERNCLASSIC M

laptop sleeve

pouzdro na laptop

sleeve

pouzdro

Material: recycled PES felt
Size (cm): W 42 x H 30/54,5
Packing (pcs): 50
high-quality felt cover for laptops; zipped
front pocket; elastic band to close the
flap
Decoration area (cm, embroidery):
on the flap W 36 x H 18
Decoration possibilities:
embroidery p. 255; transfer print p.
255; digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (1) p. 258

Materiál: recyklovaný polyesterový filc
Rozměry (cm): š 42 x v 30/54,5
Balení (ks): 50
kvalitní plstěný obal vhodný pro laptopy;
přední kapsa na zip; elastický pásek pro
uzavření složky
Plocha pro reklamu (cm, výšivka):
na klopě š 36 x v 18
Technika zpracování:
výšivka p. 255; transferový tisk p. 255;
etiketa pro digitální tisk p. 256; kovový
emblém p. 258; dárkový karton (1) p. 258

Material: recycled PES felt
Size (cm): W 33 x H 23
Packing (pcs): 50
quality felt case suitable for A4
notebook and tablets; elastic band
for closing the cover
Decoration area (cm, embroidery):
on the flap W 27 x H 6
on the front W 11 x H 11
Decoration possibilities:
embroidery p. 255; transfer print p. 255;
digitally printed label p. 256; present box
(9) p. 258

Materiál: recyklovaný polyesterový filc
Rozměry (cm): š 33 x v 23
Balení (ks): 50
kvalitní filcový obal vhodný pro zápisníky
A4 a tablet; pružný pásek pro uzavření
pouzdra
Plocha pro reklamu (cm, výšivka):
na klopě š 27 x v 6
na přední straně š 11 x v 11
Technika zpracování:
výšivka p. 255; transferový tisk p. 255;
etiketa pro digitální tisk p. 256; dárkový
karton (9) p. 258

anthracite (10)

anthracite (10)

navy (3)

071

1814034 ELEGANCE
laptop bag

kapsa na notebook

Material: Polyester 300d melange
Size (cm): W 39 x H 29 x D 2,5
Packing (pcs): 25
attractive, two-coloured laptop case;
padded main compartment with 2-way
zipper on the side for easy filling; front
zipper pocket; flat pocket on the front
and back; retractable carrying handles
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 23 x H 13
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; metal emblem p. 257; transfer
print p. 255; digitally printed label p.
256; present box (3) p. 258

Materiál: Polyester 300d melirová
Rozměry (cm): š 39 x v 29 x h 2,5
Balení (ks): 25
sympatická dvoubarevná kapsa na
notebook; polstrovaná hlavní přihrádka s
obousměrným zdrhovadlem na boku po
celém obvodu pro snadné vkládání;
přední kapsa se zdrhovadlem; plochá
vnitřní přihrádka na přední a zadní
straně; zasouvací rukojeti na přenášení
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 23 x v 13
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (3) p. 258

black-grey melange (740)
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1809997 ECO

1813056 ECO M

RECYCLED
PET

1813056 ECO M

1809997 ECO

felt cover

filcový obal

felt cover

filcový obal

Material: recycled PES felt
Size (cm): W 17 x H 23 x D 1
Packing (pcs): 200
quality felt case suitable for A5 writing
pads; insert pocket for business cards;
pen loop for closing the cover
Decoration area (cm, embroidery):
on the front W 7,5 x H 20
Decoration possibilities:
embroidery p. 255; transfer print p. 255;
digitally printed label p. 256; present box
(9) p. 258

Materiál: recyklovaný polyesterový filc
Rozměry (cm): š 17 x v 23 x h 1
Balení (ks): 200
kvalitní filcový obal na poznámkový blok
DIN A5; přihrádka na vizitky; očko na
tužku k uzavření obalu
Plocha pro reklamu (cm, výšivka):
na přední straně š 7,5 x v 20
Technika zpracování:
výšivka p. 255; transferový tisk p. 255;
etiketa pro digitální tisk p. 256; dárkový
karton (9) p. 258

Material: recycled PES felt
Size (cm): W 24 x H 32 x D 1
Packing (pcs): 100
quality felt case suitable for A4 diary;
insert pockets; pen loop for closing the
cover
Decoration area (cm, embroidery):
on the front W 9,5 x H 27,5
Decoration possibilities:
embroidery p. 255; transfer print p. 255;
digitally printed label p. 256; present box
(9) p. 258

Materiál: recyklovaný polyesterový filc
Rozměry (cm): š 24 x v 32 x h 1
Balení (ks): 100
kvalitní filcový obal vhodný pro zápisníky
A4; ploché kapsy; poutko na tužky slouží
k uzavření obalu
Plocha pro reklamu (cm, výšivka):
na přední straně š 9,5 x v 27,5
Technika zpracování:
výšivka p. 255; transferový tisk p. 255;
etiketa pro digitální tisk p. 256; dárkový
karton (9) p. 258

anthracite (10)

light green (306)

anthracite (10)
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SLIP-IN POCKET
FOR PADS
CHLOPEŇ NA
POZNÁMKOVÝ BLOK

ORGANIZER LOOPS
POUTKA V
ORGANIZÉRU

RECYCLED
PET

1809795 MODUL 1
felt conference folder

konferenční desky s filcem

Material: recycled PES felt
Size (cm): W 26 x H 32 x D 1
Packing (pcs): 50
quality, functional writing case with large
space for decoration; insert facility for
A4 writing pad, A5 block; elastic support
straps for pens, USB stick, etc.
Decoration area (cm, embroidery):
on the front W 20 x H 28
Decoration possibilities:
embroidery p. 255; transfer print p. 255;
digitally printed label p. 256; woven label
p. 255; present box (9) p. 258

Materiál: recyklovaný polyesterový filc
Rozměry (cm): š 26 x v 32 x h 1
Balení (ks): 50
kvalitní, funkční konferenční desky;
možnost zasunutí bloku A4, bloku A5;
elastická poutka na tužky, USB flash
disk atd.
Plocha pro reklamu (cm, výšivka):
na přední straně š 20 x v 28
Technika zpracování:
výšivka p. 255; transferový tisk p. 255;
etiketa pro digitální tisk p. 256; label
tkaný p. 255; dárkový karton (9) p. 258

anthracite (10)
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SUBLIMATION PRINT
SUBLIMAČNÍ TISK

black (1)

1814005 BASE
conference folder
(sublimation)

konferenční desky
(sublimation)

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 25 x H 33 x D 2
Packing (pcs): 25
conference folder with organizer
elements; closable via rubber band;
flat inside compartment; rubber loop
for pens; incl. writing pad; suitable for
sublimation print
Decoration area (cm, sublimation):
on the front W 22 x H 33
Decoration possibilities:
sublimation print p. 255; present box
(9) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 25 x v 33 x h 2
Balení (ks): 25
spisovka s prvky organizéru; zavírání na
gumovou stuhu; plochá kapsa; gumové
poutko na propisku; vč. zápisníku;
vhodné na sublimační tisk
Plocha pro reklamu
(cm, sublimační tisk)
na přední straně š 22 x v 33
Technika zpracování:
sublimační tisk p. 255; dárkový karton
(9) p. 258
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DIGITAL PRINT
DIGITÁLNÍ TISK

1803927 MODUL 1
conference folder

konferenční desky

Material: Polyester 600d &
tarpaulin / felt
Size (cm): W 26 x H 34 x D 3
writing pad included; inside fabric and
back: polyester 600d black; Choose your
own design of cover! The cover is made
in your preferred colour from a choice of
40 tarpaulin colours (tarpaulin included
in the price mentioned) or other materials at their individual cost
Decoration area (cm, digital print):
on the front W 22 x H 32
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; digital print p. 255; digitally printed label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (9) p. 258

Materiál: Polyester 600d &
plachtovina / filc
Rozměry (cm): š 26 x v 34 x h 3
včetně bloku; zadní strana a vnitřní
materiál polyester 600d černý; možno
vytvořit si přední stranu; výběr barvy
předního dílu ze 40 možností (plachtovina ceně); alternativní materiály za
příslušné ceny
Plocha pro reklamu (cm, digitální tisk):
na přední straně š 22 x v 32
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; digitální
tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; doming
p. 256; dárkový karton (9) p. 258

front tarpaulin

example felt
with embroidery
příklad filc
s výšivka

plachtovina na přední straně

white

7499 C

7401 C

108 C

116 C

1235 C

137 C

1375 C

3588 C

3564 C

021 C

7621 C

485 C

3546 C

2452 C

7645 C

3566 C

2746 C

2925 C

2995 C

287 C

2945 C

648 C

362 C

2427 C

348 C

3298 C

7729 C

3435 C

420 C

CoolGray 4 C

401 C

430 C

432 C

476 C

Black C Black C matt

877 C

809 C neon 805 C neon

front felt (3 mm)

přední strana plsť (3 mm)

(616)

(677)

(721)

(10)

(4)

(187)

(691)

(652)

(678)

(1)

(133)

(5)

example tarpaulin
with digital print
příklad plachtovina
s digitální tisk
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1813068 SCRIPT
conference folder

konferenční desky

Material: pu artificial leather
Size (cm): W 25 x H 32 x D 2
Packing (pcs): 25
black conference folder with organizer
features; closes with coloured elastic
band; writing pad; flat insert pocket;
elastic band for pens
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front, only 1 colour W 12,5 x H 25
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embossing
p. 257; present box (9) p. 258

Materiál: PU-koženka
Rozměry (cm): š 25 x v 32 x h 2
Balení (ks): 25
portfolio s organizérem; uzavíratelné
provedení s dekorační gumovou páskou;
blok; plochá přihrádka; gumové očko na
propisku
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně, max. 1 barva
š 12,5 x v 25
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; ražením p. 257; dárkový
karton (9) p. 258

navy (3)

black (1)

red (5)

anthracite (10)

apple green (187)
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1814004 SCRIPT
conference folder

konferenční desky

Material: pu artificial leather
Size (cm): W 25 x H 32 x D 3
Packing (pcs): 25
conference folder with organizer
elements closable via zipper; various
flat inside compartments; inside zipper
compartment; rubber loop for pens; incl.
writing pad
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front, only 1 colour W 18 x H 24
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; present box (9)
p. 258

Materiál: PU-koženka
Rozměry (cm): š 25 x v 32 x h 3
Balení (ks): 25
spisovka s prvky organizéru; zavírání na
gumovou stuhu; zápisník; plochá kapsa;
gumové poutko na propisku
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně, max. 1 barva
š 18 x v 24
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; dárkový karton (9) p. 258

black (1)
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RING BINDER

CONCERTINA BAG

KROUŽKY NA KROUŽKOVÝ
BLOK

ROZTAHOVACÍ
TAŠKA - HARMONIKA

1802787 CONFERENCE FOLDER
conference folder

konferenční desky

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 26 x H 35 x D 3
Packing (pcs): 25
zipper conference folder with organizer
features; writing pad and 2 ring binder;
flat pocket; zipper pocket
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 11,5 x H 20
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (9) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 26 x v 35 x h 3
Balení (ks): 25
konferenční desky s oragnizérem na
suchý zip; s blokem; kroužkovou
mechanikou; plochou kapsou a s
kapsou na zip na víku
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 11,5 x v 20
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p. 255;
kovový emblém p. 257; doming p. 256;
dárkový karton (9) p. 258

black (1)

079

MOBILE PHONE HOLDER

ORGANIZER LOOPS

DRŽÁK NA MOBIL

POUTKA V
ORGANIZÉRU

1815013 WORK

light grey (2)

conference folder

konferenční desky

Material: Polyester 300d
Size (cm): W 25,5 x H 34 x D 3,5
Packing (pcs): 25
writing case with organizer elements;
closable with zipper; flat pocket on the
front; flat pocket inside; various card
pockets; rubber loops, e.g. for USB drive,
ballpoint pen etc.; hook and loop tape
strap for setting up digital devices; incl.
writing pad
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket, only 1 colour
W 12 x H 20
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; metal emblem
p. 257; transfer print p. 255; present box
(9) p. 258

Materiál: Polyester 300d
Rozměry (cm): š 25,5 x v 34 x h 3,5
Balení (ks): 25
psací pouzdro s prvky organizéru;
uzavíratelné zdrhovadlem; plochá
vkládací přihrádka vpředu; plochá
vkládací přihrádka uvnitř; různé vkládací
přihrádky na karty; gumová poutka např.
na USB paměť, propisku atd.; upínací
kryt pro instalaci digitálních zařízení; vč.
poznámkového bloku
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse, max. 1 barva
š 12 x v 20
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p. 255;
kovový emblém p. 257; dárkový karton
(9) p. 258

080

black-grey melange (740)

1814028 ELEGANCE
zipper bag

taška se zdrhovadlem

Material: Polyester 300d melange
Size (cm): W 28 x H 18
Packing (pcs): 100
appealing, bicoloured zipper pocket in
practical format
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 16 x H 9
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; transfer print p. 255; doming p. 256;
digitally printed label p. 256; metal emblem
p. 257; present box (9) p. 258

Materiál: Polyester 300d melirová
Rozměry (cm): š 28 x v 18
Balení (ks): 100
elegantní, dvoubarevná taška na zip v
praktickém formátu
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 16 x v 9
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p.
257; dárkový karton (9) p. 258

1814027 ELEGANCE
case

pouzdro

Material: Polyester 300d melange
Size (cm): W 20 x H 7 x D 6
Packing (pcs): 100
zipper main compartment; side handle,
handle straps for easy opening and
closing
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 14 x H 4
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; transfer print p. 255; doming p. 256;
digitally printed label p. 256; metal emblem
p. 257; present box (9) p. 258

Materiál: Polyester 300d melirová
Rozměry (cm): š 20 x v 7 x h 6
Balení (ks): 100
hlavní prostor na zip; boční rukojeť;
úchytná poutka pro jednoduché otvírání
a zavírání
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 14 x v 4
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p. 257;
dárkový karton (9) p. 258

black-grey melange (740)
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HOW
TO …

black (1)

1802782 LAPTOP-INLAY
laptop inlay

kapsa na laptop

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 36 x H 29 x D 7
Packing (pcs): 50
add extra value to your shoulder bags:
padded modular inlay for laptops with
several organizer features; matching
inside most shoulder bags; price without
assembling
Decoration area (cm, silkscreen):
on right front pocket W 10 x H 8
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 36 x v 29 x h 7
Balení (ks): 50
vybavte si sami Vaši tašku na notebook;
polstrovanou kapsu lze vložit do tašky;
kapsa s oragnizérem; cena dle zpracování kapsy
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na pravé přední kapse š 10 x v 8
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255

BACKPACKS
BATOHY

083

1815024 FLOW

1815024 FLOW

navy (3)

yellow (4)

orange (169)

cyan (652)

white (18)

apple green (187)

red (5)

black (1)

anthracite (10)

royal blue (8)

8l

1815025 FRESH
backpack

batoh

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 22 x H 40 x D 11
Packing (pcs): 50
sporty, light-weight backpack with front
zipper pocket; zipper main compartment; padded back and shoulder straps;
carrying handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 8 x H 17
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; doming p. 256; metal emblem
p. 257; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; present box (1)
p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 22 x v 40 x h 11
Balení (ks): 50
sportovní, lehký batoh s přední kapsou
na zip; vnitřní prostor na zip; záda a
ramenní popruhy čalouněné; držadlo
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 8 x v 17
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p. 257;
dárkový karton (1) p. 258

1815025 FRESH

navy-red (726)

grey-orange (725)

apple green-green (727) cyan-royal blue (738)

084
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1813355 SOLUTION

fuchsia (307)

navy (3)

green (171)

apple green (187)

backpack

batoh

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 28 x H 43 x D 11
Packing (pcs): 25
modern backpack with zipper front
pocket; main compartment with 2-way
zipper and flat inside compartment; rain
flap; front reflector stripes, padded back
and shoulder straps; handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 13 x H 16
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; doming p. 256;
digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 28 x v 43 x h 11
Balení (ks): 25
moderní batoh s přední kapsou na
zdrhovadlo; hlavní úložný prostor se
zdrhovadlem a 2 jezdci a plochou vnitřní
kapsou; víko proti dešti; vpředu reflexní
proužky, záda a ramenní popruhy polstrované; rukojeť
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 13 x v 16
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p.
257; dárkový karton (1) p. 258

black (1)

white (18)

yellow (4)

orange (169)

red (5)

085

apple green (187)

orange (169)

red (5)

navy (3)

7l

1802722 KIDS
backpack

batoh

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 25 x H 30 x D 10/13
Packing (pcs): 50
zipper main compartment and front
pocket; padded adjustable shoulder
straps
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 10 x H 8
above front pocket W 12 x H 6
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 25 x v 30 x h 10/13
Balení (ks): 50
vnitřní prostor; přední kapsa se zdrhovadlem; nastavitelné a vypolstrované
popruhy
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 10 x v 8
nad přední kapsou š 12 x v 6
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; kovový emblém p. 257; doming p.
256; dárkový karton (1) p. 258

light blue (170)

pink (172)

086

yellow (4)

orange (169)

red (5)

light blue (170)

fuchsia (307)

royal blue (8)

navy (3)

cyan (652)

apple green (187)

black (1)

light grey (2)

white (18)
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1802716 SPORT
drawstring bag

stahovací sáček

Material: Polyester 210d
Size (cm): W 33 x H 42
Packing (pcs): 100
backpack with cord straps
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 23 x H 30
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 210d
Rozměry (cm): š 33 x v 42
Balení (ks): 100
vnitřní prostor se stahovací šňůrkou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 23 x v 30
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p. 255;
dárkový karton (1) p. 258

087

1813060 PAINT

1813051 FLASH

8l

1813060 PAINT

red-yellow (724)

drawstring bag

stahovací sáček

Material: Polyester 210d
Size (cm): W 33 x H 42
Packing (pcs): 100
backpack with coloured cord straps
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 23 x H 30
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 210d
Rozměry (cm): š 33 x v 42
Balení (ks): 100
zatahovací taška s barevnou šňůrou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 23 x v 30
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p. 255;
dárkový karton (1) p. 258

navy-red (726)

apple green-green (727)

grey-orange (725)

1813051 FLASH

white (18)

orange (169)

navy (3)

1813060 PAINT

green (171)

yellow (4)

1813051 FLASH
red (5)

088
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1813057 EARTH
drawstring bag

stahovací sáček

Material: cotton 6 OZ (170 g/m²)
Size (cm): W 38 x H 45
Packing (pcs): 100
cotton drawstring bag; backpack with
cord straps
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 23 x H 34
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (1) p. 258

Materiál: bavlna 6 OZ (170 g/m²)
Rozměry (cm): š 38 x v 45
Balení (ks): 100
zatahovací bavlněná taška; hlavní kapsa
se šňůrou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 23 x v 34
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p. 255;
výšivka p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258

black (1)

red (5)

apple green (187)

ORGANIC
COTTON

10 l

1813052 ORGANIC
drawstring bag

stahovací sáček

Material: organic cotton 6 OZ (170 g/m²)
Size (cm): W 38 x H 45
Packing (pcs): 100
organic cotton drawstring backpack
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 23 x H 34
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (1) p. 258

Materiál: bavlna 6 OZ (170 g/m²)
Rozměry (cm): š 38 x v 45
Balení (ks): 100
zatahovací taška z bio bavlny; hlavní
kapsa se šňůrou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 23 x v 34
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p. 255;
výšivka p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258

nature (704)

navy (3)

089

blue (155)

red (215)

8l

1816063 PLANET
drawstring bag

stahovací pytel

Material: pre-recycled cotton 5 OZ
(140 g/m²)
Size (cm): W 38 x H 42
Packing (pcs): 100
lightweight drawstring bag made from
pre-recycled cotton; main compartment
with drawstring
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 28 x H 31
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; transfer print p. 255; digitally printed
label p. 256; present box (3) p. 258

Materiál: před-recyklované bavlny 5 OZ
(140 g/m²)
Rozměry (cm): š 38 x v 42
Balení (ks): 100
lehký stahovací pytel z před-recyklované bavlny; hlavní prostor se stahovací
šňůrkou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 28 x v 31
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; dárkový karton (3) p. 258

beige (22)

light grey (145)

090

JERSEY
POLYESTER TRIKOT

10 l

1814002 JERSEY
drawstring bag

stahovací sáček

Material: Polyester Jersey
Size (cm): W 36 x H 45
Packing (pcs): 100
large drawstring bag made from fine
jersey material which is pleasant to
the touch; main compartment with side
zipper bag; pull cord; carry loop
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 23 x H 30
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; doming p. 256; present box (1)
p. 258

Materiál: Polyester trikot
Rozměry (cm): š 36 x v 45
Balení (ks): 100
velký pytlový batoh z příjemně jemného
žerzeje; hlavní úložný prostor s boční
kapsou na zdrhovadlo; stahování šňůrou;
poutko na nošení
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 23 x v 30
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p. 255;
doming p. 256; dárkový karton (1) p. 258

anthracite (10)

091

12 l

1815000 DIAMOND
backpack

batoh

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 35 x H 50
Packing (pcs): 50
lightweight, innovative backpack with
diamond pattern; reversible; zippered
main compartment, with additional
winding function; side zipper pocket; woven, length-adjustable shoulder straps
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 23 x H 33
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; doming p. 256; metal emblem
p. 257; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; present box (2)
p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 35 x v 50
Balení (ks): 50
lehký, inovativní batoh s kosočtvercovým
dekorem; lze nosit oboustranně; hlavní
přihrádka se zdrhovadlem s doplňkovou
funkcí svinutí; boční kapsa se
zdrhovadlem; tkané ramenní popruhy s
nastavitelnou délkou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 23 x v 33
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p. 257;
dárkový karton (2) p. 258

new

black (1)

light grey (145)

red (5)

blue (155)

multicolored (95)

092

10 l

1813349 STEP
drawstring bag

stahovací sáček

Material: Polyester 300d & ripstop
Size (cm): W 36 x H 45
Packing (pcs): 50
large drawstring bag; main compartment with side zipper pocket; reflector
stripes; pull cord; carry loop
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 23 x H 27
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
doming p. 256; digitally printed label p.
256; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 300d & ripstop
Rozměry (cm): š 36 x v 45
Balení (ks): 50
velký pytlový batoh; hlavní úložný
prostor s boční kapsou na zdrhovadlo;
reflexní proužky; stahovací šňůra; smyčkové poutko
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 23 x v 27
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; etiketa
pro digitální tisk p. 256; doming p. 256;
dárkový karton (1) p. 258

cyan (652)

apple green (187)

navy (3)

white (18)

10 l

1812204 REFLEX
drawstring bag

stahovací pytel

Material: Polyester 900d
Size (cm): W 33 x H 43
Packing (pcs): 100
main compartment with drawstring;
bright neon yellow body fabric with 3M™
Scotchlite™ reflective stripes
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 23 x H 23
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 900d
Rozměry (cm): š 33 x v 43
Balení (ks): 100
hlavní díl s kordelovou šňůrkou; svíticí
neonový žlutý materiál s reflexními
proužky 3M™ Scotchlite™
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 23 x v 23
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; dárkový karton (1) p. 258

neon yellow (32)

black (1)

red (5)

093

MINI
RIPSTOP

black (1)

anthracite (10)

white (18)

cyan (652)

apple green (187)

orange (169)

red (5)

dark red (197)

10 l

1813055 JOIN
drawstring bag

stahovací sáček

Material: Polyester Mini ripstop
Size (cm): W 36 x H 45
Packing (pcs): 100
large drawstring backpack; main
compartment with lateral zipper pocket;
drawstring; carrying loop
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 23 x H 34
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; doming p. 256; metal emblem
p. 257; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester Mini ripstop
Rozměry (cm): š 36 x v 45
Balení (ks): 100
velká zatahovací taška; hlavní kapsa
s bočními kapsami na zdrhovadlo;
šňůrka; popruh
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 23 x v 34
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p. 255;
výšivka p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; kovový emblém p. 257; doming
p. 256; dárkový karton (1) p. 258

navy (3)

094

RECYCLED
PET
ZIPPED INSIDE POCKET
VNITŘNÍ ODDÍL NA ZIP

10 l

black (1)

white (18)

navy (3)

anthracite (10)

red (5)

1816079 CARE
drawstring bag

stahovací sáček

Material: rPET 300d
Size (cm): W 36 x H 44
Packing (pcs): 50
functional drawstring backpack; rPET
upper material; main compartment
with drawstring; zipped inside pocket;
extra-thick cord
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 28 x H 33
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; transfer print p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (1) p. 258

Materiál: rPET 300d
Rozměry (cm): š 36 x v 44
Balení (ks): 50
funkční stahovací batoh; svrchní
materiál rPET; hlavní oddíl se stahovací
šňůrkou; vnitřní oddíl na zip; extra silná
šňůrka
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 28 x v 33
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p.258

095

5l

1816080 TREND

1816081 TREND

monostrap

Monostrap

one-shoulder bag

bodybag

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 18 x H 30 x D 8
Packing (pcs): 50
modern single-strap backpack; main
compartment with two-way zip; flat
pouch inside; zipped compartment on
back; padded, adjustable shoulder strap
can be worn on either side; carrying loop
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 12 x H 17
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; transfer print p. 255; doming p.
256; digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (9) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 18 x v 30 x h 8
Balení (ks): 50
moderní batoh s jedním popruhem;
hlavní oddíl s obousměrným zipem;
plochá vnitřní kapsa; zadní kapsa na
zip; polstrovaný a oboustranně nositelný
ramenní popruh s nastavitelnou délkou;
nosné poutko
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 12 x v 17
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p.
257; dárkový karton (9) p.258

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 27 x H 14 x D 5
Packing (pcs): 50
main compartment with two-way zip and
zipped compartment inside; zipped front
pocket; comfortable padding on back;
adjustable, side-fastening waist strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 21 x H 4,5
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; transfer print p. 255; doming p.
256; digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (9) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 27 x v 14 x h 5
Balení (ks): 50
hlavní oddíl s obousměrným zipem a
vnitřní přihrádkou na zip; přední taška
na zip; zadní pohodlné polstrování; břišní
pás s nastavitelnou délkou, uzavíratelný
po straně
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 21 x v 4,5
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p.
257; dárkový karton (9) p. 258

off-white (222)

grey sprinkle (638)

dusky pink (450)

navy (3)

off-white (222)

dusky pink (450)

mint (643)

navy (3)

mint (643)

black (1)

black (1)

grey sprinkle (638)
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ZIPPED POCKET
ON BACK
VNITŘNÍ
ODDÍL NA ZIP

ZIPPED POCKET
ON BACK
VNITŘNÍ ODDÍL NA ZIP

3l

1816083 COMMUNITY
one-shoulder bag

bodybag

Material: pu artificial leather
Size (cm): W 40 x H 15 x D 12
Packing (pcs): 25
stylish one-shoulder bag; large zipped
main compartment; zipped pocket
inside; zipped pocket on back; soft,
adjustable waist strap with loop, fastens
at side
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 12 x H 7
on the lid W 12 x H 6
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; metal emblem
p. 257; present box (3) p. 258

Materiál: PU-koženka
Rozměry (cm): š 40 x v 15 x h 12
Balení (ks): 25
stylový body bag; velký hlavní oddíl s
uzavíráním na zip; vnitřní oddíl na zip;
zadní kapsa na zip; měkký, po straně
uzavíratelný, ramenní popruh s nastavitelnou délkou a poutkem na pásek
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 12 x v 7;
na víku š 12 x v 6
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; kovový emblém p. 257;
dárkový karton (3) p. 258

black (1)

black (1)

3l

1816084 IMPULSE
monostrap

monostrap

Material: Polyester 1680d
Size (cm): W 18 x H 30 x D 8
Packing (pcs): 20
high quality single-strap backpack with
two-way zipped main compartment;
padded pouch inside e.g. for smartphone; zipped compartment on back;
decorative quilting on front; padded
shoulder strap can be worn on either
side; carrying loop
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 10 x H 5
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; transfer print p. 255; doming p.
256; digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (3) p. 258

Materiál: Polyester 1680d
Rozměry (cm): š 18 x v 30 x h 8
Balení (ks): 20
kvalitní batoh s jedním popruhem s hlavním oddílem s uzavíráním obousměrným
zipem, polstrovaná vnitřní kapsa, např.
na smartphony; zadní kapsa na zip;
ozdobné prošívání vpředu; polstrovaný,
oboustranně nositelný ramenní popruh;
nosné poutko
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 10 x v 5
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p.
257; dárkový karton (3) p. 258
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ZIPPED POCKET
ON BACK
VNITŘNÍ ODDÍL NA ZIP

RECYCLED
PET

new

1818022 DAILY
waist bag

ledvinka

Material: rPET 600d
Size (cm): W 29 x H 12 x D 8
Packing (pcs): 50
lightweight sling bag; RPET upper material; zipped main compartment; zipped
compartment on the back; length-adjustable, side-closing waist strap with
elastic tab
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 16 x H 3
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; transfer print p. 255; digitally printed label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (9) p. 258

Materiál: rPET 600d
Rozměry (cm): š 29 x v 12 x h 8
Balení (ks): 50
Lehká taška přes rameno; vrchový
materiál RPET; hlavní přihrádka na
zip; přihrádka na zip na zadní straně;
délkově nastavitelný, bočně uzavíratelný
břišní popruh s elastickou klopou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 16 x v 3
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (9) p. 258

black (1)

anthracite (10)

navy (3)

red (5)

green (223)
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red (5)

black (1)

white (18)

navy (3)

cyan (652)

1815006 BREEZE

WELDED SEAMS
ZAVAŘENÝMI ŠVY

LIGHT
WEIGHT
WATER
REPELLENT

waist bag

ledvinka

Material: Polyester 210d ripstop
Size (cm): W 32 x H 13 x D 5
Packing (pcs): 50
light, water-repellent sling bag;
front-mounted zipper for easy fastening
and release; length-adjustable belt with
elastic strap for stowing the belt; welded
seams; water-repellent zipper
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 10 x H 4,5
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; doming p. 256;
transfer print p. 255; present box (9)
p. 258

Materiál: Polyester 210d ripstop
Rozměry (cm): š 32 x v 13 x h 5
Balení (ks): 50
lehká ledvinka odolná vůči vodě; čelně
umístěné zapínání na přezku pro snadné
upevnění a uvolnění; pásek s nastavitelnou délkou s elastickým okem pro
uchycení pásku; svařené švy; zdrhovadlo
odolné vůči vodě
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 10 x v 4,5
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p. 255;
doming p. 256; dárkový karton (9) p. 258
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new

LIGHT
WEIGHT

WELDED SEAMS
ZAVAŘENÝMI ŠVY

WATER
REPELLENT

1818027 SAFE 6 L
1818028 SAFE 1.4 L
drybag

vak na vodu

Material: Polyester 210d ripstop
Size 1818027 (cm): W 30 x H 40
Size 1818028 (cm): W 22 x H 25
Packing 1818027 (pcs): 100
Packing 1818028 (pcs): 250
Lightweight pack sack to protect against
dirt, dust and moisture; main compartment with wrap-around closure and
sealed seams
Decoration area (cm, silkscreen):
1818027: on the front W 22 x H 18
1818028: on the front W 9 x H 8
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; present box (9) p. 258

Materiál: Polyester 210d ripstop
Rozměry (cm):
1818027: š 30 x v 40
1818028: š 22 x v 25
Balení 1818027 (ks): 100
Balení 1818028 (ks): 250
Lehký vak k ochraně před nečistotami,
prachem a vlhkostí; hlavní přihrádka na
stahovací šňůrku a se svařovanými švy
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
1818027: na přední straně š 22 x v 18
1818028: na přední straně š 9 x v 8
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p. 255;
dárkový karton (9) p. 258

black (1)

silver (89)

red (5)

navy (3)
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1813352 STEP

white (18)

black (1)

apple green (187)

waist bag

ledvinka

Material: Polyester 420d & ripstop
Size (cm): W 24 x H 14 x D 7
Packing (pcs): 25
main compartment with 2-way zipper
and inner zip compartment; front zip
pocket; rear-side comfortable padding;
front reflector stripes; length-adjustable
and side-closing waist strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 17 x H 5
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
doming p. 256; digitally printed label
p. 256; present box (9) p. 258

Materiál: Polyester 420d & ripstop
Rozměry (cm): š 24 x v 14 x h 7
Balení (ks): 25
hlavní úložný prostor se zdrhovadlem
se 2 jezdci a vnitřní přihrádkou na
zdrhovadlo; přední kapsa na zdrhovadlo;
pohodlné zádové polstrování; reflexní
proužky vpředu; délkově nastavitelný
bederní pás s bočním zapínáním
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 17 x v 5
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; doming
p. 256; etiketa pro digitální tisk p. 256;
dárkový karton (9) p. 258

navy (3)

cyan (652)

red (5)

1809793 SOLUTION
waist bag

ledvinka

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 30 x H 16 x D 7
Packing (pcs): 50
zipper main compartment and front
pouch with 2-way zipper; comfortable
padded back; adjustable waist belt
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 11 x H 6
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; doming
p. 256; digitally printed label p. 256;
metal emblem p. 257; present box (1)
p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 30 x v 16 x h 7
Balení (ks): 50
hlavní díl se zipem a přední kapsa s
dvoucestným zipem; pohodlné polstrování na zadním díle; nastavitelný břišní
popruh
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na kapse se zdrhovadlem š 11 x v 6
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p.
257; dárkový karton (1) p. 258

black (1)

white (18)

yellow (4)

red (5)

orange (169)

navy (3)

apple green (187)

green (171)
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navy (3)

red (5)

black (1)

royal blue (8)

25 l

1815023 TEAM
backpack

batoh

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 32 x H 48 x D 17,5/22,5
Packing (pcs): 20
classic all-rounder for leisure time; large
main compartment with 2-way zipper;
flat pocket; volume expansion; 2-way
zipper front pocket; bottom pocket with
retractable mesh; elastic mesh side
pockets; two handles; carrying strap;
adjustable chest strap; padded,
length-adjustable carrying system
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 17 x H 26,5
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; doming p. 256; metal emblem
p. 257; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; present box (2) p.
258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 32 x v 48 x h 17,5/22,5
Balení (ks): 20
klasický univerzál pro volný čas; velká
hlavní přihrádka s oboustranným
zdrhovadlem; plochá vkládací přihrádka;
rozšíření objemu; přední kapsa s
oboustranným zdrhovadlem; oddělená
komora ve dně s výsuvnou síťkou; boční
elastické síťové kapsy; dvě ucha;
přenosné ucho; přestavitelný hrudní pás;
polstrovaný přestavitelný systém nošení
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 17 x v 26,5
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p. 257;
dárkový karton (2) p. 258

NET MESH COMPARTMENT
WHICH CAN BE STORED
INTO THE BASE
ODDĚLENÁ KOMORA
VE DNĚ S VÝSUVNOU
SÍŤKOU

VOLUME EXPANSION
POSSIBLE
ROZŠÍŘENÍ
OBJEMU
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red (5)

light grey (2)

green (171)

orange (169)

18 l

1803310 CITY
daypack

batoh

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 28,5 x H 42 x D 17
Packing (pcs): 25
main compartment; zipper front pocket
with organizer features; sew-in pouch;
opening for headphone; padded back
and shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 15 x H 15
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 28,5 x v 42 x h 17
Balení (ks): 25
vnitřní prostor s kapsou na zip a
organizérem; kapsa na MP3 přehrávač
s otvorem pro sluchátka; polstrovaná
zadní strana a popruhy
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 15 x v 15
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; doming
p. 256; dárkový karton (1) p. 258

black (1)

apple green (187)

navy (3)
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26 l

1802781 CITY
duffle bag

sportovní vak

Material: Polyester 600d
Size (cm): ø 29 x H 51
Packing (pcs): 50
main compartment closable by cord;
zipper front pocket; adjustable shoulder
strap; handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 11 x H 14
above front pocket W 25 x H 13
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): ø 29 x v 51
Balení (ks): 50
vnitřní prostor uzavíratelný stahovací
šňůrkou; nastavitelný popruh přes rameno; kapsa na zip
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 11 x v 14
nad přední kapsou š 25 x v 13
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; kovový emblém p. 257; doming p.
256; dárkový karton (2) p. 258

navy (3)

black (1)

light grey (2)
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DRAWSTRING CLOSURE
ZAPÍNÁNÍ NA ŠŇŮRKU

1813070 FASHION

16 l

backpack

batoh

Material: Polyester 300d sprinkle
Size (cm): W 27 x H 37/47 x D 15
Packing (pcs): 20
charming backpack with cover flap
and two side-release buckles; zipper
compartment in the cover flap; large
main compartment with a padded inside
compartment; front pocket with 2-way
zipper; padded back and strap; handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 15 x H 11,5
on the front W 8 x H 10
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem
p. 257; present box (3) p. 258

Materiál: Polyester 300d melirová
Rozměry (cm): š 27 x v 37/47 x h 15
Balení (ks): 20
hezký batůžek s víkem a dvěma sponami; kapsa na zip ve víku batůžku; velký
hlavní úložný prostor s polstrovanou
kapsou; přední kapsa se zdrhovadlem
se 2 jezdci; polstrovaná záda a popruhy;
poutko
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 15 x v 11,5
na přední straně š 8 x v 10
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (3) p. 258

blue-grey speckled (722)

105

12 l

1814029 ELEGANCE
duffle bag

matchsack

Material: Polyester 300d melange
Size (cm): W 23,5 x H 40 x D 17,5
Packing (pcs): 20
innovative, bicoloured duffle bag with
backpack straps; main compartment
with decorative ribbon closure; padded
rear and base; inside zipper pocket; side
zipper compartment; length-adjustable
shoulder straps; handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 22 x H 23
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; transfer print p. 255; doming p. 256;
digitally printed label p. 256; metal emblem
p. 257; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 300d melirová
Rozměry (cm): š 23,5 x v 40 x h 17,5
Balení (ks): 20
inovativní, dvoubarevný vak s
ruksakovými popruhy; hlavní prostor s
dekorativním zipem; polstrovaná záda a
dno; vnitřní kapsa na zip; boční
přihrádka na zip; nastavitelné ramenní
popruhy; rukojeť
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 22 x v 23
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p. 257;
dárkový karton (1) p. 258

black-grey melange (740)
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CAN BE FOLDED
TOGETHER
SKLÁDACÍ

15 l

1815019 SKY

red (215)

apple green (187)

light grey (145)

black (1)

navy (3)

blue (155)

backpack

batoh

Material: Polyester 300d sprinkle
Size (cm): W 27 x H 42 x D 14
Packing (pcs): 50
light backpack; main compartment with
2-way zipper; front zipper pocket; inside
zipper pocket; adjustable, breathable
carrying system; handle; folding and
stowing function
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 13 x H 12
on front pocket W 13 x H 7
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; doming p. 256; metal emblem
p. 257; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; present box (2)
p. 258

Materiál: Polyester 300d melirová
Rozměry (cm): š 27 x v 42 x h 14
Balení (ks): 50
lehký batoh, hlavní přihrádka s
oboustranným zdrhovadlem; přední
kapsa se zdrhovadlem; vnitřní kapsa se
zdrhovadlem; prodyšný systém nošení s
nastavitelnou délkou; ucho; funkce pro
složení a uložení
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 13 x v 12;
na přední kapse š 13 x v 7
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p. 257;
dárkový karton (2) p. 258
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red (215)

light grey (145)

navy (3)

apple green (187)

black (1)

blue (155)

18 l

1815016 SKY
multi bag

víceúčelová taška

Material: Polyester 300d sprinkle
Size (cm): W 41 x H 43 x D 13
Packing (pcs): 50
modern backpack shopper; main
compartment with zipper; front zipper
pocket; inside zipper pocket; handles
with press stud cuff; adjustable, breathable carrying system; folding and
stowage function
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 7 x H 8
on front pocket W 14 x H 10
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; doming p. 256; metal emblem
p. 257; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; present box (2)
p. 258

Materiál: Polyester 300d melirová
Rozměry (cm): š 41 x v 43 x h 13
Balení (ks): 50
moderní nákupní batoh; hlavní přihrádka
se zdrhovadlem; přední kapsa se
zdrhovadlem; vnitřní kapsa se
zdrhovadlem; ucha s manžetou na
patentní knoflíky; prodyšný systém
nošení s nastavitelnou délkou; funkce
pro složení a uložení
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 7 x v 8;
na přední kapse š 14 x v 10
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p. 257;
dárkový karton (2) p. 258

CAN BE FOLDED
TOGETHER
SKLÁDACÍ
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white (18)

apple green (187)

navy (3)

1813350 STEP

cyan (652)

red (5)

black (1)

22 l

multi bag

víceúčelová taška

Material: Polyester 420d & ripstop
Size (cm): W 29,5/42 x H 48,5 x D 15
Packing (pcs): 20
practical, elegant shopper; main
compartment with zipper and pull cord;
inside compartment; 2-way zipper
front pocket; backpack function with
length-adjustable shoulder straps; front
reflector stripes; side net compartments;
detachable, length-adjustable shoulder
strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 16 x H 16
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; doming p. 256; digitally printed
label p. 256; present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 420d & ripstop
Rozměry (cm): š 29,5/42 x v 48,5 x h 15
Balení (ks): 20
praktická nákupní taška s pěkným
tvarem; hlavní úložný prostor se zdrhovadlem a stahovací šňůrou; vnitřní
kapsa; přední kapsa se zdrhovadlem se
2 jezdci; funkce batohu s délkově nastavitelnými ramenními popruhy; vpředu
reflexní proužky; boční síťka; odnímatelný ramenní popruh s nastavením délky
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 16 x v 16
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; doming
p. 256; etiketa pro digitální tisk p. 256;
dárkový karton (2) p. 258
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22 l

1816090 STAGE
multi bag

víceúčelová taška

Material: Polyester 500d
Size (cm): W 32 x H 45 x D 15
Packing (pcs): 25
modern backpack shopper with contrasting stripes; HFL® carrier for your
logo; main compartment with decorative
cord closure and additional press stud
fastener; large front pocket with zip; flat
pocket inside; handles with press stud
cuff; length-adjustable carrying system
Decoration area (cm, HFL® sticker):
on HFL® carrier W 5,7 x H 2,3
Decoration possibilities:
HALFAR FAST LANE® p. 254; silkscreen
print p. 255; embroidery p. 255; transfer
print p. 255; digitally printed label p. 256;
doming p. 256; present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 500d
Rozměry (cm): š 32 x v 45 x h 15
Balení (ks): 25
moderní nákupní batoh s kontrastními
proužky, štítek HFL® pro vaše logo; hlavní
přihrádka s uzavřením ozdobnou šňůrou
a dodatečným uzavřením patentkou,
velká přední kapsa na zip; plochá kapsa
uvnitř; držadla s manžetou s patentkami,
délkové nastavitelný systém popruhů
Plocha pro reklamu (cm, nosiči HFL®):
na nosiči HFL® š 5,7 x v 2,3
Technika zpracování:
HALFAR FAST LANE® p. 254; sítotisk
p. 255; transferový tisk p. 255; výšivka
p. 255; etiketa pro digitální tisk p. 256;
doming p. 256; dárkový karton (2) p. 258

cyan (652)

taupe (220)

navy (3)

anthracite (10)

black (1)
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14 l

1813062 STEP M

apple green (187)

red (5)

1813062 M

navy (3)

backpack

batoh

Material: Polyester 420d & ripstop
Size (cm): W 30 x H 42 x D 14
Packing (pcs): 20
spacious two-way zipper main compartment and insert pocket; lateral lashing
straps; zipper front pocket with two
insert pouches; reflective strap on the
front; lateral mesh pouches; headphone
opening; padded shoulder straps with
height-adjustable, elastic chest strap;
padded back
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 11 x H 18
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; digitally printed label p. 256; doming p. 256; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 420d & Ripstop
Rozměry (cm): š 30 x v 42 x h 14
Balení (ks): 20
prostorná hlavní kapsa se zdrhovadlem se 2 jezdci a vnitřní kapsou; boční
utahovací popruhy; přední kapsa na
zdrhovadlo se dvěma přihrádkami; přední reflexní proužky; boční síťky; otvor na
sluchátka; polstrované ramenní popruhy
s výškově nastavitelným pružným prsním popruhem; polstrovaná záda
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 11 x v 18
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; etiketa
pro digitální tisk p. 256; doming p. 256;
dárkový karton (1) p. 258

black (1)

cyan (652)

1813063 L

white (18)
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22 l

1813063 STEP L
backpack

batoh

Material: Polyester 420d & ripstop
Size (cm): W 34 x H 49 x D 18,5
Packing (pcs): 20
spacious two-way zipper main compartment and insert pocket; lateral lashing
strap; zipper front pocket with two
insert pouches; reflective strap on the
front; lateral mesh pouches; headphone
opening; padded shoulder straps with
height-adjustable, elastic chest strap;
padded back
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 14 x H 22
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; digitally printed label p. 256; doming p. 256; present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 420d & Ripstop
Rozměry (cm): š 34 x v 49 x h 18,5
Balení (ks): 20
prostorná hlavní kapsa se zdrhovadlem se 2 jezdci a vnitřní kapsou; boční
utahovací popruhy; přední kapsa na
zdrhovadlo se dvěma přihrádkami; přední reflexní proužky; boční síťky; otvor na
sluchátka; polstrované ramenní popruhy
s výškově nastavitelným pružným prsním popruhem; polstrovaná záda
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 14 x v 22
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; etiketa
pro digitální tisk p. 256; doming p. 256;
dárkový karton (2) p. 258

navy (3)

black (1)

cyan (652)

apple green (187)

white (18)

red (5)
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23 l

1800780 SPORT
backpack

batoh

Material: Nylon 420d
Size (cm): W 30 x H 41 x D 14
Packing (pcs): 25
main compartment with padded pocket
for MP3 player; opening for earplugs;
two zipper front pockets; padded back
and ergonomically shaped shoulder
straps; waist strap; decorative mesh and
cord trimming
Decoration area (cm, silkscreen):
above front pocket W 10 x H 6
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (1) p. 258

Materiál: Nylon 420d
Rozměry (cm): š 30 x v 41 x h 14
Balení (ks): 25
vnitřní prostor s 2 upínacími pásy;
polstrovaná kapsa pro MP3 přehrávač s
otvorem pro sluchátka; 2 přední kapsy
na zip; polstrovaná záda; ergonomicky
tvarované popruhy; dekorativní síťovina
a šňůrka
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
nad přední kapsou š 10 x v 6
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový
tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p. 256;
kovový emblém p. 257; doming p. 256;
dárkový karton (1) p. 258

black (1)

light grey (2)

navy (3)

orange (169)

red (5)

apple green (187)
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orange (169)

apple green (187)

black (1)

white (18)

1806694 GALAXY
red (5)

navy (3)

21 l

backpack

batoh

Material: Nylon 420d & Jacquard
Size (cm): W 31 x H 48 x D 16
Packing (pcs): 25
large main compartment with flat pouch;
lateral mesh pockets and straps; big zipper front pocket with insert pouches and
headset opening; beautifully designed
and padded shoulder straps
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket,
max. 1-coloured W 10 x H 20
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (2) p. 258

Materiál: Nylon 420d & Jacquard
Rozměry (cm): š 31 x v 48 x h 16
Balení (ks): 25
velký hlavní díl s kapsou, postranní
síťové kapsy a pásky pro uchycení věcí
na tašku, velká přední kapsa se zdrhovadlem a výstupem na sluchátka, výborně
propracované a polstrované popruhy
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse,
max. monochróm š 10 x v 20
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; kovový emblém p. 257; doming p.
256; dárkový karton (2) p. 258
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1803908 KURIER ECO

black (1)

24 l

backpack

batoh

Material: tarpaulin
Size (cm): W 34 x H 62/48 x D 14,5
Packing (pcs): 10
zipper front pocket; padded back with
zipper compartment; padded shoulder
straps; waist and breast strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 18 x H 20
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; doming p. 256; present
box (2) p. 258

Materiál: plachtovina
Rozměry (cm): š 34 x v 62/48 x h 14,5
Balení (ks): 10
přední kapsa na zip; polstrovaná záda
s kapsou na zip; polstrované držadlo;
bederní pás
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 18 x v 20
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; etiketa
pro digitální tisk p. 256; kovový emblém
p. 257; doming p. 256; dárkový karton
(2) p. 258
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1812214 SPLASH

30 l

backpack

batoh

Material: tarpaulin
Size (cm): W 32,5 x H 70 x D 21,5
Packing (pcs): 20
large, spacious main compartment with
welded seams and roll closure offering
protection against dust and water;
comfortable backpack carrying system
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 20 x H 47
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255

Materiál: plachtovina
Rozměry (cm): š 32,5 x v 70 x h 21,5
Balení (ks): 20
velký, prostorný hlavní díl s navařenými švy a rolovacím uzávěrem, který
spolehlivě chrání před prachem a vodou;
pohodlný systém nošení batohu
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 20 x v 47
Technika zpracování:
sítotisk p. 255

black matt (336)

white (18)

WATER
REPELLENT

WELDED SEAMS
ZAVAŘENÝMI ŠVY

royal blue (8)

red (5)

apple green (187)

116

yellow
(4)

orange
(11)

red
(5)

black matt
(336)

1809787

1809786
light grey
(2)

WATER
REPELLENT

1809786 SPLASH
1809787 SPLASH 2

WELDED SEAMS
ZAVAŘENÝMI ŠVY

10 l
19 l

drybag

vak na vodu

Material: tarpaulin
Size 1809786 (cm): W 23 x H 51 x D 15
Size 1809787 (cm): W 30 x H 59 x D 19,5
Packing (pcs): 25
water-resistant, large main compartment with roll closure; removable
adjustable shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
1809786: on the front W 16 x H 29
1809787: on the front W 20 x H 31
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; present box (1)
p. 258

Materiál: plachtovina
Rozměry (cm):
1809786: š 23 x v 51 x h 15
1809787: š 30 x v 59 x h 19,5
Balení (ks): 25
voděodolný, prostorný hlavní díl s rolovacím uzavíráním, odnímatelný a délkově
nastavitelný popruh
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
1809786: na přední straně š 16 x v 29
1809787: na přední straně š 20 x v 31
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; dárkový karton (1) p. 258

white
(18)

royal blue
(8)

apple green
(187)
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34 l

1814021 STORM
backpack

batoh

Material: Polyester 1680d
Size (cm): W 30 x H 51/60 x D 15
Packing (pcs): 20
spacious main zipper compartment with
wrap-around closure; flat front zipper
pocket; padded back with concealed
zipper compartment; length-adjustable
padded shoulder straps with height- and
width-adjustable chest strap; handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 11 x H 16
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; doming p. 256;
digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 1680d
Rozměry (cm): š 30 x v 51/60 x h 15
Balení (ks): 20
prostorný hlavní úložný prostor na zdrhovadlo se zavíráním ovinutím; plochá
přední kapsa na zdrhovadlo; polstrovaná
záda se skrytou přihrádkou na zdrhovadlo; délkově nastavitelné ramenní
popruhy s výškově a šířkově nastavitelným prsním popruhem; rukojeť
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 11 x v 16
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém
p. 257; dárkový karton (2) p. 258

HIDDEN ZIPPER POCKET
SKRYTÁ PŘIHRÁDKA SE ZDRHOVADLEM

silver (89)

red (5)

navy (3)

black (1)

LIGHT
WEIGHT
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WATER
REPELLENT

28 l

1815004 BREEZE

WELDED SEAMS
ZAVAŘENÝMI ŠVY
black (1)

white (18)

cyan (652)

navy (3)

red (5)

backpack

batoh

Material: Polyester 210d ripstop
Size (cm): W 31 x H 45/62 x D 17
Packing (pcs): 25
light, water-repellent backpack with
wrap closure and hot-sealed seams;
side buckles; inner zipper pocket; front
zipper pocket; length-adjustable, padded
backpack straps; handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 17 x H 15
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; doming p. 256;
transfer print p. 255; present box (2) p.
258

Materiál: Polyester 210d ripstop
Rozměry (cm): š 31 x v 45/62 x h 17
Balení (ks): 25
lehký batoh odolný vůči vodě se
zavíráním převinutím a svařovanými
stehy; boční zásuvné přezky; vnitřní
kapsa se zdrhovadlem; přední kapsa se
zdrhovadlem; polstrované popruhy s
nastavitelnou délkou; ucho
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 17 x v 15
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p. 255;
doming p. 256; dárkový karton (2) p. 258
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2l

1812216 MOVE
drink system

picí systém

Material: PEVA & TPU
Size (cm): W 17,5 x H 39
Packing (pcs): 25
2 litres volume; ideal for backpack
1809122 & 1814014; food safe; tasteless; flexible drinking tube with bite
valve
Decoration area (cm, silkscreen): Decoration possibilities:
present box (1) p. 258

Materiál: PEVA & TPU
Rozměry (cm): š 17,5 x v 39
Balení (ks): 25
objem 2 litry; ideální doplněk pro batoh
1809122 & 1814014; vhodný pro potraviny; chuťově neutrální; ohebná hadice k
pití se skusovým ventilem
Plocha pro reklamu: Technika zpracování:
dárkový karton (1) p. 258

blue (155)

8l

1809122 MOVE
sport backpack

sportovní batoh

Material: Polyester 420d & ripstop
Size (cm): W 25 x H 47 x D 9,5
Packing (pcs): 25
ergonomically shaped and functional
sport backpack; padded back; adjustable
chest strap and waist belt; front pouch
with zipper; flat interior pocket suitable
for drinking system
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 12 x H 5
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; doming p. 256; present box (2)
p. 258

Materiál: Polyester 420d & Ripstop
Rozměry (cm): š 25 x v 47 x h 9,5
Balení (ks): 25
sportovní, ergonomicky střižený batoh;
systém polstrovaných popruhů; nastavitelný břišní a prsní popruh; přední
kapsa se zipem; vnitřní plochá kapsa mj.
vhodná pro dodatečnou vodní membránu
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 12 x v 5
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; doming
p. 256; dárkový karton (2) p. 258

navy (3)

apple green (187)

white (18)

black (1)

orange (169)

cyan (652)
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30 l

1809123 TRAIL

red (5)

apple green (187)

black (1)

backpack

batoh

Material: Polyester 420d & ripstop
Size (cm): W 30 x H 49 x D 18
Packing (pcs): 10
light, functional backpack with optimally
padded back; large main compartment
with insert pocket and headphone
output; 2 outer side pockets; hiking pole
fixing; lateral straps; bottom compartment with rain cover; padded shoulder
straps with upper and lower length
adjustment; padded lap strap with zipper
pockets; adjustable chest strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 11 x H 10
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; doming p. 256; metal
emblem p. 257

Materiál: Polyester 420d & Ripstop
Rozměry (cm): š 30 x v 49 x h 18
Balení (ks): 10
lehký, funkční batoh s optimálně polstrovanými zády; velký hlavní díl s vnitřní
plochou kapsou a otvorem pro sluchátka;
2 boční kapsy; poutko na turistické hole;
boční přezky; přihrádka na dně s pláštěnkou na batoh; polstrovaná držadla
s horním a spodním nastavením délky;
polstrovaný břišní popruh s kapsami se
zipem; nastavitelný prsní popruh
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 11 x v 10
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; doming
p. 256

cyan (652)

orange (169)

white (18)

rain cover
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14 l

1812216
MOVE
119

new

RECYCLED
PET

1818026 OUTDOOR
daypack

batoh

Material: rPET ripstop
Size (cm): W 27 x H 48 x D 12
Packing (pcs): 25
Lightweight, functional day and bike
backpack with innovative honeycomb
back system for ideal ventilation and
padding; height-adjustable chest strap;
padded pelvic strap on the side; large
2-way zipped main compartment with
flat slip-in pocket inside; rear port
suitable for headphones or tube of
the optional hydration system (item
1812216); hook-and-loop strap for fixing
the hydration tube; 2 zipped front pockets; 2 mesh side pockets; side lashing
straps; Molle strap on the front pocket;
decorative reflective print, hand grip
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 8 x H 18
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (3) p. 258

Materiál: rPET Ripstop
Rozměry (cm): š 27 x v 48 x h 12
Balení (ks): 25
Lehký, funkční batoh pro každodenní nošení a na kolo s inovativním voštinovým
zádovým systémem pro ideální odvětrávání a polstrování, výškově nastavitelný
hrudní pás, bočně vypolstrovaný bederní
pás; velká hlavní přihrádka s 2cestným
zipem s plochou kapsou uvnitř; zadní
výstup vhodný např. pro sluchátka nebo
hadičku pitného systému, který lze ještě
dodat (výrobek 1812216); poutko na
suchý zip pro upevnění hadičky na pití;
2 přední kapsy na zip; 2 boční síťované
kapsy; boční upínací popruhy; popruh
Molle na přední kapse; ozdobný reflexní
potisk; držadlo
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 8 x v 18
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; doming
p. 256; dárkový karton (3) p. 258

black (1)

navy (3)

anthracite (10)

blue (155)

grey (54)

navy (3)

red (5)

ergonomic frame

33 l

1803367 TOUR
backpack

batoh

Material: Mini ripstop & Polyester 600d
Size (cm): W 23/37 x H 54 x D 20
Packing (pcs): 10
professional backpack with large main
compartment; zipper front pockets;
mesh compartments at the sides; ergonomically-shaped back; back with mesh
frame for optimal air circulation of the
back; professionally padded belt system
Decoration area (cm, silkscreen):
on upper front pocket W 12 x H 12
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256

Materiál: Mini Ripstop & Polyester 600d
Rozměry (cm): š 23/37 x v 54 x h 20
Balení (ks): 10
batoh s velkým vnitřním prostorem;
přední kapsa na zip; boční síťované
kapsy; ergonomicky tvarovaná záda pro
optimální cirkulaci vzduchu; polstrované
popruhy
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na horní přední kapse š 12 x v 12
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; doming
p. 256

122

RECYCLED
PET

new
COMPARTMENT WITH
RAIN COVER
DNO S PLÁŠTĚNKOU
NA BATOH

22 l

1818025 OUTDOOR

black (1)

anthracite (10)

blue (155)

navy (3)

red (5)

backpack

batoh

Material: rPET ripstop
Size (cm): W 31 x H 53 x D 20
Packing (pcs): 10
Lightweight, functional backpack with
ergonomically shaped back and innovative honeycomb back system for ideal
ventilation and padding; height-adjustable at the top and bottom for a perfect
fit; height-adjustable chest belt; padded
pelvic strap with zipped pockets; large
2-way zipped main compartment with
flat slip-in pocket inside; rear port
suitable for headphones or tube of
the optional hydration system (item
1812216); hook-and-loop strap for fixing
the hydration tube; 2 zipped front pockets; 2 mesh side pockets; side lashing
straps; Molle strap on the front pocket;
decorative reflective print; trekking pole
fixation, base compartment with rain
cover; hand grip
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 10 x H 29
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (3) p. 258

Materiál: rPET ripstop
Rozměry (cm): š 31 x v 53 x h 20
Balení (ks): 10
lehký funkční batoh s ergonomicky
tvarovanými zády, odvětráváním, nahoře
i dole výškově nastavitelný nosný systém; výškově nastavitelný prsní popruh;
polstrovaný bederní popruh; velký hlavní
úložný prostor s vnitřními plochými
přihrádkami; boční výstupy (vpravo a
vlevo) vhodné např. na sluchátka nebo
na hadičku dodatečně dodávaného
camel bagu (výrobek č. 1812216);
suchý zip k upevnění hadičky na pití;
rozšíření hlavního úložného prostoru se
stahováním šňůrou; dodatečná fixace
pod víkem; víko s poutky a 2 kapsami na
zdrhovadlo; 2 boční kapsy; boční vázací
popruhy; fixace na trekkingové hole; dno
s pláštěnkou na batoh; rukojeti
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 10 x v 29
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; doming
p. 256; dárkový karton (3) p. 258

1812216
MOVE
119

123

VENTILATED
BACK

rain cover

1814014 MOUNTAIN

35 l

trekking backpack

trekingový batoh

Material: Nylon 210d ripstop
Size (cm): W 29 x H 66 x D 21
Packing (pcs): 10
light, functional backpack with ergonomically shaped back, ventilated; carrying
system adjustable at the top and bottom;
height-adjustable chest strap; padded
waist strap; large main compartment
with flat inside compartment; side
openings (right & left), suitable for headphones or tube for the additionally available drinking system (article 1812216);
hook and loop tape loop for securing the
drinking tube; main compartment extension with pull cord; additional securing
strap under the cover flap; cover flap
with side-release buckles and 2 zipper
compartments; 2 side pockets; side
lashing straps; hiking sticks fixing; base
compartment with rain cover; handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 6,5 x H 30
on the front W 10 x H 18
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; digitally printed
label p. 256; doming p. 256

Materiál: Nylon 210d ripstop
Rozměry (cm): š 29 x v 66 x h 21
Balení (ks): 10
lehký funkční batoh s ergonomicky
tvarovanými zády, odvětráváním, nahoře
i dole výškově nastavitelný nosný systém; výškově nastavitelný prsní popruh;
polstrovaný bederní popruh; velký hlavní
úložný prostor s vnitřními plochými
přihrádkami; boční výstupy (vpravo a
vlevo) vhodné např. na sluchátka nebo
na hadičku dodatečně dodávaného
camel bagu (výrobek č. 1812216);
suchý zip k upevnění hadičky na pití;
rozšíření hlavního úložného prostoru se
stahováním šňůrou; dodatečná fixace
pod víkem; víko s poutky a 2 kapsami na
zdrhovadlo; 2 boční kapsy; boční vázací
popruhy; fixace na trekkingové hole; dno
s pláštěnkou na batoh; rukojeti
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 6,5 x v 30
na přední straně š 10 x v 18
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; etiketa pro
digitální tisk p. 256; transferový tisk p.
255; doming p. 256
anthracite (10)

navy (3)
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khaki (739)

navy (3)

anthracite (10)

19 l
INNOVATIVE ZIPPER
FRONT POCKET
INOVAČNÍ
PŘEDNÍ KAPSA NA ZIP

1816072 COUNTRY
backpack

batoh

Material: cotton 16 OZ (453 g/m2)
Size (cm): W 31 x H 40/50 x D 10
Packing (pcs): 25
large, zipped main compartment, padded
front and back; two flat pouches inside;
padded base; innovative zipped front
pocket for one or two-sided opening;
handle; padded, adjustable shoulder
straps; high-quality metal accessories
and PU velour artificial leather applications
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 13 x H 20
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem p.
257; present box (2) p. 258

Materiál: bavlna 16 OZ (453 g/m2)
Rozměry (cm): š 31 x v 40/50 x h 10
Balení (ks): 25
velký hlavní oddíl se zavíráním na zip,
čalouněný vpředu a vzadu; dvě ploché
kapsy uvnitř; čalouněné dno; inovativní
přední kapsa na zip otvíratelná na jedné
nebo po obou stranách; ucho, polstrované ramenní popruhy s nastavitelnou délkou; kvalitní kovové doplňky a aplikace z
polyuretanového umělého semiše
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 13 x v 20
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258
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khaki (739)

navy (3)

anthracite (10)

16 l

1816502 COUNTRY
notebook backpack

batoh pro notebook

Material: cotton 16 OZ (453 g/m2)
Size (cm): W 31 x H 46 x D 14
Packing (pcs): 20
flap with adjustable decorative buckles
and magnetic clasp; large main compartment with drawstring fastener;
padded notebook compartment; front
pocket with 2-way zipper; two flat insert
pockets; handle with grip cuff; padded,
adjustable shoulder straps; high-quality metal and PU suede faux leather
accessories
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 17 x H 17
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem p.
257; present box (2) p. 258

Materiál: bavlna 16 OZ (453 g/m2)
Rozměry (cm): š 31 x v 46 x h 14
Balení (ks): 20
chlopeň s nastavitelnými ozdobnými
přezkami a magnetickým uzávěrem; velká hlavní kapsa se zavíráním na šňůrku;
polstrovaná kapsa na notebook; přední
kapsa s 2cestným zdrhovadlem; dvě
boční ploché kapsy; ucho s manžetou
pro lepší úchop; polstrované ramenní
popruhy s nastavitelnou délkou; kvalitní
kovové doplňky a aplikace z velurové
koženky PU
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 17 x v 17
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258
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navy (3)

red (5)

anthracite (10)

orange (169)

apple green (187)

22 l

1813348 BEACH
backpack

batoh

Material: cotton 10,5 OZ (300 g/m2)
Size (cm): W 30 x H 48 x D 15
Packing (pcs): 25
young backpack with freshly block stripe
decoration; generous cut with straight
back; large front pocket with hook and
loop tape closure; decorative eyelets and
thick cotton cord straps
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 17 x H 13
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
metal emblem p. 257; transfer print
p. 255; digitally printed label p. 256;
present box (2) p. 258

Materiál: bavlna 10,5 OZ (300 g/m2)
Rozměry (cm): š 30 x v 48 x h 15
Balení (ks): 25
mladý batoh se svěžím dekorem z
blokových pruhů; velkorysý střih s
rovnými zády; velká přední kapsa se
suchým zipem; dekorativní oka a
popruhy z tlusté bavlněné šňůry
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 17 x v 13
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258
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navy (3)

red (5)

black (1)

nature (704)

olive (56)

18 l

1816505 LIKE
backpack

batoh

Material: cotton 12 OZ (340 g/m2)
Size (cm): W 27 x H 38 x D 13
Packing (pcs): 25
urban backpack with high-quality
metal accessories; main compartment
with 2-way zipper; flat insert pocket
inside; front pocket with hook & loop
tape fastener; handles with press stud;
adjustable cotton shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 17 x H 4,5;
on the front W 21 x H 7
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
metal emblem p. 257; transfer print
p. 255; digitally printed label p. 256;
present box (1) p. 258

Materiál: bavlna 12 OZ (340 g/m2)
Rozměry (cm): š 27 x v 38 x h 13
Balení (ks): 25
městský batoh s kvalitními kovovými
doplňky; hlavní kapsa s 2cestným
zdrhovadlem; ploché vnitřní kapsy;
přední kapsa na suchý zip; ucha se
stiskacím knoflíkem; bavlněný ramenní
popruh s nastavitelnou délkou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 17 x v 4,5;
na přední straně š 21 x v 7
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258
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PADDED BACK
BOHATĚ PROŠÍVANÁ
A POLSTROVANÁ
ZÁDA

20 l

1816068 LOOM

nature (704)

new

grey (54)

backpack

batoh

Material: cotton/Polyester
Size (cm): W 28 x H 43 x D 14
Packing (pcs): 25
large zipped main compartment with
addition roll fastening; large flat pouch;
zipped inside pocket; elaborately quilted
and padded back; padded base; zipped
pocket on back; padded, adjustable
shoulder straps; high-quality metal
accessories
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 28 x H 33
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem p.
257; present box (2) p. 258

Materiál: bavlna/Polyester
Rozměry (cm): š 28 x v 43 x h 14
Balení (ks): 25
hlavní prostor se zavíráním na zip a
doplňkovým rolovacím vrškem; velká
plochá kapsa; vnitřní kapsa na zip; bohatě prošívaná a polstrovaná záda; polstrované dno; zadní oddíl na zip; polstrované
ramenní popruhy s nastavitelnou délkou;
kvalitní kovové doplňky
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 28 x v 33
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258

1812213 CAMPUS
notebook backpack

batoh pro notebook

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 30 x H 43 x D 12/15
Packing (pcs): 10
spacious main compartment with laptop
compartment; large zipper compartment
with insert pouch; additional zipper
compartment with decorative quilting
and organizer elements; padded handle;
padded back; padded straps with
height-adjustable chest strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 14 x H 7
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; doming p. 256; present
box (2) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 30 x v 43 x h 12/15
Balení (ks): 10
prostorný hlavní díl s přihrádkou na
notebook; velká kapsa se zipem a
plochá kapsa; další kapsa se zipem s
dekorativním prošíváním a organizérem;
polstrované držadlo; polstrovaná záda;
polstrované popruhy s nastavitelným
břišním pásem
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 14 x v 7
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; etiketa
pro digitální tisk p. 256; kovový emblém
p. 257; doming p. 256; dárkový karton
(2) p. 258

black (1)

navy (3)
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20 l
PADDED NOTEBOOK
COMPARTMENT
PŘIHRÁDKOU NA
NOTEBOOK

apple green (187)

17 l

1816089 STAGE
notebook backpack

batoh pro notebook

Material: Polyester 500d
Size (cm): W 32 x H 43 x D 14
Packing (pcs): 25
modern backpack with contrasting
stripes; HFL® carrier for your logo; large
main compartment with 2-way zip;
padded notebook compartment; pockets;
pen loops; large front pocket with zip,
padded back and shoulder straps; handles with press stud cuff
Decoration area (cm, HFL® sticker):
on HFL® carrier W 5,7 x H 2,3
Decoration possibilities:
HALFAR FAST LANE® p. 254; silkscreen
print p. 255; embroidery p. 255; transfer
print p. 255; digitally printed label p. 256;
metal emblem p. 257; doming p. 256;
present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 500d
Rozměry (cm): š 32 x v 43 x h 14
Balení (ks): 25
moderní batoh s kontrastními proužky;
štítek HFL® pro vaše logo; velká hlavní
kapsa s 2cestným zipem; polstrovaná
přihrádka na notebook, přihrádky; poutka na pera; velká přední kapsa na zip,
polstrovaná záda a ramenní popruhy;
držadla s manžetou s patentky
Plocha pro reklamu (cm, nosiči HFL®):
na nosiči HFL® š 5,7 x v 2,3
Technika zpracování:
HALFAR FAST LANE® p. 254; sítotisk
p. 255; transferový tisk p. 255; výšivka
p. 255; etiketa pro digitální tisk p. 256;
kovový emblém p. 257; doming p. 256;
dárkový karton (2) p. 258

cyan (652)

taupe (220)

navy (3)

anthracite (10)

black (1)
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warm-grey sprinkle (728)

blue-grey sprinkle (722)

black sprinkle (678)

RECYCLED
PET

18 l

1816076 CIRCLE
backpack

batoh

Material: rPET 300d
Size (cm): W 40 x H 47 x D 12
Packing (pcs): 25
urban backpack with zipped main
compartment and buckle fastening;
rPET upper material; padded pocket
and organizer elements inside; zipped
outer pocket on side; two side pouches
for bottles etc.; zipped pocket on back;
padded strap system; handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 15 x H 18
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem p.
257; present box (2) p. 258

Materiál: rPET 300d
Rozměry (cm): š 40 x v 47 x h 12
Balení (ks): 25
městský batoh s hlavním oddílem se
zavíráním na zip a přezkou; svrchní materiál rPET; polstrovaná kapsa a vnitřní
organizérové prvky; boční přední kapsa
na zip; dvě boční kapsy např. na nápojové láhve; zadní kapsa na zip; polstrovaný
nosný systém; držadlo
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 15 x v 18
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258
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RECYCLED
PET
18 l

1818016 DAILY

new

notebook backpack

batoh na notebook

Material: rPET 600d
Size (cm): W 30 x H 42 x D 12
Packing (pcs): 25
Charming rectangular-shaped backpack;
RPET upper material; spacious main
compartment with 2-way zip; padded
notebook compartment; flat slip-in
compartment inside; side snap buckles
for convenient opening; snap buckles
can be connected to make a handle;
large zipped front pocket; two side slipin compartments e.g. for water bottles;
padded carrying system; handles with
press stud cuff
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 22 x H 20
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (2) p. 258

Materiál: rPET 600d
Rozměry (cm): š 30 x v 42 x h 12
Balení (ks): 25
Šarmantní obdélníkový batoh; vrchový
materiál RPET; prostorná hlavní přihrádka s 2cestným zipem; polstrovaná
přihrádka na notebook; plochá kapsa
uvnitř; boční přezky pro pohodlné otevírání; přezky lze spojit jako držadlo;
velká přední kapsa na zip; dvě boční
kapsy např. na láhve s pitím; polstrovaný
systém přenášení; držadla s manžetou
s druky
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 22 x v 20
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258

black (1)

anthracite (10)

red (5)

navy (3)

green (223)
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16 l

1812198 FASHION

blue-grey sprinkle (722)

HOW
TO …

notebook backpack

batoh pro notebook

Material: Polyester 300d sprinkle
Size (cm): W 30 x H 44/53 x D 14
Packing (pcs): 20
rollover backpack with an innovative
closing system; large main compartment
with hanging zipper pocket; padded
notebook compartment; 2 zippered front
pockets; padded back and straps; handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 10 x H 10
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 300d melirová
Rozměry (cm): š 30 x v 44/53 x h 14
Balení (ks): 20
batoh s klopou a inovativním uzavíracím
systémem; velký hlavní díl se 2 kapsičkami na zip; polstrovaná přihrádka
na notebook; 2 přední kapsy se zipem;
polstrovaná záda a popruhy; držadlo
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 10 x v 10
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258
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RECYCLED
PET
black (1)

new

anthracite (10)

navy (3)

red (5)

15 l

1818014 DAILY
laptop backpack

batoh na notebook

Material: rPET 600d
Size (cm): W 28 x H 42 x D 13
Packing (pcs): 25
Urban flap backpack; large main compartment with zip and additional hookand-loop flap; RPET upper material;
padded notebook compartment and flat
slip-in compartment inside; large front
zip pocket; two side slip-in compartments e.g. for water bottles; padded
carrying system; handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 19 x H 18
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem
p. 257; present box (2) p. 258

Materiál: rPET 600d
Rozměry (cm): š 28 x v 42 x h 13
Balení (ks): 25
Městský batoh s klopou; velká hlavní
přihrádka na zip a další klopa na suchý
zip; vrchový materiál RPET; polstrovaná
přihrádka na notebook a plochá kapsa
uvnitř; velká přední kapsa na zip; dvě
boční kapsy např. na láhve s pitím;
polstrovaný systém přenášení; držadlo
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 19 x v 18
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální
tisk p. 256; kovový emblém p. 257;
dárkový karton (2) p. 258

green (223)
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15 l

1816085 TOP

black-grey sprinkle (740)

notebook backpack

batoh na notebook

Material: Polyester 900d
Size (cm): W 27 x H 40 x D 13
Packing (pcs): 20
streamlined top-loading backpack; main
compartment with two-way zip; padded
laptop pocket; pouches inside; zipped
lid compartment; zipped front pocket
with hidden reflex zip and handle flaps;
padded carrying system; handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 23 x H 22;
on the lid W 18 x H 15
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; transfer print p. 255; doming p.
256; digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 900d
Rozměry (cm): š 27 x v 40 x h 13
Balení (ks): 20
hranatý batoh Toploader; hlavní oddíl s
uzavíráním obousměrným zipem; polstrovaná přihrádka na notebook; vnitřní
kapsa; kapsa ve víku se zipem; přední
kapsa na zip se skrytým reflexním zipem
a úchyty; polstrovaný nosný systém;
držadlo
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 23 x v 22;
na víku š 18 x v 15
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p.
257; dárkový karton (2) p. 258
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1813058 URBAN

16 l

notebook backpack

batoh pro notebook

Material: Polyester 300d sprinkle &
velour imitation leather
Size (cm): W 32 x H 41 x D 15
Packing (pcs): 10
young notebook backpack with trendy,
geometric cut; combination of melange
fabric and artificial velour leather; main
compartment with padded notebook
compartment; zipper front pouch with
two flat insert pockets; two-way zippers;
padded back and shoulder straps
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 24 x H 14
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; digitally printed label p. 256; metal emblem p. 257; present
box (2) p. 258

Materiál: Polyester 300d melirová &
veluru koženka
Rozměry (cm): š 32 x v 41 x h 15
Balení (ks): 10
svěží batoh na notebook s moderním
geometrickým střihem; směs materiálu velur a koženka a melange; hlavní
přihrádka s polstrovanou přihrádkou na
notebook; přední kapsa na zdrhovadlo
se dvěma plochými přihrádkami; zdrhovadlo se 2 jezdci; polstrovaná záda a
ramenní popruhy
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 24 x v 14
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258

grey (54)

brown (735)

black (1)

dark blue (59)
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grey-brown (309)

navy-brown (308)

black-black (60)

15 l

1816520 LIFE
notebook backpack

batoh pro notebook

Material: cotton 12 OZ (340 g/m2)
Size (cm): W 28 x H 42 x D 14
Packing (pcs): 25
modern, elaborately crafted flap backpack; lovingly designed with high-quality
metal accessories and coated cotton
trims; flap fastened in place with integrated magnetic clasp; large zipper
main compartment; zipper inner pocket;
padded notebook compartment; two flat
insert pockets; secure zipper rear insert
pocket; handles with press stud; padded,
adjustable shoulder straps with elastic
fixing for waist strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 20 x H 11
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; digitally printed label p. 256; metal emblem p. 257; present
box (2) p. 258

Materiál: bavlna 12 OZ (340 g/m2)
Rozměry (cm): š 28 x v 42 x h 14
Balení (ks): 25
moderní kvalitně zpracovaný batoh s
chlopní; příjemné uspořádání s kvalitními kovovými doplňky a bavlněnými aplikacemi s povrchovou úpravou; zapínání
chlopně magnetickým uzávěrem; velká
hlavní kapsa se zdrhovadlem; vnitřní
kapsa se zdrhovadlem; polstrovaná
přihrádka na notebook; dvě ploché boční
kapsy; zadní kapsa na zdrhovadlo chráněná před přístupem; ucha se stiskacím
knoflíkem; polstrované ramenní popruhy
s nastavitelnou délkou a s elastickou
fixací pro popruh
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 20 x v 11
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258
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19 l

1816060 COMMUNITY
notebook backpack

batoh na notebook

Material: pu artificial leather
Size (cm): W 29 x H 43 x D 15
Packing (pcs): 10
classic-elegant backpack with large
front pocket; main compartment with
2-way zip; flat side pockets; notebook
compartment; reinforced back and bottom; padded, adjustable shoulder straps
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 17 x H 14;
on the front W 12 x H 12
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; digitally printed label p. 256;
metal emblem p. 257; present box (2)
p. 258

Materiál: PU-koženka
Rozměry (cm): š 29 x v 43 x h 15
Balení (ks): 10
klasicky elegantní batoh s velkou přední
kapsou; hlavní přihrádka s oboustranným zdrhovadlem; boční ploché vkládací
přihrádky; přihrádka na notebook; velká
vnitřní kapsa se zdrhovadlem; zesílená
záda a dno; polstrované ramenní popruhy s nastavitelnou délkou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 17 x v 14;
na přední straně š 12 x v 12
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; etiketa
pro digitální tisk p. 256; kovový emblém
p. 257; dárkový karton (2) p. 258

black (1)
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black (1)

14 l

1815001 COMMUNITY
backpack

batoh

Material: pu artificial leather
Size (cm): W 29 x H 48 x D 11
Packing (pcs): 10
straight-line, classically elegant backpack; main compartment with 2-way
zipper; notebook compartment; inner
zipped compartment; flat front pocket
with magnetic closure; handles;
reinforced bottom; padded, lengthadjustable shoulder straps
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 23 x H 18
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (2) p. 258

Materiál: PU-koženka
Rozměry (cm): š 29 x v 48 x h 11
Balení (ks): 10
lineární, klasicky elegantní batoh; hlavní
přihrádka s oboustranným zdrhovadlem;
přihrádka na notebook; vnitřní přihrádka
se zdrhovadlem; plochá přední kapsa s
magnetickým uzávěrem; ucha; zesílené
dno; polstrované ramenní popruhy s
nastavitelnou délkou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 23 x v 18
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; etiketa
pro digitální tisk p. 256; kovový emblém
p. 257; dárkový karton (2) p. 258
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green sprinkle (717)

blue sprinkle (716)

RECYCLED
PET

light-grey sprinkle (728)

grey sprinkle (638)

UPHOLSTERED
NOTEBOOK
COMPARTMENT
ČALOUNĚNÝ
PŘIHRÁDKA NA NOTEBOOK
black sprinkle (678)

18 l

1816517 EUROPE
laptop backpack

batoh na notebook

Material: rPET 600d
Size (cm): W 32 x H 48 x D 15
Packing (pcs): 10
streamlined, modern backpack; main
compartment with zip and padded notebook compartment; rPET outer material;
high-quality metal accessories; padded
base; elaborately padded back with
hidden zip compartment; length-adjustable padded shoulder straps with
rubber loops to attach items such as
sunglasses; handles
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 22 x H 32
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem
p. 257; present box (2) p. 258

Materiál: rPET 600d
Rozměry (cm): š 32 x v 48 x h 15
Balení (ks): 10
městský batoh s magnetickým a
ovinovacím uzávěrem, prostorná hlavní
kapsa s polstrovanou přihrádkou na
notebook, vrchový materiál rPET; zadní
kapsa na zip; vypracovaná polstrovaná
záda se skrytou kapsou na zip;
polstrované dno, délkově nastavitelné
polstrované ramenní popruhy s
pryžovými poutky k upevnění např.
slunečních brýlí; držadlo
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
sulla parte frontale š 22 x v 32
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální
tisk p. 256; kovový emblém p. 257;
dárkový karton (2) p. 258
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green sprinkle (717)

blue sprinkle (716)

light grey sprinkle (728)

RECYCLED
PET
grey-sprinkle (638)

black-sprinkle (678)

14 l

1816514 EUROPE
notebook backpack

batoh na notebook

Material: rPET 600d
Size (cm): W 28 x H 42 x D 12
Packing (pcs): 20
streamlined backpack: rPET outer material; large main compartment with 2-way
zip and padded notebook compartment;
front pocket with zip; elaborately padded
back with hidden zip compartment;
length-adjustable padded shoulder
straps with rubber loops to attach items
such as sunglasses; handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 16 x H 20;
on the front W 19 x H 8,5
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem
p. 257; present box (2) p. 258

Materiál: rPET 600d
Rozměry (cm): š 28 x v 42 x h 12
Balení (ks): 20
přímočaře zpracovaný batoh; vrchový
materiál rPET; velká hlavní kapsa s
2cestným zipem a polstrovanou
přihrádkou na notebook; přední kapsa na
zip; vypracovaná polstrovaná záda se
skrytou kapsou na zip; délkově
nastavitelné polstrované ramenní
popruhy s pryžovými poutky k upevnění
např. slunečních brýlí; držadlo
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 16 x v 20;
na přední straně š 19 x v 8,5
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální
tisk p. 256; kovový emblém p. 257;
dárkový karton (2) p. 258
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22 l

1815012 LOFT
notebook backpack

batoh na notebook

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 34 x H 42 x D 11
Packing (pcs): 20
fashionable notebook backpack with
striking buckle closure; main compartment with zip and zip protection;
padded on the side and back; notebook
compartment; two flat inner pockets;
flat, large inner zip pocket; outside side
zip pocket; elaborately-stitched back;
length-adjustable, padded shoulder
straps with height- and width-adjustable
chest strap; hand grip
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 23 x H 24
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem
p. 257; present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 34 x v 42 x h 11
Balení (ks): 20
módní batoh na notebook s výrazný
přezkovým uzávěrem; hlavní přihrádka
se zdrhovadlem a pojistkou zdrhovadla;
polstrování po stranách a vzadu;
přihrádka na notebook; dva ploché
vkládací přihrádky uvnitř; plochá velká
vnitřní kapsa se zdrhovadlem; vnější
boční vkládací přihrádka se zdrhovadlem; náročně prošívaná záda;
polstrované ramenní popruhy s
nastavitelnou délkou a prsním úvazkem
s nastavitelnou výškou a šířkou, ucho
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 23 x v 24
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální
tisk p. 256; kovový emblém p. 257;
dárkový karton (2) p. 258

black (1)
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green sprinkle (717)

blue sprinkle (716)

light-grey sprinkle (728)

RECYCLED
PET

grey sprinkle (638)

UPHOLSTERED
NOTEBOOK
COMPARTMENT
ČALOUNĚNÝ
PŘIHRÁDKA NA NOTEBOOK
black sprinkle (678)

22 l

1816510 EUROPE
notebook roller backpack
Material: rPET 600d
Size (cm): W 32 x H 66 x D 14,5
Packing (pcs): 10
urban backpack with magnetic and roll
closure; spacious main compartment
with padded notebook compartment;
rPET outer material; back pocket with
zip; elaborately padded back with
hidden zip compartment; padded base;
length-adjustable padded shoulder
straps with rubber loops to attach items
such as sunglasses; handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 22 x H 29
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem
p. 257; present box (2) p. 258

rolovací batoh na
notebook
Materiál: rPET 600d
Rozměry (cm): š 32 x v 66 x h 14,5
Balení (ks): 10
městský batoh s magnetickým a
ovinovacím uzávěrem, prostorná hlavní
kapsa s polstrovanou přihrádkou na
notebook, vrchový materiál rPET; zadní
kapsa na zip; vypracovaná polstrovaná
záda se skrytou kapsou na zip;
polstrované dno, délkově nastavitelné
polstrované ramenní popruhy s
pryžovými poutky k upevnění např.
slunečních brýlí; držadlo
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 22 x v 29
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální
tisk p. 256; kovový emblém p. 257;
dárkový karton (2) p. 258
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black-grey sprinkle (740)

19 l

1816052 FRAME
notebook backpack

batoh na notebook

Material: Polyester 900d
Size (cm): W 33 x H 46 x D 12
Packing (pcs): 10
padded business backpack with elaborately-stitched front and HFL® carrier for
your logo; padded main compartment
with flat insert compartment suitable for
DIN A4 documents; zip front pocket, with
two flat insert pockets; padded zip notebook compartment; padded back with
hidden zip compartment, also suitable
for attachment to trolley rods; adjustable
padded shoulder straps; padded handle
Decoration area (cm, HFL® sticker):
on HFL® carrier W 5,7 x H 2,3
Decoration possibilities:
HALFAR FAST LANE® p. 254;
present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 900d
Rozměry (cm): š 33 x v 46 x h 12
Balení (ks): 10
polstrovaný businesový batoh s náročně
zpracovaný prošívaným předkem a nosiči
HFL® na vaše logo; polstrovaná hlavní
přihrádka s plochou vkládací přihrádkou
vhodná pro podklady A4; přední kapsa se
zdrhovadlem se dvěma plochými
vkládacími přihrádkami; polstrovaná
přihrádka na notebook se zdrhovadlem;
polstrovaná záda se skrytou přihrádkou
se zdrhovadlem vhodná také k upevnění
na tyčoví kufru; polstrované ramenní
popruhy s nastavitelnou délkou;
polstrované ucho
Plocha pro reklamu (cm, nosiči HFL®):
na nosiči HFL® š 5,7 x v 2,3
Technika zpracování:
HALFAR FAST LANE® p. 254;
dárkový karton (2) p. 258
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1812203 IMPULSE

black (1)

PADDED NOTEBOOK
COMPARTMENT
PŘIHRÁDKOU NA
NOTEBOOK

24 l

notebook backpack

batoh pro notebook

Material: Polyester 1680d
Size (cm): W 33 x H 48 x D 12
Packing (pcs): 10
generously padded main compartment
with laptop compartment; front pocket
with zipper, decorative stitching and
organizer; side mesh pockets; padded
handle; padded back; padded, ergonomically shaped shoulder straps
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 12 x H 6
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 1680d
Rozměry (cm): š 33 x v 48 x h 12
Balení (ks): 10
polstrovaný hlavní díl s přihrádkou na
notebook; přední kapsa se zipem a
dekorativním prošíváním; organizér;
boční síťové kapsy; polstrované držadlo;
polstrovaná záda; polstrované,
ergonomicky tvarované popruhy
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 12 x v 6
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; kovový emblém p. 257; doming p.
256; dárkový karton (2) p. 258
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1809998 PREMIUM

24 l

notebook backpack

batoh pro notebook

Material: Polyester two-tone
Size (cm): W 33 x H 49 x D 18
Packing (pcs): 10
elaborately crafted notebook backpack
with reflex trim; padded handle; main
compartment with 2-way zipper; front
pocket with 2-way zipper and organizer;
zipper pocket with velour lining and
water resistant zipper; lateral mesh
pockets; zipper pocket on the side that
can hold an umbrella; padded bottom
and back; padded straps with height
adjustable chest strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 17 x H 17
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; doming p. 256; present box
(2) p. 258

Materiál: Polyester two-tone
Rozměry (cm): š 33 x v 49 x h 18
Balení (ks): 10
kvalitně zpracovaný baton na notebook
s reflexním lemováním; polstrované
držadlo; hlavní díl s 2cestným zipem;
přihrádka na notebook; přední kapsa s
2cestným zipem a organizérem; kapsa
se zipem s velurovou vnitřní podšívkou
a voděodolným zipem; boční síťové
kapsy; boční kapsa se zipem například
pro deštník; polstrované dno a záda;
polstrované popruhy s nastavitelným
břišním popruhem
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 17 x v 17
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; doming p. 256; dárkový karton
(2) p. 258
night grey (723)

TWO-TONE
POLYESTER
TWO-TONE
POLYESTER

PADDED NOTEBOOK
COMPARTMENT
PŘIHRÁDKOU NA
NOTEBOOK

REFLEX TRIM
REFLEXNÍM
LEMOVÁNÍM
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14 l

1816086 EXPERT

black (1)

notebook backpack

batoh na notebook

Material: Polyester 1680d &
Polyester 600d
Size (cm): W 30 x H 45 x D 15
Packing (pcs): 10
elegant, streamlined business backpack;
padded main compartment with twoway zip, organizer elements, padded
pouch and zipped mesh compartment;
large padded laptop pocket with separate access and cable opening to main
compartment; zipped front pocket;
elaborately padded back; padded
fastening loop for trolley handle:
adjustable, padded shoulder straps;
reinforced handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 18 x H 11
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem p.
257; present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 1680d &
Polyester 600d
Rozměry (cm): š 30 x v 45 x h 15
Balení (ks): 10
elegantní hranatý business batoh;
polstrovaný hlavní oddíl s uzavíráním
obousměrným zipem a organizačními
prvky, polstrovaná kapsa a síťovinová kapsa na zip; velký, samostantně
přístupný polstrovaný oddíl na notebook
s kabelovým prostupem do hlavního
oddílu; přední kapsa na zip; bohatě polstrovaná záda; polstrované upevňovací
poutka pro trolejový rám; polstrované
ramenní popruhy s nastavitelnou délkou;
vyztužené držadlo
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 18 x v 11
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258
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KEY RING
POUTKO NA KLÍČE

ZIPPER SIDE
POCKET
KAPSA SE
ZDRHOVADLEM

1807798 MISSION

PADDED NOTEBOOK
COMPARTMENT
PŘIHRÁDKOU NA
NOTEBOOK

18 l

notebook backpack

batoh pro notebook

Material: Polyester 1680d
Size (cm): W 30 x H 43 x D 14
Packing (pcs): 10
versatile notebook backpack; main
compartment with padded laptop
compartment and inside open pocket;
large padded zippered front pocket with
various sewn in pouches, key ring and
mobile phone pocket; zipper front pocket;
zipper side pockets; padded back and
shoulder straps; padded handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 16 x H 16
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 1680d
Rozměry (cm): š 30 x v 43 x h 14
Balení (ks): 10
propracovaný batoh na notebook, hlavní
díl s polstrovanou přihrádkou na notebook, velká polstrovaná přední kapsa se
zdrhovadlem, poutko na klíče a kapsička
na mobil, přední kapsa se zdrhovadlem,
boční kapsa se zdrhovadlem, polstrovaná záda a nosné popruhy, polstrované
držadlo
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 16 x v 16
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; kovový emblém p. 257; doming p.
256; dárkový karton (2) p. 258

beige (22)

navy (3)

taupe (220)

black (1)
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FASTENING LOOP
FOR TROLLEY

USB PORT +
CONNECTING CABLE

UPEVŇOVACÍ POUTKO
NA TYČE MADLA

OTVOR NA USB +
PROPOJOVACÍM
KABELEM

16 l

1816501 SPACE
notebook backpack

batoh pro notebook

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 30 x H 47 x D 20
Packing (pcs): 10
innovative backpack with double-sided
PU-coated robust strap material; large
main compartment with top and twoway zipper; side accessible notebook
compartment; inside zipper mesh pocket
and side insert pocket; two exterior elastic mesh pockets on the sides; zipper
front pocket with padded compartment
and two insert pockets; USB port with
integrated connection cable; padded
back; padded shoulder straps with
adjustable chest strap; two handles; rear
attachment loop for trolley handle; HFL®
carrier for your logo
Decoration area (cm, HFL® sticker):
on HFL® carrier W 5,7 x H 2,3
Decoration possibilities:
HALFAR FAST LANE®p. 254; silkscreen
print p. 255; transfer print p. 255; metal
emblem p. 257

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 30 x v 47 x h 20
Balení (ks): 10
inovativní batoh z pevného, odolného
materiálu s oboustrannou povrchovou
úpravou z PU; velká hlavní kapsa se
zavíráním a dvoucestným zdrhovadlem;
kapsa na notebook s bočním přístupem;
vnitřní síťovinová kapsa se zdrhovadlem
a boční otevřená kapsa; zvenku z boční
strany dvě elastické síťovinové kapsy;
přední kapsa se zdrhovadlem s polstrovanou přihrádkou a dvěma plochými
přihrádkami; průchodka pro USB s integrovaným spojovacím kabelem; polstrovaná záda; polstrované ramenní popruhy
s nastavitelným prsním popruhem; dvě
ucha; zadní upevňovací popruh na trolej;
nosiči HFL® na vaše logo
Plocha pro reklamu (cm, nosiči HFL®):
na nosiči HFL® š 5,7 x v 2,3
Technika zpracování:
HALFAR FAST LANE® p. 254; sítotisk
p. 255; transferový tisk p. 255; kovový
emblém p. 257

black (1)
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black (1)

22 l

1814008 GIANT
business notebook
backpack

businesový batoh na
notebook

Material: Polyester 1680d
Size (cm): W 33 x H 46 x D 12
Packing (pcs): 10
padded business backpack with rear
side closure; padded main compartment
with 3 zipper compartments; padded
separator in the main compartment
with flat inside compartment suitable
for A4 documents; padded notebook
compartment in the rear inner side;
also 3 padded inside compartments
suitable for tablets, mobile telephones;
a compartment with RFID shielding;
also a front zipper compartment with
flat inside compartment; front pocket
with concealed zipper; padded back with
concealed zipper compartment under
the padding; rear-side attachment loop
for trolley frame; length-adjustable
padded shoulder straps with height- and
width-adjustable chest strap; padded
handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 12 x H 22
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; digitally printed label
p. 256; metal emblem p. 257; present
box (2) p. 258

Materiál: Polyester 1680d
Rozměry (cm): š 33 x v 46 x h 12
Balení (ks): 10
polstrovaný business batoh s kufrovým
zavíráním; polstrovaný hlavní úložný
prostor se 3 kapsami na zdrhovadlo;
polstrovaná dělicí příčka v hlavním
úložném prostoru s plochou kapsou
vhodná na dokumenty ve formátu DIN
A4; polstrovaná přihrádka na notebook
uvnitř na straně zad; navíc tři
polstrované kapsy vhodné na tablet,
mobil a jedna přihrádka s odstínění
RFID; vpředu kapsa na zdrhovadlo
s plochou kapsou; přední kapsa se
skrytým zdrhovadlem; polstrovaná záda
se skrytou přihrádkou na zdrhovadlo pod
polstrováním; poutko na zadní straně pro
upevnění na trolej; délkově nastavitelné
ramenní popruhy s výškově a šířkově
nastavitelným prsním popruhem;
polstrovaná rukojeť
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 12 x v 22
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258

3 ZIPPER
COMPARTMENTS
3 KAPSAMI NA
ZDRHOVADLO

PADDED NOTEBOOK
COMPARTMENT
PŘIHRÁDKOU NA
NOTEBOOK

HIDDEN ZIPPER
POCKET
SKRYTÁ PŘIHRÁDKA SE
ZDRHOVADLEM

FASTENING LOOP
FOR TROLLEY
UPEVŇOVACÍ POUTKO
NA TYČE MADLA
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FASTENING LOOP
FOR TROLLEY

USB PORT +
CONNECTING CABLE

HIDDEN ZIPPER
POCKETS

UPEVŇOVACÍ POUTKO
NA TYČE MADLA

OTVOR NA USB +
PROPOJOVACÍM
KABELEM

SKRYTÁ PŘIHRÁDKA SE ZDRHOVADLEM

24 l

1815008 HASHTAG

black (1)

notebook backpack

batoh pro notebook

Material: Polyester 1680d
Size (cm): W 33 x H 48 x D 18,5
Packing (pcs): 10
elaborately-crafted business backpack,
with reflective trim and LED bicycle light
fastening option; large main compartment with 2-way zipper, notebook
compartment for 15” notebooks, padded
zipped inner pocket and flat zipped
pocket; large 2-way zipped compartment with velour lining, suitable for 17”
notebook; zipper pocket on the front; two
elastic mesh pockets on the side, two
hidden zipper pockets; rear fastening
loop for trolley poles, hidden zipper
pocket, USB port with integrated connecting cable; padded carrying system
with removable, length-adjustable and
elastic chest strap, elastic loops, e.g. for
spectacle earpiece and elastic zipper
mesh pocket; padded handle;
zipper puller (on front) available in
colours shown
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 12 x H 6
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; doming p. 256; metal emblem
p. 257; digitally printed label p. 256;
present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 1680d
Rozměry (cm): š 33 x v 48 x h 18,5
Balení (ks): 10
náročně zpracovaný businessový batoh s
reflexním lemováním a možností
upevnění cyklistického světla s diodami
LED; velká hlavní přihrádka s
oboustranným zdrhovadlem, přihrádka
na notebook 15“, polstrovaná vnitřní
kapsa se zdrhovadlem a plochá kapsa se
zdrhovadlem; velká přihrádka s
oboustranným zdrhovadlem s velurovou
výstelkou vhodná pro notebook 17“;
kapsa se zdrhovadlem vpředu; po
stranách dvě elastické síťované
přihrádky, dvě skryté vkládací přihrádky
se zdrhovadlem; na zadní straně
upevňovací poutko na tyče madla, skrytá
přihrádka se zdrhovadlem, otvor na USB
s integrovaným propojovacím kabelem;
rozsáhle polstrovaný systém nošení s
odepínacím, přestavitelným a elastickým
hrudním pásem, elastická poutka např
na stranice brýlí a elastická síťovaná
přihrádka se zdrhovadlem; polstrované
ucho; jezdci zdrhovadel k dispozici v
zobrazených barvách
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 12 x v 6
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; doming
p. 256; etiketa pro digitální tisk p. 256;
kovový emblém p. 257; dárkový karton
(2) p. 258
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black (1)

5l

1815009 HASHTAG

USB PORT +
CONNECTING CABLE
OTVOR NA USB +
PROPOJOVACÍM
KABELEM

monostrap

monostrap

Material: Polyester 1680d
Size (cm): W 21 x H 33 x D 8
Packing (pcs): 20
elaborately-processed backpack with
reflective trimming and LED bicycle light
mounting option; main compartment
with 2-way zip; flat pocket; zipped inside
pocket; small mesh pocket; zipped
pocket on the front; concealed zipped
compartment on the back, USB port with
integrated connecting cable; fully padded
monostrap carrying system can be worn
on both sides, with elastic loop for e.g.
temple stem; zip sliders available in the
colours shown
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 9 x H 4;
on the front W 13 x H 10
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; doming p. 256; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 1680d
Rozměry (cm): š 21 x v 33 x h 8
Balení (ks): 20
náročně zpracovaný batoh s reflexním
lemem a možností upevnění světla LED
na jízdní kolo; hlavní přihrádka s
oboustranným zdrhovadlem; plochá
vkládací přihrádka; vnitřní kapsa se
zdrhovadlem; malá kapsa ze síťoviny;
kapsa se zdrhovadlem zpředu; zadní
skrytá přihrádka se zdrhovadlem, otvor
na USB s integrovaným propojovacím
kabelem; rozsáhle polstrovaný nosný
systém Monostrap s možností nošení po
obou stranách s pružným poutkem např.
na brýle; jezdce zdrhovadel k dispozici v
zobrazených barvách
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 9 x v 4
na přední straně š 13 x v 10
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; doming
p. 256; etiketa pro digitální tisk p. 256;
kovový emblém p. 257; dárkový karton
(1) p. 258

SPORTS /
TRAVEL BAGS
SPORTOVNÍ A
CESTOVNÍ TAŠKY
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white (18)

fuchsia (307)

royal blue (8)

black (1)

red (5)

apple green (187)

EXTRA SHOE
COMPARTMENT
EXTRA PŘIHRÁDKA NA
OBUV

1809104 JOY

42 l

sport/travel bag

sportovní-cestovní taška

Material: Polyester 300d
Size (cm): W 48/58 x H 28 x D 24
Packing (pcs): 20
spacious main compartment with 2-way
zipper; front pouch with flat zipper
pocket; 2 lateral pockets, one of them
with shoe compartment; removable,
adjustable shoulder strap with comfortable shoulder pad; handle with hand
cuff; bottom studs
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 29 x H 10
on the lid W 32 x H 20
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256

Materiál: Polyester 300d
Rozměry (cm): š 48/58 x v 28 x h 24
Balení (ks): 20
hlavní díl s dvoucestným zdrhovadlem,
přední kapsa se zdrhovadlem, 2 boční
kapsy - jedna s kapsou na boty, odnímatelný, délkově nastavitelný popruh přes
rameno s pohodlným nárameníkem,
držadlo s manžetou, ochrana dna
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 29 x v 10
na víku š 32 x v 20
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; doming
p. 256

30 l

1813354 SHIFT

CAN BE FOLDED
TOGETHER
SKLÁDACÍ

sports bag

sportovní taška

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 38/56 x H 24 x D 24
Packing (pcs): 25
affordable sports bag with folding option
and large opening with 2-way zipper;
spacious main compartment; side shoe
compartment; 2 side pockets with zip
compartment and loops to hang up,
one of which is useable as storage for
the entire bag; handles with grip cuffs;
length-adjustable shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 22 x H 13,5
on the lid W 26 x H 20
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; doming
p. 256; digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 38/56 x v 24 x h 24
Balení (ks): 25
cenově výhodná skládací sportovní/
cestovní taška s velkým otvorem se
zdrhovadlem se 2 jezdci; prostorný
hlavní úložný prostor; boční prostor
k uložení obuvi; 2 boční kapsy, z toho
jednu lze využít ke složení celé tašky, ta
je se zdrhovadlem a poutkem k zavěšení;
držadla s manžetou; délkově nastavitelný ramenní popruh
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 22 x v 13,5
na víku š 26 x v 20
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém
p. 257; dárkový karton (1) p. 258

red (5)

navy (3)

black (1)

154

LIGHT
WEIGHT
WATER
REPELLENT
white (18)

red (5)

navy (3)

cyan (652)

black (1)

WELDED SEAMS
ZAVAŘENÝMI ŠVY

50 l

1815005 BREEZE
sport/travel bag

sportovní-cestovní taška

Material: Polyester 210d ripstop
Size (cm): W 47 x H 34/56 x D 22
Packing (pcs): 25
light-weight, water-repellent sports/
travel bag with wrap-around closure
and welded seams; side buckles; inside
zipper pocket; front zipper pocket;
length-adjustable handles; length-adjustable, detachable shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 14 x H 10
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; doming p. 256;
transfer print p. 255; present box (2)
p. 258

Materiál: Polyester 210d ripstop
Rozměry (cm): š 47 x v 34/56 x h 22
Balení (ks): 25
lehká sportovní/cestovní brašna odolná
vůči vodě se zavíráním převinutím a
svařovanými stehy; boční zásuvné
přezky; vnitřní kapsa se zdrhovadlem;
přední kapsa se zdrhovadlem; ucha s
nastavitelnou délkou; odepínací popruh
přes rameno s nastavitelnou délkou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 14 x v 10
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p. 255;
doming p. 256; dárkový karton (2) p. 258
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black matt (336)

red (5)

apple green (187)

orange (11)

white (18)

royal blue (8)

30 l

1813341 SPLASH
sport/travel bag

sportovní-cestovní taška

Material: tarpaulin
Size (cm): W 53 x H 26 x D 26
Packing (pcs): 20
large main compartment with welds and
roll closure protects the contents against
water and dirt; lateral lashing straps;
handles with padded grips; removable
and length-adjustable cross shoulder
straps for optimal carrying comfort
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 14 x H 16
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; present box (2)
p. 258

Materiál: plachtovina
Rozměry (cm): š 53 x v 26 x h 26
Balení (ks): 20
velká hlavní kapsa se zavařenými švy a
rolovacím uzávěrem chrání obsah před
vodou a nečistotami; boční stahovací
popruhy; držadla s polstrovanou
manžetou; odnímatelný a délkově
nastavitelný ramenní popruh typu Cross
pro optimální komfort při přenášení
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 14 x v 16
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; dárkový karton (2) p. 258

LIGHT
WEIGHT

apple green (187)

navy (3)

white (18)

light blue (170)

royal blue (8)

WELDED SEAMS
ZAVAŘENÝMI ŠVY

WATER
REPELLENT

22 l

1807544 CANNY
sport bag

sportovní taška

Material: Polyester 210d
Size (cm): W 52 x H 23 x D 23
Packing (pcs): 50
spacious main compartment with
contrast zipper and straps
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 17 x H 11
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 210d
Rozměry (cm): š 52 x v 23 x h 23
Balení (ks): 50
prostorný hlavní díl s kontrastním zdrhovadlem a držadly, nosný popruh
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 17 x v 11
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p. 255;
dárkový karton (2) p. 258

red (5)

fuchsia (307)

yellow (4)

black (1)

orange (169)
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1801676 SPORT

55 l

sport/travel bag

sportovní-cestovní taška

Material: Nylon 420d
Size (cm): W 57 x H 30 x D 28
Packing (pcs): 20
spacious main compartment with
two straps to secure the content; side
pockets with decorative mesh and cord
trimming; spacious zipper front pocket;
detachable and adjustable shoulder
strap with shoulder pad
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 31 x H 14,5
on the lid W 22 x H 18
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256

Materiál: Nylon 420d
Rozměry (cm): š 57 x v 30 x h 28
Balení (ks): 20
velký vnitřní prostor s upínacími pásy;
boční síťované kapsy s taháčkem; velká
přední kapsa na zip; popruh přes rameno s nárameníkem
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 31 x v 14,5
na víku š 22 x v 18
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; doming
p. 256

black (1)

light grey (2)

red (5)
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1815022 TEAM

red (5)

royal blue (8)

navy (3)

black (1)

49 l

sport/travel bag

sportovní taška

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 55 x H 36 x D 30
Packing (pcs): 10
classic sports and leisure bag with
sturdy bottom tray that can be filled
separately; large main compartment
with 2-way zipper; firm bottom with
base feet; inner zipper compartment;
two side pockets with zipper; carrying
handles with handle cuff; removable,
length-adjustable shoulder strap with
shoulder padding
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 32 x H 16
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; doming
p. 256; digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 55 x v 36 x h 30
Balení (ks): 10
klasická taška pro sport a volný čas se ,
samostatně vybavitelnou skořepinou
dna; velká hlavní přihrádka s oboustranným zdrhovadlem; pevné dno s
patkami; vnitřní přihrádka se zdrhovadlem; dvě boční kapsy se zdrhovadlem;
ucha s manžetou; odepínací popruh přes
rameno s nastavitelnou délkou s
polstrováním ramene
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 32 x v 16
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém
p. 257

158

1812219 STORM

38 l

sport/travel bag

sportovní-cestovní taška

Material: Polyester 1680d
Size (cm): W 55 x H 40/28 x D 28
Packing (pcs): 20
spacious zipper main compartment with
roll closure and side lashing straps;
flat zipper front pocket; removable,
length-adjustable shoulder strap; carrying handles with convenient grip section;
side handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 20 x H 11
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; doming p. 256;
digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257

Materiál: Polyester 1680d
Rozměry (cm): š 55 x v 40/28 x h 28
Balení (ks): 20
prostorný vnitřní prostor na suchý zip s
rolovacím uzávěrem a bočními upínacími
popruhy; plochá přední kapsa na zip;
snímatelný nastavitelný ramenní popruh;
taška s komfortní úchytnou manžetou;
boční rukojeť
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 20 x v 11
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa
pro digitální tisk p. 256; kovové emblém
p. 257

red (5)

navy (3)

black (1)
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34 l

1806695 GALAXY
sport/travel bag

sportovní-cestovní taška

Material: Nylon 420d & Jacquard
Size (cm): W 49 x H 33 x D 22
Packing (pcs): 25
main compartment with mesh pocket
and zipper pouch; rear opening ventilated shoe compartment; lateral mesh
pockets and straps; zipper front pocket
with insert compartments and headphone opening; detachable, adjustable
shoulder strap with anti-slip shoulder
pad
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 24 x H 11,5
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed
labels p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (2) p. 258

Materiál: Nylon 420d & Jacquard
Rozměry (cm): š 49 x v 33 x h 22
Balení (ks): 25
velký vnitřní prostor s výztuhou dna,
síťové kapsy a zdrhovadlová kapsa, extra
prostor na boty, boční síťové kapsy a
popruhy, velká přední kapsa se zdrhovadlem, s vnitřními přihrádkami a otvorem
na prostup sluchátek, odnímatelný-délkově nastavitelný popruh přes rameno s
protikluzným nárameníkem.
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 24 x v 11,5
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; kovový emblém p. 257; doming p.
256; dárkový karton (2) p. 258

orange (169)

light blue (170)

navy (3)

apple green (187)

white (18)

1813342 STEP

navy (3)

cyan (652)

red (5)

apple green (187)

white (18)

black (1)

32 l

sport/travel bag

sportovní-cestovní taška

Material: Polyester 420d & ripstop
Size (cm): W 48 x H 33 x D 22
Packing (pcs): 20
spacious zipper main compartment
with organizer features and firm inside
base; zipper front pocket with reflective
element; lateral mesh pouches; lateral
shoe compartment; handles with padded
grips; removable, length-adjustable
shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 32 x H 13
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; digitally printed label p. 256;
present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 420d & ripstop
Rozměry (cm): š 48 x v 33 x h 22
Balení (ks): 20
prostorná hlavní kapsa na zdrhovadlo
s funkcí organizéru a s pevným dnem;
přední kapsa na zdrhovadlo s reflexními
prvky; boční síťky; zadní přihrádka na
obuv; držadla s polstrovanou manžetou;
odnímatelný ramenní popruh s nastavitelnou délkou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 32 x v 13
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; etiketa
pro digitální tisk p. 256; dárkový karton
(2) p. 258
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black-grey melange (740)

1814017 FASHION

40 l

travel bag

cestovní taška

Material: Polyester 300d sprinkle
Size (cm): W 52,5 x H 35,5 x D 22,5
Packing (pcs): 25
spacious 2-way zipper main compartment with solid base insert and flat
inside compartment; three front zipper
pockets; detachable, length-adjustable shoulder strap with shoulder pad;
handles
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 26 x H 15
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem
p. 257; present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 300d melirová
Rozměry (cm): š 52,5 x v 35,5 x h 22,5
Balení (ks): 25
prostorný hlavní úložný prostor se
zdrhovadlem se 2 jezdci s pevným dnem
a plochou kapsou; tři přední kapsy na
zdrhovadlo; odnímatelný délkově nastavitelný ramenní popruh s polstrováním;
rukojeti
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 26 x v 15
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258

blue-grey sprinkle (722)

36 l

1814032 ELEGANCE
sport/travel bag

sportovní-cestovní taška

Material: Polyester 300d melange
Size (cm): W 50 x H 35 x D 20
Packing (pcs): 20
large main compartment with 2-way
zipper; padded front and rear side; fixed
liner base; inside zipper organizer; large
zipper front pocket; large rear-side
zipper compartment inside; base feet;
handles; removable, length-adjustable
shoulder strap with sewn shoulder pad
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 34 x H 18
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; doming p. 256;
digitally printed label p. 256; metal emblem
p. 257; present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 300d melirová
Rozměry (cm): š 50 x v 35 x h 20
Balení (ks): 20
velký hlavní prostor s dvoucestným
zipem; polstrovaná přední a zadní
strana; pevné vkládací dno; organizér na
zip uvnitř; velká přední kapsa na zip;
velký zásuvný prostor se zipem na zadní
straně; nožičky na spodní straně;
rukojeti; snímatelný, nastavitelný
ramenní popruh s našitým nárameníkem
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 34 x v 18
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p. 257;
dárkový karton (2) p. 258
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34 l

1814006 CRAFT
multi bag

víceúčelová taška

Material: Polyester 300d melange
Size (cm): W 52/57 x H 30 x D 32
Packing (pcs): 20
convenient sports-travel bag with
backpack function; spacious main
compartment with 2-way zipper; large
side / cover flap compartment with
2-way zipper and additional flat zipper
compartment; side handles with grip
cuffs; length-adjustable, detachable
shoulder strap with stitched shoulder
pad; concealed, padded and length-adjustable backpack straps; handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 16 x H 20,5
on the lid W 25 x H 18
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257

Materiál: Polyester 300d melirová
Rozměry (cm): š 52/57 x v 30 x h 32
Balení (ks): 20
komfortní sportovní cestovní taška
s funkcí batohu; prostorný hlavní úložný
prostor se zdrhovadlem se 2 jezdci;
velká boční kapsa/kapsa ve víku se
zdrhovadlem se 2 jezdci a další plochou
kapsou na zdrhovadlo; boční rukojeti
s manžetou; délkově nastavitelný
odnímatelný ramenní popruh s přišitým
ramenním polstrem; skryté polstrované
a délkově nastavitelné ramenní popruhy;
rukojeť
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 16 x v 20,5
na víku š 25 x v 18
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovové emblém p. 257

grey-sprinkle (638)

162

38 l

1816054 FRAME
sport/travel bag

sportovní-cestovní taška

Material: Polyester 900d
Size (cm): W 51 x H 30 x D 23
Packing (pcs): 10
large, padded zipped main compartment
with attractive quilting; easy to load
thanks to press stud attachments on
side; zipped mesh compartment and
mesh pouches inside; large padded
zipped compartment on back; trolley
holder; padded base; removable, adjustable shoulder strap with sewn shoulder
pad; two padded handles
Decoration area (cm, HFL® sticker):
on HFL® carrier W 5,7 x H 2,3
Decoration possibilities:
HALFAR FAST LANE® p. 254;
present box (2) S. 258

Materiál: Polyester 900d
Rozměry (cm): š 51 x v 30 x h 23
Balení (ks): 10
velký, polstrovaný hlavní oddíl s uzavíráním na zip a s atraktivním prošitím;
optimální naložení díky boční fixaci
patentním knoflíkem; síťovinová kapsa
na zip a vnitřní síťovinová kapsa; velký
polstrovaný oddíl na zadní straně; držák
troleje; polstrované dno; odnímatelný
ramenní popruh s nastavitelnou délkou
a našitou ramenní polstrovanou podložkou; dvě polstrovaná držadla
Plocha pro reklamu (cm, HFL® sticker):
na nosiči HFL® š 5,7 x v 2,3
Technika zpracování:
HALFAR FAST LANE® p. 254;
dárkový karton (2) p. 258

black-grey sprinkle (740)
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25 l

1815003 COMMUNITY
travel bag

cestovní taška

Material: pu artificial leather
Size (cm): W 56 x H 34 x D 24
Packing (pcs): 10
classically elegant travel bag with
high-quality metal accessories; main
compartment with 2-way zipper; inner
zipped compartment; three flat slip-in
pockets; three pen-holder loops; flat
front pocket with magnetic closure;
handles; reinforced bottom; detachable,
length-adjustable shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 23 x H 13
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
metal emblem p. 257

Materiál: PU-koženka
Rozměry (cm): š 56 x v 34 x h 24
Balení (ks): 10
klasicky elegantní cestovní brašna s
kvalitními kovovými doplňky; hlavní
přihrádka s oboustranným zdrhovadlem;
vnitřní přihrádka se zdrhovadlem; tři
ploché vkládací přihrádky; tři poutka na
tužky; plochá přední kapsa s magnetickým uzávěrem; ucha; zesílené dno;
odepínací popruh přes rameno s
nastavitelnou délkou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 23 x v 13
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; kovový
emblém p. 257

black (1)
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30 l

1814019 JOURNEY

beige-dark blue (221)

sport/travel bag

sportovní-cestovní taška

Material: cotton 16 OZ (453 g/m2)
Size (cm): W 50 x H 31 x D 20
Packing (pcs): 25
spacious zipper main compartment with
padded base; large front zipper pocket;
detachable, length-adjustable shoulder
strap; handles with cuffs
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 32 x H 13
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (2) p. 258

Materiál: bavlna 16 OZ (453 g/m2)
Rozměry (cm): š 50 x v 31 x h 20
Balení (ks): 25
prostorný hlavní úložný prostor na
zdrhovadlo s polstrovaným dnem; velká
přední kapsa na zdrhovadlo; odnímatelný délkově nastavitelný popruh přes
rameno; držadla s manžetami
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 32 x v 13
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258
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1816069 LOOM

nature (704)

new

grey (54)

46 l

sport/travel bag

sportovní a cestovní taška

Material: cotton/Polyester
Size (cm): W 52/69 x H 28 x D 26
Packing (pcs): 10
spacious main compartment with
two-way zip, padded base and zipped
inside pocket; zipped pocket on back;
high-quality metal accessories; range of
carrying options thanks to removable,
adjustable shoulder strap, adjustable
handles and press stud attachments
on side
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 33 x H 20
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem p.
257; present box (2) p. 258

Materiál: bavlna/Polyester
Rozměry (cm): š 52/69 x v 28 x h 26
Balení (ks): 10
prostorný hlavní oddíl s oboustranným
zipem, polstrované dno a vnitřní kapsa
na zip; zadní kapsa na zip; kvalitní kovové doplňky; různé možnosti nošení díky
odnímatelnému ramennímu popruhu s
nastavitelnou délkou, držadlům s nastavitelnou délkou a boční fixaci patentním
knoflíkem
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 33 x v 20
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258
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30 l

1816073 COUNTRY
sport/travel bag

sportovní a cestovní taška

Material: cotton 16 OZ (453 g/m2)
Size (cm): W 50 x H 31 x D 20
Packing (pcs): 25
spacious zipped main compartment with
padded base; large zipped front pocket;
removable, adjustable shoulder strap;
handles with sleeves
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 32 x H 13
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (2) p. 258

Materiál: bavlna 16 OZ (453 g/m2)
Rozměry (cm): š 50 x v 31 x h 20
Balení (ks): 25
prostorný hlavní oddíl se zavíráním na
zip a polstrovaným dnem; velká přední
kapsa na zip; odnímatelný ramenní
popruh s nastavitelnou délkou; držadla
s manžetami
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 32 x v 13
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258

anthracite (10)

khaki (739)

navy (3)
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38 l

1815018 SKY
sport/travel bag

sportovní/cestovní taška

Material: Polyester 300d sprinkle
Size (cm): W 46 x H 35 x D 19
Packing (pcs): 50
large main compartment with 2-way
zipper; front zipper pocket; inside zipper
pocket; long carrying handles; folding
and stowing function
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 13 x H 7
on front pocket W 17 x H 7,5
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
doming p. 256; metal emblem p. 257;
transfer print p. 255; digitally printed
label p. 256; present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 300d melirová
Rozměry (cm): š 46 x v 35 x h 19
Balení (ks): 50
velká hlavní přihrádka s oboustranným
zdrhovadlem; přední kapsa se
zdrhovadlem; vnitřní kapsa se
zdrhovadlem; dlouhá ucha; funkce pro
složení a uložení
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 13 x v 7;
na přední kapse š 17 x v 7,5
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p. 257;
dárkový karton (2) p. 258

red (215)

navy (3)

apple green (187)

blue (155)

CAN BE FOLDED
TOGETHER
SKLÁDACÍ
light grey (145)

black (1)
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44 l

1816518 EUROPE
sport/travel bag

sportovní a cestovní taška

Material: rPET 600d
Size (cm): W 55/75 x H 45 x D 25
Packing (pcs): 20
spacious main compartment with 2-way
zip; solid base; rPET outer material; high-quality metal accessories;
spacious, hanging inner pocket with zip;
detachable, length-adjustable shoulder
strap; handles
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 36 x H 25
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem
p. 257

Materiál: rPET 600d
Rozměry (cm): š 55/75 x v 45 x h 25
Balení (ks): 20
prostorná hlavní kapsa s 2cestným
zipem; pevné vložené dno; vrchový
materiál rPET; kvalitní kovové doplňky;
prostorná, zavěšená vnitřní kapsa na zip;
snímatelný, délkově nastavitelný
ramenní popruh; držadla
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 36 x v 25
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální
tisk p. 256; kovový emblém p. 257

green sprinkle (717)

blue sprinkle (716)

light-grey sprinkle (728)

grey sprinkle (638)

black sprinkle (678)

RECYCLED
PET

169

black (1)

taupe (220)

navy (3)

EXTRA SHOE
COMPARTMENT

1809789 MISSION

50 l

sport/travel bag

sportovní-cestovní taška

Material: Polyester 1680d
Size (cm): W 66/56 x H 32 x D 25
Packing (pcs): 10
spacious main compartment with twoway zipper; 2 front pockets with zipper;
2 side pockets with zipper; removable,
adjustable shoulder strap with comfortable shoulder pad; handles with grip
cuffs; bottom studs
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 35 x H 14
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257

Materiál: Polyester 1680d
Rozměry (cm): š 66/56 x v 32 x h 25
Balení (ks): 10
prostorný hlavní díl s dvoucestným
zdrhovadlem, 2 přední kapsy se zdrhovadlem, 2 boční kapsy se zdrhovadlem,
odnímatelný, délkově nastavitelný
popruh přes rameno s pohodlným
nárameníkem, držadlo s manžetou,
ochrana dna
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 35 x v 14
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; kovový emblém p. 257

EXTRA PŘIHRÁDKA NA
OBUV

170

black (1)

56 l

1815010 HASHTAG
roller bag

cestovní taška na kolečkách

Material: Polyester 1680d
Size (cm): W 35 x H 65 x D 28
Packing (pcs): 4
elaborate trolley case with reflex trim;
main compartment with two-way zip on
three sides; main compartment top with
zipped separator; main compartment
bottom with elastic packing straps;
small zipped front pockets with coloured
zip slider; large front pocket with twoway zip, flat, padded pouch, two small
pouches, large mesh zipped pocket and
elastic loops; padded handles; reinforced
base; base feet; telescopic handle; easyroll wheels
Decoration area (cm, silkscreen):
on lower front pocket W 23 x H 28
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
doming p. 256; metal emblem p. 257

Materiál: Polyester 1680d
Rozměry (cm): š 35 x v 65 x h 28
Balení (ks): 4
propracovaná cestovní taška na kolečkách s reflexním lemováním; hlavní oddíl
s třícestným obousměrným zipem; horní
část hlavního oddílu s přepážkou na zip;
spodní část hlavního oddílu s elastickým
popruhem; malé přední zipové kapsy s
barevným zipovým jezdcem; velká přední kapsa s oboustranným zipem, polstrovaná plochá kapsa, dvě malé kapsy,
velká síťovaná kapsa na zip a elastická
poutka; polstrovaná držadla; vyztužené
dno; nožky; teleskopické madlo; lehká
pojezdová kolečka
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 23 x v 28
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; doming
p. 256; kovový emblém p. 257
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PADDED HANDLE

SMOOTH RUNNING
WHEELS

REMOVABLE
SHOULDER STRAP

POLSTROVANÁ
RUKOJEŤ

HLADCE BĚŽÍCÍ KOLA

ODNÍMATELNÝ
RAMENNÍ POPRUH

1807784 MISSION
EXTRA SHOE
COMPARTMENT
EXTRA PŘIHRÁDKA NA
OBUV

50 l

roller bag

cestovní taška na kolečkách

Material: Polyester 1680d
Size (cm): W 63 x H 34 x D 29
Packing (pcs): 4
spacious zipper main compartment;
zipper front pocket; side pocket; shoe
compartment; telescopic handle; wheels;
handles with hand cuff; padded handle;
removable, adjustable shoulder strap
with shoulder pad
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket, only 1 colour
W 32 x H 14
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257

Materiál: Polyester 1680d
Rozměry (cm): š 63 x v 34 x h 29
Balení (ks): 4
prostorný hlavní díl se zdrhovadlem,
přední kapsa se zdrhovadlem, boční kapsa, kapsa na boty, teleskopické držadlo,
nosná držadla s manžetou, polstrovaný,
odnímatelný a délkově nastavitelný
popruh přes rameno
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse, max. 1 barva
š 32 x v 14
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257

taupe (220)

black (1)

navy (3)
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PADDED HANDLE

SMOOTH RUNNING
WHEELS

REMOVABLE
SHOULDER STRAP

POLSTROVANÁ
RUKOJEŤ

HLADCE BĚŽÍCÍ KOLA

ODNÍMATELNÝ
RAMENNÍ POPRUH

1813347 IMPULSE

64 l

roller bag

cestovní taška na kolečkách

Material: Polyester 1680d
Size (cm): W 66 x H 32 x D 35
Packing (pcs): 4
spacious zipper main compartment;
zipper front pocket with decorative backstitching; telescopic pole; lightweight
rollers; handles with padded grips;
removable, length-adjustable shoulder
strap with shoulder pad
Decoration area (cm, silkscreen):
on the lid W 34 x H 23;
on front pocket, only 1 colour W 34 x H 6
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257

Materiál: Polyester 1680d
Rozměry (cm): š 66 x v 32 x h 35
Balení (ks): 4
prostorná hlavní přihrádka na zdrhovadlo; přední kapsa na zdrhovadlo
s dekoračním prošíváním; teleskopická
rukojeť; volnoběžná kolečka; držadla s
polstrovanou manžetou; odnímatelný
ramenní popruh s nastavitelnou délkou a
ramenním polstrováním
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na víku š 34 x v 23;
na přední kaps, max. 1 barva e š 34 x v 6
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; etiketa
pro digitální tisk p. 256; kovový emblém
p. 257

black (1)

TRAVEL
ACCESSORIES
PŘÍSLUŠENSTVÍ
NA CESTY
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1801059 BUSINESS

black (1)

wash bag

cestovní necesér

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 27 x H 16 x D 12
Packing (pcs): 25
spacious padded main compartment;
three zipper pockets; metal hook for
hanging; handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on the lid, only 1 colour W 12 x H 10
on the front W 8 x H 4
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 27 x v 16 x h 12
Balení (ks): 25
možno postavit nebo pověsit; polstrovaný vnitřní prostor; 3 kapsy na zip;
držadlo
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na víku, max. 1 barva š 12 x v 10
na přední straně š 8 x v 4
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; kovový emblém p. 257; doming p.
256; dárkový karton (1) p. 258
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grey-brown (309)

navy-brown (308)

black-black (60)

1816523 LIFE
zip bag

taška se zipem

Material: cotton 12 OZ (340 g/m2)
Size (cm): W 23 x H 18 x D 0,1
Packing (pcs): 50
modern, elaborately crafted zipper bag;
lovingly designed with high-quality metal
accessories; main compartment with
zipper; front pocket closed by press stud;
wide, length-adjustable and detachable
cotton shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 17 x H 8
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (9) p. 258

Materiál: bavlna 12 OZ (340 g/m2)
Rozměry (cm): š 23 x v 18 x h 0,1
Balení (ks): 50
moderní kvalitně zpracovaná taška se
zdrhovadlem; příjemné uspořádání s
kvalitními kovovými aplikacemi; hlavní
přihrádka se zdrhovadlem; přední kapsa
zavírací na stiskací knoflík; široký odnímatelný bavlněný ramenní popruh s
nastavitelnou délkou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 17 x v 8
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (9) p. 258

anthracite (10)

orange (169)

navy (3)

1809791 RETRO

PERFORATED PU
SYNTHETIC LEATHER
PERFOROVANÁ PU
SYNTETICKÁ KŮŽE

wash bag

kosmetická taška

Material: pu artificial leather
Size (cm): W 25 x H 17 x D 9
Packing (pcs): 50
main compartment with zipper and two
flat pockets; front pocket with zipper;
side handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 14 x H 6
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; metal emblem p. 257; present box
(9) p. 258

Materiál: PU-koženka
Rozměry (cm): š 25 x v 17 x h 9
Balení (ks): 50
hlavní díl se zipem a 2 kapsami; přední
kapsa se zipem; boční držadlo
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 14 x v 6
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; kovový
emblém p. 257; dárkový karton (9) p. 258
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black (1)

light grey (2)

navy (3)

red (5)

1802719 SPORT

navy (3)

black (1)

red (5)

1809120 TOUR
wash bag

cestovní necesér

Material: Polyester mini ripstop
Size (cm): W 27 x H 16 x D 12
Packing (pcs): 25
spacious padded main compartment;
three zipper pockets; metal hook for
hanging; handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on the lid, only 1 colour W 12 x H 10
on the front W 8 x H 4
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (1) p. 258

Materiál: Polyester mini ripstop
Rozměry (cm): š 27 x v 16 x h 12
Balení (ks): 25
možno postavit nebo pověsit; polstrovaný vnitřní prostor; 3 kapsy na zdrhovadlo; držadlo
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na víku, max. 1 barva š 12 x v 10
na přední straně š 8 x v 4
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258

wash bag

cestovní necesér

Material: Nylon 420d
Size (cm): W 27 x H 20/52
Packing (pcs): 50
for hanging; with various compartments
Decoration area (cm, silkscreen):
on the flap W 10 x H 6
on the front only 1 colour W 10 x H 4
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; metal emblem
p. 257; present box (9) p. 258

Materiál: Nylon 420d
Rozměry (cm): š 27 x v 20/52
Balení (ks): 50
na pověšení s řadou kapsiček
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na klopě š 10 x v 6
na přední straně, max. 1 barva š 10 x v 4
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; kovový emblém p. 257;
dárkový karton (9) p. 258
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new

RECYCLED
PET

warm-grey sprinkle (728)

black sprinkle (678)

blue-grey sprinkle (722)

1816500 CIRCLE
zipper bag

taška se zipem

Material: rPET 300d melange
Size (cm): W 26 x H 18 x D 14
Packing (pcs): 50
Stylish zip pocket bag with sturdy metal
hoop opening for upright standing or
hanging; rPET outer material; large,
padded main compartment, with various
organiser elements; front pocket with
zip; handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 19 x H 9
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (9) p. 258

Materiál: rPET 300d melírová
Rozměry (cm): š 26 x v 18 x h 14
Balení (ks): 50
tvarově pěkná kapsa na zip s pevným
kovovým okem pro nastavení nebo
zavěšení; vrchový materiál rPET; velká,
polstrovaná hlavní přihrádka s různými
prvky organizéru; přední kapsa na zip;
rukojeť
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 19 v 9
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; kovový emblém p. 257; doming p.
256; dárkový karton (9) p. 258
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RECYCLED
PET

new

black (1)

1818021 DAILY

anthracite (10)

zip bag

brašna se zdrhovadlem

Material: rPET 600d
Size (cm): W 22 x H 12 x D 10
Packing (pcs): 100
Practical rectangular-shaped zipped
bag for many uses; RPET outer material;
large 2-way zipped main compartment;
mesh pocket inside; side grip tabs for
easy opening; handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 16 x H 7
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; transfer print p. 255; digitally printed label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (9) p. 258

Materiál: rPET 600d
Rozměry (cm): š 22 x v 12 x h 10
Balení (ks): 100
Praktická obdélníková taška na zip pro
mnohostranné použití; vrchový materiál
RPET; velká hlavní přihrádka s 2cestným
zipem; vnitřní síťová kapsa; boční úchytné klopy pro snadné otevírání; rukojeť
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 16 x v 7
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (9) p. 258

navy (3)

red (5)

green (223)
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navy (3)

white (18)

anthracite (10)

1807546 COLLECT
zipper bag
Material: Polyester 600d
Size (cm): W 18 x H 12 x D 4
Packing (pcs): 250
main compartment with silver coloured
zipper
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 12 x H 8
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257

1813059 SWITCH
zipper bag

taška se zipem

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 23 x H 8,5 x D 17,5
Packing (pcs): 50
main compartment with wrist strap;
silver zipper; insert pouch on the inside
Decoration area (cm, silkscreen):
on the lid W 17 x H 12
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 23 x v 8,5 x h 17,5
Balení (ks): 50
hlavní přihrádka s malým držadlem;
stříbrné zdrhovadlo; vnitřní kapsa
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na víku š 17 x v 12
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p. 255;
výšivka p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; doming
p. 256

cyan (652)

navy (3)

apple green (187)

black (1)

red (5)

white (18)

taška se zdrhovadlem
Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 18 x v 12 x h 4
Balení (ks): 250
hlavní kapsa je uzavíratelná na zip ve
stříbrné barvě
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 12 x v 8
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; kovový emblém p. 257
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black (1)

1814009 TRAVEL
wash bag

cestovní necesér

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 26 x H 14 x D 11
Packing (pcs): 50
two main compartments with large
2-way zippers; 3 inside compartments
per compartment; side handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 20 x H 8
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; doming p. 256;
digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (9) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 26 x v 14 x h 11
Balení (ks): 50
dva hlavní úložné prostory s velkými
zdrhovadly se 2 jezdci; vždy 3 přihrádky;
boční rukojeť
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 20 x v 8
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p.
257; dárkový karton (9) p. 258
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black-grey sprinkle (740)

1816055 FRAME
zip bag

brašna se zdrhovadlem

Material: Polyester 900d
Size (cm): W 24 x H 17 x D 9
Packing (pcs): 25
functional, padded zip pocket with elaborately-stitched front and HFL® carrier for
your logo; main compartment with flat
zip mesh pocket and two mesh pockets;
back, flat zippered pocket on the back;
hand grip
Decoration area (cm, HFL® sticker):
on HFL® carrier W 5,7 x H 2,3
Decoration possibilities:
HALFAR FAST LANE® p. 254; present box
(9) p. 258

Materiál: Polyester 900d
Rozměry (cm): š 24 x v 17 x h 9
Balení (ks): 25
funkční; polstrovaná brašna se
zdrhovadlem s náročně prošívaným
předkem a nosiči HFL® na vaše logo;
hlavní přihrádka s plochou síťovanou
přihrádkou se zdrhovadlem a dvěma
vkládacími síťovými přihrádkami; vzadu
plochá přihrádka se zdrhovadlem; ucho
Plocha pro reklamu (cm, HFL® sticker):
na nosiči HFL® š 5,7 x v 2,3
Technika zpracování:
HALFAR FAST LANE® p. 254;
dárkový karton (9) p. 258
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nature (704)

ORGANIC
COTTON

1814011 ORGANIC S
1814012 ORGANIC M
1814013 ORGANIC L

ORGANIC S

ORGANIC M

ORGANIC L

zipper bag

taška se zipem

Material: organic cotton 10 OZ
(283 g/m2)
Size 1814011 (cm): W 20 x H 12 x D 4
Size 1814012 (cm): W 25 x H 14 x D 6
Size 1814013 (cm): W 30 x H 16 x D 8
Packing (pcs): 250
high-quality, heavy-weight organic cotton; main compartment with zipper
Decoration area (cm, silkscreen):
1814011: on the front W 12 x H 8
1814012: on the front W 16 x H 10
1814013: on the front W 23 x H 12
Decoration possibilities:
1814011: silkscreen print p. 255; transfer print p. 255; present box (9) p. 258
1814012 + 1814013: silkscreen print p.
255; embroidery p. 255; transfer print
p. 255; digitally printed label p. 256;
present box (9) p. 258

Materiál: bio bavlna 10 OZ (283 g/m2)
Rozměry
1814011 (cm): š 20 x v 12 x h 4
1814012 (cm): š 25 x v 14 x h 6
1814013 (cm): š 30 x v 16 x h 8
Balení (ks): 250
bio bavlna velmi vysoké kvality; hlavní
úložný prostor se zdrhovadlem
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
1814011: na přední straně š 12 x v 8
1814012: na přední straně š 16 x v 10
1814013: na přední straně š 23 x v 12
Technika zpracování:
1814011: sítotisk p. 255; transferový tisk
p. 255; dárkový karton (9) p. 258
1814012 + 1814013: sítotisk p. 255;
výšivka p. 255; transferový tisk p. 255;
etiketa pro digitální tisk p. 256; dárkový
karton (9) p. 258
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1815021 ORGANIC
case

pouzdro

Material: organic cotton 10 OZ
(283 g/m2)
Size (cm): Ø 17 x H 23
Packing (pcs): 50
universally applicable bag with drawstring closure; three flat compartments
inside; carrying loop
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 17 x H 13
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
metal emblem p. 257; transfer print
p. 255; digitally printed label p. 256;
present box (9) p. 258

Materiál: bio bavlna 10 OZ (283 g/m2)
Rozměry (cm): Ø 17 cm x v 23
Balení (ks): 50
univerzálně použitelný pytel se
zavíráním stahovací šňůrou; tři ploché
vkládací přihrádky uvnitř; poutko na
nošení
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 17 x v 13
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (9) p. 258

ORGANIC
COTTON

nature (704)
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1800771 UNIVERSAL
drawstring bag

stahovací sáček

Material: transparent foil 0.25 mm
Size (cm): ø 10,5 x H 25,5
Packing (pcs): 250
bag with cord; trimming and cord in grey
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front, only 1 colour W 8 x H 8
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255

Materiál: transparentní fólie 0,25 mm
Rozměry (cm): ø 10,5 x v 25,5
Balení (ks): 250
tmavě šedé lemování a šňůrka
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně, max. 1 barva š 8 x v 8
Technika zpracování:
sítotisk p. 255

transparent (6)

1800772 UNIVERSAL
bag with press buttons

kapsička s druky

Material: transparent foil 0.25 mm
Size (cm): W 19 x H 11,5 x D 6,5
Packing (pcs): 250
metal press buttons
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front, only 1 colour W 11 x H 2,5
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255

Materiál: transparentní fólie 0,25 mm
Rozměry (cm): š 19 x v 11,5 x h 6,5
Balení (ks): 250
kovové druky
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně, max. 1 barva š 11 x v 2,5
Technika zpracování:
sítotisk p. 255

transparent (6)
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1800177 UNIVERSAL
zipper bag

pouzdro se zdrhovadlem

Material: transparent foil 0.25 mm
Size (cm): W 27 x H 17 x D 7
Packing (pcs): 250
trimming in grey
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front, only 1 colour W 15 x H 8
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255

Materiál: transparentní fólie 0,25 mm
Rozměry (cm): š 27 x v 17 x h 7
Balení (ks): 250
šedé lemování
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně, max. 1 barva š 15 x v 8
Technika zpracování:
sítotisk p. 255
transparent (6)
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1814007 SOLUTION
shoe bag

taška na boty

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 21 x H 38 x D 15
Packing (pcs): 50
main compartment with 2-way zipper
and decorative ventilation eyelets; carry
handle loop
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 15 x H 30
on the side W 8 x H 15
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; doming p. 256;
digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 21 x v 38 x h 15
Balení (ks): 50
hlavní úložný prostor se zdrhovadlem se
2 jezdci a dekorativními větracími otvory;
přenosná rukojeť
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 15 x v 30
na místě š 8 x v 15
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém
p. 257; dárkový karton (1) p. 258

black (1)

navy (3)

anthracite (10)

SHOPPING
BAGS
NÁKUPNÍ
TAŠKY
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1816064 PLANET

blue (155)

red (215)

beige (22)

light grey (145)

shoulder bag

taška přes rameno

Material: pre-recycled cotton 5 OZ
(140 g/m2)
Size (cm): W 32 x H 34 x D 16
Packing (pcs): 100
casual bag shopper made from prerecycled cotton, zipped main compartment; zipped inside pocket; accessories
flap on both sides; broad, comfortable
shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 28 x H 25
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; digitally printed
label p. 256; present box (2) p. 258

Materiál: před-recyklované bavlny 5 OZ
(140 g/m2)
Rozměry (cm): š 32 x v 34 x h 16
Balení (ks): 100
ležérní nákupní pytel z před-recyklované
bavlny; hlavní oddíl se zavíráním na zip;
vnitřní kapsa na zip; oboustranná obruba
na doplňky; široký, pohodlný ramenní
popruh
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 28 x v 25
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; dárkový karton (2) p. 258
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1816062 PLANET
blue (155)

beige (22)

red (215)

light grey (145)

shopper

nákupní košík

Material: pre-recycled cotton 5 OZ
(140 g/m2)
Size (cm): W 38 x H 42
Packing (pcs): 250
streamlined shopper made from prerecycled cotton; long handles
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 28 x H 31
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; digitally printed label
p. 256; present box (3) p. 258

Materiál: před-recyklované bavlny 5 OZ
(140 g/m2)
Rozměry (cm): š 38 x v 42
Balení (ks): 250
hranatá nákupní taška z před-recyklované bavlny; dlouhá držadla
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 28 x v 31
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; dárkový karton (3) p. 258
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1815020 FAIR
shopper

nákupní taška

Material: cotton 5 OZ (140 g/m2)
Size (cm): W 38 x H 42
Packing (pcs): 100
stylish, practical carrying bag made of
sturdy cotton; long handles
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 28 x H 33
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; present box (1)
p. 258

Materiál: bavlna 5 OZ (140 g/m2)
Rozměry (cm): š 38 x v 42
Balení (ks): 100
stylová, praktická taška ze stabilní
bavlny; dlouhá ucha
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 28 x v 33
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; dárkový karton (1) p. 258

nature (704)
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1816065 PLANET
tote bag

taška

Material: pre-recycled cotton 5 OZ
(140 g/m2)
Size (cm): W 28 x H 36
Packing (pcs): 250
streamlined tote bag made from prerecycled cotton; ideal for A4 documents;
long shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 19,5 x H 27
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; digitally printed
label p. 256; present box (9) p. 258

Materiál: před-recyklované bavlny 5 OZ
(140 g/m2)
Rozměry (cm): š 28 x v 36
Balení (ks): 250
hranatá taška přes rameno z předrecyklované bavlny; ideální pro dokumenty
DIN A4; dlouhý popruh
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 19,5 x v 27
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; dárkový karton (9) p. 258

blue (155)

beige (22)

red (215)

light grey (145)

192

1816507 SUNNY
shopper

nákupní taška

orange (169)

Material: cotton 10 OZ (284 g/m²)
Size (cm): W 52 x H 45 x D 17
Packing (pcs): 25
beautifully shaped, large shopper;
spacious main compartment; attractive
round handles with a pleasant feel
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 30 x H 16
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p. 255;
embroidery p. 255; digitally printed label
p. 256; metal emblem p. 257

Materiál: bavlna 10 OZ (284 g/m²)
Rozměry (cm): š 52 x v 45 x h 17
Balení (ks): 25
velká taška typu Shopper v pěkném
tvarovém provedení; prostorná hlavní
kapsa; atraktivní kulatá ucha příjemně
padnou do ruky
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 30 x v 16
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; kovový emblém p. 257

nature (704)

khaki (739)
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anthracite (10)

apple green (187)

red (5)

orange (169)

navy (3)

1814023 BEACH
shopper

nákupní taška

Material: cotton 10,5 OZ (300 g/m²)
Size (cm): W 60/42 x H 46 x D 18
Packing (pcs): 25
very large cotton shopper, heavy quality;
generous cut with large front pocket;
hook and loop tape closure; contemporary block stripe design
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 23 x H 20
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p. 255;
embroidery p. 255; digitally printed label
p. 256; metal emblem p. 257

Materiál: bavlna 10,5 OZ (300 g/m²)
Rozměry (cm): š 60/42 x v 46 x h 18
Balení (ks): 25
velká bavlněná nákupní taška z pevného
materiálu; prostorný střih s velkou přední kapsou; zip; dekorativní proužky
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 23 x v 20
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; kovový emblém p. 257
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white (18)

navy (3)

anthracite (10)

red (5)

1809798 MALL
shopper

nákupní taška

Material: cotton 10 OZ (283 g/m²)
Size (cm): W 34 x H 37 x D 0/13
Packing (pcs): 100
quality, heavy weight cotton bag;
modern cut
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 25 x H 27
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (1) p. 258

Materiál: bavlna 10 OZ (283 g/m²)
Rozměry (cm): š 34 x v 37 x h 0/13
Balení (ks): 100
kvalitní bavlněná taška; moderní střih
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 25 x v 27
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258

nature (704)

1809999 NATURE
shopper

nákupní taška

Material: cotton 10 OZ (283 g/m²)
Size (cm): W 34 x H 37 x D 0/13
Packing (pcs): 100
quality, heavy weight cotton bag;
modern cut
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 25 x H 27
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (1) p. 258

Materiál: bavlna 10 OZ (283 g/m²)
Rozměry (cm): š 34 x v 37 x h 0/13
Balení (ks): 100
kvalitní bavlněná taška; moderní střih
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 25 x v 27
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258
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1815014 EARTH
shopper

nákupní taška

Material: cotton 5 OZ (140 g/m2)
Size (cm): W 38 x H 42
Packing (pcs): 250
stylish, practical carrying bag made of
sturdy cotton; long handles
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 28 x H 33
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (1) p. 258

Materiál: bavlna 5 OZ (140 g/m2)
Rozměry (cm): š 38 x v 42
Balení (ks): 250
stylová, praktická taška ze stabilní
bavlny; dlouhá ucha
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 28 x v 33
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258

navy (3)

red (5)

white (18)

black (1)

apple green (187)
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1809799 ORGANIC
shopper

nákupní taška

Material: organic cotton 10 OZ (283 g/m²)
Size (cm): W 36 x H 40 x D 10
Packing (pcs): 100
premium, heavy weight organic cotton
bag; generous cut with plenty of depth
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 28 x H 30
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (1) p. 258

Materiál: bio bavlna 10 OZ (283 g/m²)
Rozměry (cm): š 36 x v 40 x h 10
Balení (ks): 100
kvalitní bavlněná taška, velmi prostorná
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 28 x v 30
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p. 255;
výšivka p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258

ORGANIC
COTTON
nature (704)
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1814003 NATIVE
shopper

nákupní taška

Material: jute/cotton
Size (cm): W 40 x H 40 x D 15
Packing (pcs): 50
robust shopper; generously-sized, deep
design; organiser with zipper
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 31 x H 13
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem
p. 257

Materiál: Juta/bavlna
Rozměry (cm): š 40 x v 40 x h 15
Balení (ks): 50
robustní nákupní taška; velkorysý hluboký střih; organizér se zdrhovadlem
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 31 x v 13
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovové emblém p. 257

nature (704)

ORGANIC
COTTON
1816061 ORGANIC

nature (704)

reusable produce bag

univerzální pytel

Material: organic cotton 5 OZ (140 g/m²)
Size (cm): W 30 x H 40
Packing (pcs): 250
reusable multi-purpose bag with
drawstring closure
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 22 x H 6
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; doming p. 256; present box (9)
p. 258

Materiál: bio bavlna 5 OZ (140 g/m²)
Rozměry (cm): š 30 x v 40
Balení (ks): 250
opakovaně použitelný víceúčelový pytel
se zavíráním na šňůru
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 22 x v 6
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p. 255;
doming p. 256; dárkový karton (9) p. 258
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new

1816070 LOOM
shopper

nákupní košík

Material: cotton/Polyester
Size (cm): W 44 x H 45 x D 16
Packing (pcs): 25
sturdy shopper with zipped main compartment; zipped inside pocket; zipped
pocket on back
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 28 x H 32,5
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem p.
257; present box (2) p. 258

Materiál: bavlna/Polyester
Rozměry (cm): š 44 x v 45 x h 16
Balení (ks): 25
robustní nákupní taška s hlavním oddílem s uzavíráním na zip; vnitřní taška na
zip; zadní oddíl na zip
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 28 x v 32,5
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258

grey (54)

ZIPPED POCKET
TAŠKA NA ZIP
nature (704)
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navy (3)

red (5)

black (1)

1816506 LIKE
nature (704)

olive (56)

shopper

nákupní taška

Material: cotton 12 OZ (340 g/m2)
Size (cm): W 32 x H 38 x D 5
Packing (pcs): 25
streamlined shopper with large print
area; spacious main compartment ideal for catalogues and A4 documents,
closed by press stud; wide, adjustable
cotton shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 24 x H 29
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem p.
257; present box (1) p. 258

Materiál: bavlna 12 OZ (340 g/m2)
Rozměry (cm): š 32 x v 38 x h 5
Balení (ks): 25
jednoduchá taška typu Shopper s velkou
reklamní plochou; prostorná hlavní kapsa - ideální na katalogy a dokumentaci
ve formátu DIN A4, zavírání stiskacím
knoflíkem; široký bavlněný popruh přes
rameno s nastavitelnou délkou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 24 x v 29
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258
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1812212 SPIRIT

warm grey (720)

shopper

nákupní taška

Material: cotton 10 OZ (283 g/m²) &
velour imitation leather
Size (cm): W 33/42 x H 40 x D 9
Packing (pcs): 25
nicely designed heavy cotton shopping
bag with zipper closure; artificial velour
leather handles
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 28 x H 25
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; doming
p. 256; digitally printed label p. 256;
metal emblem p. 257; present box (1)
p. 258

Materiál: bavlna 10 OZ (283 g/m²) &
velurová koženka
Rozměry (cm): š 33/42 x v 40 x h 9
Balení (ks): 25
tvarově stabilní nákupní taška z robustní
bavlny s uzavřením na zip; velurová
držadla z koženky
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 28 x v 25
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p.
257; dárkový karton (1) p. 258
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1816519 LIFE
shopper

nákupní taška

Material: cotton 12 OZ (340 g/m²)
Size (cm): W 44 x H 45 x D 16
Packing (pcs): 25
modern, elaborately crafted shopper;
lovingly designed with high-quality metal
accessories and coated cotton trims;
large main compartment closed by
zipper and press stud; hanging zipper inner pocket; zipper pocket accessible on
the side from the outside; long carrying
handles; adjustable, detachable cotton
shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 22 x H 18
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (2) p. 258

Materiál: bavlna 12 OZ (340 g/m²)
Rozměry (cm): š 44 x v 45 x h 16
Balení (ks): 25
moderní kvalitně zpracovaná taška typu
Shopper; příjemné uspořádání s kvalitními kovovými doplňky a bavlněnými
aplikacemi s povrchovou úpravou; velká
uzavíratelná hlavní kapsa na zdrhovadlo
a stiskací knoflík; uvnitř zavěšená kapsa
na zdrhovadlo; zboku je umístěna zvenčí
přístupná kapsa na zdrhovadlo; dlouhá
ucha; odnímatelný bavlněný popruh přes
rameno s nastavitelnou délkou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 22 x v 18
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258

grey-brown (309)

navy-brown (308)

black-black (60)
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orange (169)

light green (306)

blue (155)

navy (3)

black (1)

white (18)

1807785 BONNY
shopper

nákupní taška

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 46/60 x H 40 x D 14
Packing (pcs): 20
nicely shaped, big shopper with decorative eyelet ring and cord straps; main
compartment with hanging organizer
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 25 x H 18
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 46/60 x v 40 x h 14
Balení (ks): 20
pěkně tvarovaná, velká nákupní taška s
dekorativními kroužky a držadly, hlavní
díl se zavěšenou kapsičkou se zdrhovadlem a organizérem
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 25 x v 18
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258

red (5)

1807781 SOLUTION
shopper

nákupní taška

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 40 x H 43 x D 16
Packing (pcs): 25
nicely shaped, big shopper with decorative metal buckle and two-tone straps;
main compartment with hanging zip
organizer
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 30 x H 27
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 40 x v 43 x h 16
Balení (ks): 25
pěkně tvarovaná, velká nákupní taška
s dekorativními kovovými přezkami a
dvoubarevným popruhem, hlavní díl se
zavěšenou kapsičkou se zdrhovadlem a
organizérem
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 30 x v 27
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258

orange (169)

yellow (4)

red (5)

white (18)

wine red (26)

black (1)

navy (3)

fuchsia (307) apple green (187)

green (171)
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CAN BE FOLDED
TOGETHER
SKLÁDACÍ

navy (3)

apple green (187)

orange (169)

black (1)

red (5)

1814016 STORE
shopper

nákupní taška

Material: Polyester 420d ripstop
Size (cm): W 50 x H 35 x D 15
Packing (pcs): 100
elegant shopper; main compartment
closable via zipper; inner bag, folding
and storage function
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 31 x H 25
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; doming
p. 256; present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 420d ripstop
Rozměry (cm): š 50 x v 35 x h 15
Balení (ks): 100
hezká nákupní taška; hlavní úložný prostor se zavíráním na zdrhovadlo; vnitřní
kapsa, skládací provedení
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 31 x v 25
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; dárkový
karton (2) p. 258
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black-grey melange (740)

1814030 ELEGANCE
shopper

nákupní taška

Material: Polyester 300d melange
Size (cm): W 33 x H 43 x D 13
Packing (pcs): 50
urban, bicoloured shopper; zipper main
compartment with side press studs
and padded base; inside zipper pocket;
zipper front pocket with rain flap; convenient carrying straps
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 22 x H 23
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; transfer print p. 255; doming p. 256;
digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 300d melirová
Rozměry (cm): š 33 x v 43 x h 13
Balení (ks): 50
městská, dvoubarevná nákupní taška;
hlavní prostor na zip s bočními
patentkami a polstrovaným dnem;
vnitřní kapsa na zip; přední kapsa na zip
s patkou proti dešti; komfort při nošení
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 22 x v 23
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p.
257; dárkový karton (2) p. 258
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1815017 SKY
shopper

nákupní taška

Material: Polyester 300d sprinkle
Size (cm): W 40/55 x H 40 x D 15
Packing (pcs): 50
large shopper; spacious main compartment with zipper; front zipper pocket;
inside zipper pocket; long carrying
handles; folding and stowing function
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 23 x H 8
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; doming p. 256; metal emblem
p. 257; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; present box (2)
p. 258

Materiál: Polyester 300d melirová
Rozměry (cm): š 40/55 x v 40 x h 15
Balení (ks): 50
velká nákupní taška; prostorná hlavní
přihrádka se zdrhovadlem; přední kapsa
se zdrhovadlem; vnitřní kapsa se
zdrhovadlem; dlouhá ucha; funkce pro
složení a uložení
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 23 x v 8
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255;
transferový tisk p. 255; doming p. 256;
etiketa pro digitální tisk p. 256; kovový
emblém p. 257; dárkový karton (2) p. 258

CAN BE FOLDED
TOGETHER
SKLÁDACÍ

apple green (187)

navy (3)

black (1)

blue (155)

red (215)

light grey (145)
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RECYCLED
PET

warm grey sprinkle (728)

1816078 CIRCLE

blue-grey sprinkle (722)

black sprinkle (678)

shopper

nákupní taška

Material: rPET 300d
Size (cm): W 30 x H 44 x D 16
Packing (pcs): 50
urban shopper with zipped main compartment; rPET upper material; padded
base; zipped outer pocket; two carry
handles
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 28 x H 26
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery
p. 255; transfer print p. 255; digitally
printed label p. 256; metal emblem p.
257; present box (2) p. 258

Materiál: rPET 300d
Rozměry (cm): š 30 x v 44 x h 16
Balení (ks): 50
městská nákupní taška s hlavním
oddílem se zavíráním na zip; svrchní
materiál rPET; polstrované dno; přední
kapsa na zip; dvě držadla
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 28 x v 26
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258

207

new
black (1)

anthracite (10)

navy (3)

red (5)

RECYCLED
PET
1818019 DAILY
shopper

nákupní taška

Material: rPET 600d
Size (cm): W 40 x H 43 x D 16
Packing (pcs): 25
beautifully designed, large shopper;
RPET upper material; main compartment with hanging zipped organiser;
carrying system with double handles
and decorative buckle
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 28 x H 27
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p.
255; transfer print p. 255; digitally printed label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (2) p. 258

Materiál: rPET 600d
Rozměry (cm): š 40 x v 43 x h 16
Balení (ks): 25
Krásně tvarovaná. velká nákupní taška;
vrchový materiál RPET; hlavní přihrádka
se závěsným organizérem na zip;
systém přenášení s dvojitými uchy a
ozdobnou sponou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 28 x v 27
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258

green (223)
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POUCH FOR VALUABLES
KAPSA NA CENNOSTI

anthracite (10)

RECYCLED
PET

1807556 MODERNCLASSIC
city shopper

nákupní taška

Material: recycled PES felt
Size (cm): W 37 x H 30 x D 12
Packing (pcs): 25
premium felt shopper; removable zipper
pouch for valuables
Decoration area (cm, embroidery):
on the front W 23 x H 13
Decoration possibilities:
embroidery p. 255; transfer print
p. 255; digitally printed label p. 256;
metal emblem p. 257; doming p. 256;
present box (1) p. 258

Materiál: recyklovaný polyesterový filc
Rozměry (cm): š 37 x v 30 x h 12
Balení (ks): 25
kvalitní filcová nákupní taška, vnitřní
odnímatelná kapsička se zdrhovadlem
Plocha pro reklamu (cm, výšivka):
na přední straně š 23 x v 13
Technika zpracování:
výšivka p. 255; transferový tisk p. 255;
etiketa pro digitální tisk p. 256; kovový
emblém p. 257; doming p. 256; dárkový
karton (1) p. 258
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1814000 JERSEY
shopper

nákupní taška

Material: Polyester Jersey
Size (cm): W 31/45 x H 40 x D 15
Packing (pcs): 100
stylish, practical shopper made from
fine jersey material which is pleasant to
the touch; closable with a zipper; long
handles
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 28 x H 26
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; doming p. 256; present box (1)
p. 258

Materiál: Polyester trikot
Rozměry (cm): š 31/45 x v 40 x h 15
Balení (ks): 100
stylová praktická nákupní taška z
příjemného jemného žerzeje; uzavírací
na zip; dlouhé rukojeti
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 28 x v 26
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p. 255;
doming p. 256; dárkový karton (1) p. 258

anthracite (10)
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RECYCLED
PET

1807536 MODERNCLASSIC
shopper

nákupní taška

Material: recycled PES felt
Size (cm): W 30 x H 35 x D 7
Packing (pcs): 25
main compartment with strengthened
bottom; handle; shoulder strap
Decoration area (cm, embroidery):
on the front W 16 x H 16
Decoration possibilities:
embroidery p. 255; transfer print p. 255;
digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (1) p. 258

Materiál: recyklovaný polyesterový filc
Rozměry (cm): š 30 x v 35 x h 7
Balení (ks): 25
hlavní díl s vyztuženým dnem, popruh
přes rameno, držadlo
Plocha pro reklamu (cm, výšivka):
na přední kapse š 16 x v 16
Technika zpracování:
výšivka p. 255; transferový tisk p. 255;
etiketa pro digitální tisk p. 256; kovový
emblém p. 257; dárkový karton (1) p. 258

brown-sprinkle (677)

light green (306)

dark red (197)

anthracite (10)
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1805710 NEWCLASSIC

anthracite (10)

navy (3)

POUCH FOR VALUABLES
KAPSA NA CENNOSTI

RECYCLED
PET

shopper

nákupní taška

Material: recycled PES felt
Size (cm): W 26/45 x H 40 x D 14
Packing (pcs): 25
premium felt shopper; inside organizer
with zipper; loose inlay bottom
Decoration area (cm, embroidery):
on the front W 29 x H 16
Decoration possibilities:
embroidery p. 255; transfer print p. 255;
digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (2) p. 258

Materiál: recyklovaný polyesterový filc
Rozměry (cm): š 26/45 x v 40 x h 14
Balení (ks): 25
prémiová filcová nákupní taška s vnitřním organizérem na zip
Plocha pro reklamu (cm, výšivka):
na přední straně š 29 x v 16
Technika zpracování:
výšivka p. 255; transferový tisk p. 255;
etiketa pro digitální tisk p. 256; kovový
emblém p. 257; dárkový karton (2) p. 258
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RECYCLED
PET

ATTACHMENT FOR
SAFETY BELT
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
BEZPEČNOSTNÍ PÁS

anthracite (10)

CUP HOLDER
DRŽÁK NA POHÁR

1816075 MODERNCLASSIC
organizer

organizér

Material: recycled PES felt
Size (cm): W 45 x H 25 x D 15
Packing (pcs): 25
extensively equipped organizer with
large main compartment; flat pouch,
zipped pouch, two attachment loops e.g.
for drinks bottle, business card pocket,
three inside pouches; three outside
pouches; adjustable straps; fastening
flap etc. for car belt
Decoration area (cm, embroidery):
on front pocket W 9 x H 8
Decoration possibilities:
embroidery p. 255; transfer print p. 255;
digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (3) p. 258

Materiál: recyklovaný polyesterový filc
Rozměry (cm): š 45 x v 25 x h 15
Balení (ks): 25
dobře vybavený organizér s velkým
hlavním oddílem; plochá kapsa, kapsa
na zip, dvě upevňovací poutka, např. na
nápojové láhve, přihrádka na vizitky, tři
vnitřní kapsy; tři vnější kapsy; popruhy s
nastavitelnou délkou; upevňovací spona
např. pro automobilový pás
Plocha pro reklamu (cm, výšivka):
na přední kapse š 9 x v 8
Technika zpracování:
výšivka p. 255; transferový tisk p. 255;
etiketa pro digitální tisk p. 256; kovový
emblém p.257; dárkový karton (3) p.
258
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1818029 MODERNCLASSIC
organizer XL

organizér XL

Material: recycled PES felt
Size (cm): W 50 x H 27 x D 16
Packing (pcs): 20
Extensively equipped organiser; large
2-way zipped main compartment; flat
slip-in compartment, large zipped slip-in
compartment, two fixing loops e.g. for
water bottle, business card pocket, three
slip-in compartments inside; three slipin compartments outside; length-adjustable shoulder straps; fastening tab e.g.
for car seat belts
Decoration area (cm, embroidery):
on the front W 14 x H 10
Decoration possibilities:
embroidery p. 255; transfer print p. 255;
digitally printed label p. 256; doming p.
256; metal emblem p. 257; present box
(2) p. 258

Materiál: recyklovaný polyesterový filc
Rozměry (cm): š 50 x v 27 x h 16
Balení (ks): 20
Bohatě vybavený organizér; velká hlavní
přihrádka s 2cestným zipem; plochá
kapsa, velká kapsa na zip, dvě upevňovací poutka např. na láhev s pitím, kapsa
na vizitky, tři kapsy uvnitř; tři kapsy vně;
délkově nastavitelné ramenní popruhy;
upevňovací klopa např. pro bezpečnostní
pás
Plocha pro reklamu (cm, výšivka):
na přední straně š 14 x v 10
Technika zpracování:
výšivka p. 255; transferový tisk p. 255;
etiketa pro digitální tisk p. 256; doming
p. 256; kovový emblém p.257; dárkový
karton (2) p. 258

anthracite (10)

RECYCLED
PET

new
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RECYCLED
PET

1808800 BASKET

1807777 BLACK BASKET

felt shopper

filc nákupní košík

shopper

nákupní košík

Material: recycled PES felt
Size (cm): W 45 x H 25/45 x D 25
Packing (pcs): 10
nicely designed felt basket with aluminium frame and zipper front pocket;
foldable
Decoration area (cm, embroidery):
on front pocket W 12 x H 7
Decoration possibilities:
embroidery p. 255; transfer print
p. 255; digitally printed label p. 256;
metal emblem p. 257; doming p. 256;
present box (3) p. 258

Materiál: recyklovaný polyesterový filc
Rozměry (cm): š 45 x v 25/45 x h 25
Balení (ks): 10
všestranný nákupní košík z materiálu
filc, s hliníkovým rámem a kapsou na
zip; možno složit
Plocha pro reklamu (cm, výšivka):
na přední kapse š 12 x v 7
Technika zpracování:
výšivka p. 255; transferový tisk p. 255;
etiketa pro digitální tisk p. 256; kovový
emblém p. 257; doming p. 256; dárkový
karton (3) p. 258

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 45 x H 25/45 x D 25
Packing (pcs): 10
nicely designed shopping basket with
aluminium frame and zipper front
pocket; foldable
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 25 x H 10
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257; doming p. 256; present box (3) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 45 x v 25/45 x h 25
Balení (ks): 10
výborný nákupní košík s hliníkovým
rámem a kapsou na zip; možno složit
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 25 x v 10
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p. 255;
výšivka p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; doming p.
256; dárkový karton (3) p. 258

anthracite (10)

black (1)
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1803939 BASKET
shopper

nákupní košík

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 45 x H 25/45 x D 25
Packing (pcs): 10
nicely designed shopping basket with
aluminium frame and zipper front
pocket; foldable
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 25 x H 10
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (3) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 45 x v 25/45 x h 25
Balení (ks): 10
všestranný nákupní košík s hliníkovým
rámem a kapsou na zip; možno složit
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 25 x v 10
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; doming
p. 256; dárkový karton (3) p. 258

navy (3)

royal blue (8)

teal (691)

light green (306)

orange (169)

red (5)

anthracite (10)

black (1)

COOL BAGS
CHLADICÍ TAŠKY
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1815015 BASKET

KEEPS FRESH ~10 H
DRŽÍ TEPLOTA ~10 H

cool shopper

chladicí nákupní taška

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 45 x H 25/45 x D 25
Packing (pcs): 10
nicely-designed cooling basket with
aluminium frame; main zipper compartment; front zipper pocket; magnetic cuff;
inside washable; foldable
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 25 x H 10
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; doming p. 256; digitally printed label p. 256; metal emblem
p. 257; present box (3) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 45 x v 25/45 x h 25
Balení (ks): 10
pěkně tvarovaný chladicí koš s
hliníkovým rámem; hlavní přihrádka se
zdrhovadlem; přední kapsa se
zdrhovadlem; magnetická manžeta; s
umyvatelným vnitřkem; skládací
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 25 x v 10
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p. 257;
dárkový karton (3) p. 258

red (5)

black (1)

navy (3)
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1818030 SOFT BASKET
cool shopper

chladicí nákupní taška

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 41 x H 25 x D 23
Packing (pcs): 10
Innovative flexible cooler basket; large
2-way zipped main compartment;
volume can be increased via side press
stud flaps; zipped front pocket; washable
inside; carrying system with double
handles and padded handle cuff for best
carrying comfort; folds up
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 25 x H 10
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; doming p. 256; digitally printed label p. 256; metal emblem
p. 257; present box (2) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 41 x v 25 x h 23
Balení (ks): 10
Inovativní flexibilní chladicí koš; velká
hlavní přihrádka s 2cestným zipem;
rozšíření objemu pomocí bočních klop na
druky; přední kapsa na zip; omyvatelný
vnitřek; systém přenášení s dvojitými
uchy a polstrovaná manžeta pro nejlepší
pohodlí při přenášení; skládací
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 25 x v 10
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p. 257;
dárkový karton (2) p. 258

petrol (691)

new
red (5)

black (1)

navy (3)
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1812211 FAMILY XL
cool bag

termo taška

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 37 x H 20 x D 27
Packing (pcs): 25
large main compartment with
2-way-zipper; lateral mesh pouches;
flat insert pouch at the top
Decoration area (cm, silkscreen):
on the lid W 22 x H 15
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 37 x v 20 x h 27
Balení (ks): 25
velký hlavní díl s dvoucestným zipem;
síťové boční kapsy; kapsa na horní
straně; držadla
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na víku š 22 x v 15
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; doming
p. 256

orange (169)

black (1)

red (5)

navy (3)

apple green (187)

cyan (652)
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1816503 TREND
cool backpack

batoh chladicí

Material: Polyester 300d
Size (cm): W 30 x H 42 x D 15
Packing (pcs): 20
large, modern cool backpack; top with
two-way zipper on three sides ideal for
packing; large main compartment; zipper mesh pocket for cold packs inside;
outside top zipper compartment; large
front pocket with 2-way zipper; padded
back; padded adjustable shoulder
straps; handle
Decoration area (cm, silkscreen):
on the lid W 17 x H 9;
on front pocket W 19 x H 15
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; doming
p. 256; digitally printed label p. 256;
metal emblem p. 257; present box (1)
p. 258

Materiál: Polyester 300d
Rozměry (cm): š 30 x v 42 x h 15
Balení (ks): 20
velký, moderní chladicí batoh; zavírání
s dvoucestným zdrhovadlem po třech
stranách je ideální k plnění batohu; velká
hlavní kapsa; vnitřní síťovinová kapsa
se zdrhovadlem na chladicí články;
venkovní kapsa se zdrhovadlem ve víku
batohu; velká přední kapsa s 2cestným
zdrhovadlem; polstrovaná záda; polstrované ramenní popruhy s nastavitelnou
délkou; ucho
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na víku š 17 x v 9;
na přední kapse š 19 x v 15
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p.
257; dárkový karton (1) p. 258

grey sprinkle (638)
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new
1818017 DAILY
cool shopper

chladicí nákupní taška

Material: rPET 600d
Size (cm): W 33 x H 40 x D 15
Packing (pcs): 20
Large cooler shopper; RPET upper
material; premium padded zipped main
compartment inside washable; large
zipped front pocket; handles with decorative buckle
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 22 x H 20
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (2) p. 258

Materiál: rPET 600d
Rozměry (cm): š 33 x v 40 x h 15
Balení (ks): 20
Velká chladicí taška; vrchový materiál
RPET; umývatelná, kvalitně polstrovaná
hlavní přihrádka se zipem uvnitř; velká
přední kapsa na zip; uši s ozdobnou
sponou
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 22 x v 20
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (2) p. 258

black (1)

anthracite (10)

RECYCLED
PET

navy (3)

red (5)

green (223)
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HOW
TO …

red (5)

apple green (187)

anthracite (10)

black (1)

1815028 FLOW
thermo bag

thermobag

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 21/28 x H 27 x D 10
Packing (pcs): 50
versatile cooling bag; large, padded
zipped main compartment; snap closure
for various carrying methods
Decoration area (cm, transfer print):
on the front W 17 x H 8
Decoration possibilities:
transfer print p. 255; doming p. 256;
present box (9) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 21/28 x v 27 x h 10
Balení (ks): 50
univerzální chladicí taška; velká
polstrovaná hlavní přihrádka se
zdrhovadlem; spona pro různé varianty
nošení
Plocha pro reklamu (cm, transferový tisk):
na přední straně š 17 x v 8
Technika zpracování:
transferový tisk p. 255; doming p. 256;
dárkový karton (9) p. 258

navy (3)

cyan (652)

white (18)
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1814015 SOLUTION
lunch bag

lunchbag

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 25,5 x H 16 x D 15
Packing (pcs): 50
main compartment with 2-way zipper;
flat front pocket; handles
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 15 x H 7
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; embroidery p. 255;
transfer print p. 255; doming p. 256;
digitally printed label p. 256; metal
emblem p. 257; present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 25,5 x v 16 x h 15
Balení (ks): 50
hlavní úložný prostor se zdrhovadlem a
2 jezdci; plochá přední kapsa; rukojeti
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 15 x v 7
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p. 257;
dárkový karton (1) p. 258

red (5)

black (1)

navy (3)

white (18)

apple green (187)
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yellow (4)

orange (169)

red (5)

fuchsia (307)

navy (3)

black (1)

apple green (187)

white (18)

1809797 SOLUTION
cool bag

termo taška

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 30 x H 31 x D 15
Packing (pcs): 25
large main compartment suitable for 5 x
1 litre bottles; flat front pouch; handles;
adjustable shoulder strap
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 21 x H 14
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; doming
p. 256; digitally printed label p. 256;
metal emblem p. 257; present box (1)
p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 30 x v 31 x h 15
Balení (ks): 25
velký hlavní díl s 2cestným zipem vhodný pro lahve 5 x 1 l; plochá přední kapsa;
držadla; nastavitelný ramenní popruh
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 21 x v 14
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; doming p. 256; etiketa pro
digitální tisk p. 256; kovový emblém p.
257; dárkový karton (1) p. 258
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MAP COMPARTMENT
KAPSA NA MAPU

1802721 SPORT
cool bag

chladící taška

Material: Nylon 420d
Size (cm): W 30 x H 24 x D 18
Packing (pcs): 20
spacious main compartment; two-way
zipper front pocket; mesh side-pockets;
clear map compartment on top; removable shoulder strap; straps on back for
attaching onto bike
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 13 x H 13
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
doming p. 256; present box (1) p. 258

Materiál: Nylon 420d
Rozměry (cm): š 30 x v 24 x h 18
Balení (ks): 20
velký vnitřní prostor; přední kapsa s
dvoucestným zipem; síťovaná boční
kapsa; průhledná kapsa pro mapu; odnímatelný a nastavitelný popruh; popruhy
pro připevnění na jízdní kolo
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 13 x v 13
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; doming
p. 256; dárkový karton (1) p. 258

apple green (187)

white (18)

black (1)

navy (3)

red (5)

BIKE BAGS
CYKLISTICKÁ
BRAŠNA
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1812216
MOVE
119

RECYCLED
PET

14 l

1818026 OUTDOOR

black (1)

anthracite (10)

blue (155)

navy (3)

red (5)

daypack

batoh

Material: rPET ripstop
Size (cm): W 27 x H 48 x D 12
Packing (pcs): 25
Lightweight, functional day and bike
backpack with innovative honeycomb
back system for ideal ventilation and
padding; height-adjustable chest strap;
padded pelvic strap on the side; large
2-way zipped main compartment with
flat slip-in pocket inside; rear port
suitable for headphones or tube of
the optional hydration system (item
1812216); hook-and-loop strap for fixing
the hydration tube; 2 zipped front pockets; 2 mesh side pockets; side lashing
straps; Molle strap on the front pocket;
decorative reflective print, hand grip
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 8 x H 18
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255; embroidery p. 255; digitally printed label p. 256; doming p. 256; metal
emblem p. 257; present box (3) p. 258

Materiál: rPET ripstop
Rozměry (cm): š 27 x v 48 x h 12
Balení (ks): 25
Lehký, funkční batoh pro každodenní nošení a na kolo s inovativním voštinovým
zádovým systémem pro ideální odvětrávání a polstrování, výškově nastavitelný
hrudní pás, bočně vypolstrovaný bederní
pás; velká hlavní přihrádka s 2cestným
zipem s plochou kapsou uvnitř; zadní
výstup vhodný např. pro sluchátka nebo
hadičku pitného systému, který lze ještě
dodat (výrobek 1812216); poutko na
suchý zip pro upevnění hadičky na pití;
2 přední kapsy na zip; 2 boční síťované
kapsy; boční upínací popruhy; popruh
Molle na přední kapse; ozdobný reflexní
potisk; držadlo
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 8 x v 18
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk p.
256; doming p. 256; kovový emblém p.
257; dárkový karton (3) p. 258

new
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new
1818013 CYCLE
bicycle frame bag

cyklistická brašna na rám

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 10,5 x H 8 x D 19
Packing (pcs): 20
main compartment, with variably-adjustable mobile phone compartment and
transparent protective film for operating
the touch screen; water-repellent zip;
welded seams for reliable protection
against rainwater and wetness; mounting with individually-adjustable, adhesive
Velcro fasteners, can be individually
removed if required; padded bottom
Decoration area (cm, silkscreen):
on the side W 9 x H 2
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; doming p. 256

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 10,5 x v 8 x h 19
Balení (ks): 20
hlavní přihrádka s variabilně nastavitelnou přihrádkou na mobil a průhlednou
ochrannou fólií pro ovládání dotykového
displeje; voděodolný zip; svařované švy
pro spolehlivou ochranu proti dešti a
vlhkosti; montáž pomocí individuálně
nastavitelných, vysoce přilnavých suchých zipů, v případě potřeby jednotlivě
odnímatelných; polstrované dno
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na straně š 9 x v 2
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p. 255;
doming p. 256
grey-sprinkle (638)

24 l

neon yellow (32)

1812206 REFLEX
backpack

batoh

Material: Polyester 900d
Size (cm): W 27 x H 42 x D 15
Packing (pcs): 10
large main compartment with 2-way
zipper and rain flap; interior mesh pocket,
padded pouch; headphone output; front
pocket with 2-way zipper, rain flap and
organizer; handle; padded back and
shoulder straps; height-adjustable chest
strap; bright neon yellow body fabric
with 3M™ Scotchlite™ reflective stripes
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 20 x H 10
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print p.
255; embroidery p. 255; digitally printed
label p. 256; metal emblem p. 257;
present box (1) p. 258

Materiál: Polyester 900d
Rozměry (cm): š 27 x v 42 x h 15
Balení (ks): 10
velký hlavní díl s 2cestným zipem a
patkou proti dešti; vnitřní síťová kapsa,
polstrovaná kapsa; otvor pro sluchátka;
přední kapsa s 2cestným zipem, patka
proti dešti a organizér; držadlo; polstrovaná záda a popruhy; nastavitelný břišní
popruh; svíticí neonový žlutý materiál s
reflexními proužky 3M™ Scotchlite™
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 20 x v 10
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; výšivka p. 255; transferový tisk p. 255; etiketa pro digitální tisk
p. 256; kovový emblém p. 257; dárkový
karton (1) p. 258

CYCLE
Series
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new

BOTTOM AND EDGE
PROTECTION
OCHRANA DNA A
OKRAJŮ

grey-sprinkle (638)

22 l

1818011 CYCLE
bike bag

cyklistická brašna

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 29 x H 36/60 x D 14
Packing (pcs): 10
Urban bike bag with spacious main
compartment; large, inner pocket with
zip; roll-top closure; welded seams for
reliable protection against rainwater and
moisture; bottom and edge protection;
individually-adjustable bracket for
luggage rack attachment with twist
lock, for security and Velcro closure
on the bottom back part of the bag for
additional fixation; decorative reflector
application; hand grip
Decoration area (cm, silkscreen):
on the front W 23 x H 15
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 29 x v 36/60 x h 14
Balení (ks): 10
městská brašna na kolo s prostornou
hlavní přihrádkou; velká vnitřní kapsa na
zip; rolovací uzávěr; svařované švy pro
spolehlivou ochranu proti dešti a vlhkosti; ochrana dna a okrajů; individuálně
nastavitelný držák pro připevnění na
nosič kola s otočným čepem pro zajištění
a suchý zip na spodní straně brašny pro
dodatečné upevnění; ozdobná reflexní
aplikace; rukojeť
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední straně š 23 v 15
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p.255
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CLICK
AND BIKE.
Thanks to KLICKfix®,
the premium
holder system
by Rixen & Kaul.

CVAKNI
A JEĎ.
Díky kvalitnímu
držáku KLICKfix®,
od Rixen & Kaul.

Extra short hooks
to suit most luggage racks

Extra krátké háčky
pro většinu nosičů

Continuously adjustable
at Ø 8-16mm

Plynulé nastavení
od Ø 8–16 mm

Sturdy hold and safety
with a twist catch and
hook-and-loop flap

stabilní uchycení a
bezpečnost
díky otočnému čepu a
upínacímu pásku
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new

grey-sprinkle (638)

1818012 CYCLE
bicycle handlebar bag

cyklistická brašna na rám

Material: Polyester 600d
Size (cm): W 30 x H 16 x D 16
Packing (pcs): 25
Main compartment with roll closure on
both sides for rapid access; front, with
an elastic band for stowing, e.g. jacket,
sweater, etc.; front pocket with zip;
welded seams for reliable rainwater
and wetness protection; device for attaching a reflector or bicycle light; strap
system, allowing attachment to bicycle
handlebars
Decoration area (cm, silkscreen):
on front pocket W 9 x H 7
Decoration possibilities:
silkscreen print p. 255; transfer print
p. 255, doming p. 256, present box (3)
p. 258

Materiál: Polyester 600d
Rozměry (cm): š 30 x v 16 x h 16
Balení (ks): 25
hlavní přihrádka s oboustranně rolovacím uzávěrem pro rychlý přístup; přední
strana s gumovým popruhem na uložení
např. bundy, svetru atd.; přední kapsa
na zip; svařované švy pro spolehlivou
ochranu proti dešti a vlhkosti; zařízení
pro upevnění reflektoru nebo světla na
kolo; páskový systém pro upevnění na
řídítka
Plocha pro reklamu (cm, sítotisk):
na přední kapse š 9 x v 7
Technika zpracování:
sítotisk p. 255; transferový tisk p. 255;
kovový emblém p. 256; dárkový karton
(3) p. 258

ELASTIC BAND FOR
STOWING JACKET/
SWEATER
PŘEDNÍ STRANA S
GUMOVÝM POPRUHEM
NA ULOŽENÍ BUNDY/
SVETRU

BAG INDEX
ADRESÁŘ
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Shoulder bags
Tašky přes rameno
1816077

021

shoulder bag
CIRCLE
taška přes rameno
CIRCLE

1814020

022

shoulder bag
JOURNEY
taška přes rameno
JOURNEY

1816504

023

shoulder bag
LIKE
taška přes rameno
LIKE

1816074

024

025

shoulder bag
COUNTRY
taška přes rameno
COUNTRY

1816067

026

multi bag
LOOM
víceúčelová taška
LOOM

1816066

027

shoulder bag
LOOM
taška přes rameno
LOOM

1807790

028

event bag
EASY
taška na dokumenty
EASY

1805513

028

event bag
BASIC
taška na
dokumenty BASIC

1812220
shoulder bag
KURIER
taška
KURIER

1805510

030

congress bag
BASIC
taška na
dokumenty BASIC

1812205

031

shoulder bag
REFLEX
taska přes rameno
REFLEX

1800775

031

shoulder bag
BUSINESS
taška přes
rameno BUSINESS

1802814

032

LorryBag®
ECO
LorryBag®
ECO

CrossBag
COUNTRY
CrossBag
COUNTRY

1816071

020 – 065

029

1803928

032

034

035

shoulder bag
DISPLAY
taška přes rameno
DISPLAY

1806052

035

shoulder bag
STYLE
kabela přes
rameno STYLE

1815029

036

1816057

038

1815002

038

CrossBag
COMMUNITY
CrossBag
COMMUNITY

1816523

039

1814031

040

1816087

041

notebook bag
STAGE
kabela na notebook
STAGE

1813066

042

shoulder bag
ModernClassic
brašna přes rameno
ModernClassic

1807554

042

courier bag
ModernClassic
kurýrní taška
ModernClassic

1813339

043

notebook bag
SOLUTION
kabela na notebook
SOLUTION

CrossBag
FLOW
CrossBag
FLOW

CrossBag
FRAME
CrossBag
FRAME

1814026
CrossBag
ELEGANCE
CrossBag
ELEGANCE

shoulder bag
ELEGANCE
taška přes rameno
ELEGANCE

shoulder bag
RETRO
dětská kabela přes rameno
RETRO

1809115

037

zip bag
EUROPE
brašna se zdrhovadlem
EUROPE

zipper bag
LIFE
taška se zipem
LIFE

LorryBag®
ECO H
LorryBag®
ECO H

1807530

1816516

036

1806047

044

notebook bag
SUCCESS
kabela na notebook
SUCCESS
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Shoulder bags
Tašky přes rameno
1815011

044

notebook bag
LOFT
kabela na notebook
LOFT

1816521

045

notebook bag
LIFE
kabela na notebook
LIFE

1814010

046

notebook bag
FASHION
kabela na notebook
FASHION

1814035

046

notebook bag
URBAN
kabela na notebook
URBAN

1816050

047

notebook bag
FRAME
brašna na notebook
FRAME

1816051

048

notebook shopper
FRAME
Nákupní taška na notebook
FRAME

1816515

049

notebook bag
EUROPE
kabela na notebook
EUROPE

1802765

050

020 – 065
1812215

1812209

1812210

1805020

055

FlapBag Modul 1
horizontal
FlapBag Modul 1
horizontal

1805022

055

FlapBag Modul 1
vertical
FlapBag Modul 1
na výšku

1109109

059

LorryBag® Original 2
(notebook)
LorryBag® Original 2
(notebook)

1101401

060

LorryBag®
Original 1
LorryBag®
Original 1

1101401#H

1812199
051
combi bag
ATTENTION
kombinovaná taška
ATTENTION

LorryBag® M
Original 1
LorryBag® M
Original 1

052

054

FlapBag (sublimation)
BASE
FlapBag (sublimation)
BASE

LorryBag® H
Original 1
LorryBag® H
Original 1

1809108

054

FlapBag (sublimation)
BASE MINI
FlapBag (sublimation)
BASE MINI

laptop backpack
ECONOMY
batoh na notebook
ECONOMY

business bag
MISSION
business taška
MISSION

052

business trolley
MISSION
business taška s kolečky
MISSION

1101401#M

1101401#S
LorryBag® S
Original 1
LorryBag® S
Original 1

060

060

060

1809110

063

LorryBag® Modul 2
(notebook)
LorryBag® Modul 2
(notebook)

1803909

064

LorryBag®
Modul 1
LorryBag®
Modul 1

1803909
LorryBag®
Modul 1 felt
LorryBag®
Modul 1 filc

065
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Sleeves
Obaly

066 – 081
1816522

067

1816053

068

1816056
organizer
FRAME
organizér
FRAME

068

1816088

069

070

laptop sleeve
ModernClassic
pouzdro na laptop
ModernClassic

070

sleeve
ModernClassic M
pouzdro
ModernClassic M

1814034

071

laptop bag
ELEGANCE
kapsa na notebook
ELEGANCE

1813056

072

felt cover
ECO M
filcový obal
ECO M

1809997

072

felt cover
ECO
filcový obal
ECO

1809795

1803927

075

1803927

075

conference folder
Modul 1 felt
konferenční desky
Modul 1 filc

laptop bag
STAGE
kapsa na notebook
STAGE

1809117

074

conference folder
Modul 1
konferenční desky
Modul 1

sleeve
FRAME
pouzdro
FRAME

1816082

1814005

conference folder (sublimation)
BASE
konferenční desky
(sublimation) BASE

sleeve
LIFE
pouzdro
LIFE

073

felt conference folder
Modul 1
konferenční desky s filcem
Modul 1

1813068

076

conference folder
SCRIPT
konferenční desky
SCRIPT

1814004

077

conference folder
SCRIPT
konferenční desky
SCRIPT

1802787

078

conference folder
CONFERENCE FOLDER
konferenční desky
CONFERENCE FOLDER

1815013

079

conference folder
WORK
konferenční desky
WORK

1814028

080

zipper bag
ELEGANCE
taška se zdrhovadlem
ELEGANCE

1814027

080

case
ELEGANCE
etue na tužky
ELEGANCE

1802782

081

laptop inlay
kapsa na laptop
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Backpacks
Batohy
1815024

082 – 151
083

1815025

083

084

085

086

taffeta backpack
SPORT
stahovací sáček
SPORT

1813051

087

drawstring bag
FLASH
stahovací sáček
FLASH

1813060

087

drawstring bag
PAINT
stahovací sáček
PAINT

1813057

088

drawstring bag
EARTH
stahovací sáček
EARTH

1813052

088

drawstring bag
ORGANIC
stahovací pytel
ORGANIC

1816063

091

1813349

1812204

089

drawstring bag
PLANET
stahovací pytel
PLANET

1813055

092

092

093

drawstring bag
JOIN
stahovací sáček
JOIN

1816079

094

drawstring bag
CARE
stahovací sáček
CARE

1816080

1818022

095

1815006

1818027

1818028

1813352

100

waist bag
STEP
ledvinka
STEP

1809793

100

waist bag
SOLUTION
ledvinka
SOLUTION

1815023

1803310
daypack
CITY
batoh
CITY

096

one-shoulder bag
COMMUNITY
bodybag
COMMUNITY

1816084

099

drybag
SAFE 1,4 L
drybag
SAFE 1,4 L

095

monostrap
IMPULSE
Monostrap
IMPULSE

099

drybag
SAFE 6 L
drybag
SAFE 6 L

one-shoulder bag
TREND
bodybag
TREND

1816083

new

098

101

backpack
TEAM
batoh
TEAM

monostrap
TREND
monostrap
TREND

1816081

097

waist bag
DAILY
ledvinka
DAILY

waist bag
BREEZE
ledvinka
BREEZE

drawstring bag
REFLEX
stahovací sáček
REFLEX

backpack
KIDS
batoh
KIDS

1802716

1815000

drawstring bag
STEP
stahovací sáček
STEP

backpack
SOLUTION
batoh
SOLUTION

1802722

090

backpack
DIAMOND
batoh
DIAMOND

backpack
FRESH
batoh
FRESH

1813355

1814002

drawstring bag
JERSEY
stahovací sáček
JERSEY

backpack
FLOW
batoh
FLOW

096

1802781

102

103

duffle bag
CITY
sportovní vak
CITY

1813070
backpack
FASHION
batoh
FASHION

104

new

new
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Backpacks
Batohy
1814029

082 – 151
105

1815019

106

107

multi bag
SKY
víceúčelová taška
SKY

1813350

108

multi bag
STEP
víceúčelová taška
STEP

1816090

109

multi bag
STAGE
víceúčelová taška
STAGE

1813062

110

111

backpack
STEP L
batoh
STEP L

1800780

112

1803908

116

1814014

1809787

116

1816072

117

1816502

118

1813348

1812216

1809123

113

1818026

119

1816505

1803367
backpack
TOUR
batoh
TOUR

127

backpack
LIKE
batoh
LIKE

1816068

119

128

backpack
LOOM
batoh
LOOM

1812213

120

129

notebook backpack
CAMPUS
batoh pro notebook
CAMPUS

121

daypack
OUTDOOR
batoh
OUTDOOR

114

126

backpack
BEACH
batoh
BEACH

backpack
BREEZE
batoh
BREEZE

1809122

125

notebook backpack
COUNTRY
batoh pro notebook
COUNTRY

backpack
STORM
batoh
STORM

1815004

124

backpack
COUNTRY
batoh
COUNTRY

drybag
SPLASH 2
vak na vodu
SPLASH 2

1814021

123

trekking backpack
MOUNTAIN
Trekingový batoh
MOUNTAIN

backpack
TRAIL
batoh
TRAIL

backpack
GALAXY
batoh
GALAXY

backpack
KURIER ECO
batoh
KURIER ECO

1809786

122

backpack
OUTDOOR
batoh
OUTDOOR

drink system
MOVE
picí systém
MOVE

backpack
SPORT
batoh
SPORT

1806694

1818025

sport backpack
MOVE
sportovní batoh
MOVE

backpack
STEP M
batoh
STEP M

1813063

115

drybag
SPLASH
vak na vodu
SPLASH

backpack
SKY
batoh
SKY

1815016

1812214
backpack
SPLASH
batoh
SPLASH

duffle bag
ELEGANCE
matchsack
ELEGANCE

121

new

1816089

129

notebook backpack
STAGE
batoh na notebook
STAGE

1816076
backpack
CIRCLE
batoh
CIRCLE

130

new
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Backpacks
Batohy
1818016

082 – 151
131

notebook backpack
DAILY
batoh na notebook
DAILY

1812198

new

132

1816510

1818014

133

1816085

134

notebook backpack
TOP
batoh na notebook
TOP

1813058

135

notebook backpack
URBAN
batoh pro notebook
URBAN

1816520

136

notebook backpack
LIFE
batoh na notebook
LIFE

1816060

137

notebook backpack
COMMUNITY
batoh pro notebook
COMMUNITY

1815001

138

backpack
COMMUNITY
batoh
COMMUNITY

1816517

139

laptop backpack
EUROPE
batoh na notebook
EUROPE

1816514

140

notebook backback
EUROPE
batoh na notebook
EUROPE

141

142

notebook roller
backpack EUROPE
Rolovací batoh na notebook
EUROPE

notebook backpack
FASHION
batoh pro notebook
FASHION

laptop backpack
DAILY
batoh na notebook
DAILY

1815012

notebook backpack
LOFT
batoh pro notebook
LOFT

new

1816052

143

notebook backpack
FRAME
batoh pro notebook
FRAME

1812203

144

notebook backpack
IMPULSE
batoh pro notebook
IMPULSE

1809998

145

notebook backpack
PREMIUM
batoh na notebook
PREMIUM

1816086

146

notebook bag
EXPERT
batoh na notebook
EXPERT

1807798

147

notebook backpack
MISSION
batoh pro notebook
MISSION

1816501

148

notebook backpack
SPACE
batoh pro notebook
SPACE

1814008

149

business notebook backpack
GIANT
businesový batoh na notebook
GIANT

1815008

150

notebook backpack
HASHTAG
batoh pro notebook
HASHTAG

1815009
monostrap
HASHTAG
monostrap
HASHTAG

151
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Sports & Travel bags
Sportovní a cestovní tašky
1809104

153

sport/travel bag
JOY
sportovní-cestovní taška
JOY

1813354

153

sport bag
SHIFT
sportovní taška
SHIFT

1815005

154

sport/travel bag
BREEZE
sportovní-cestovní taška
BREEZE

1813341

155

sport/travel bag
SPLASH
sportovní-cestovní taška
SPLASH

1807544

155

sport bag
CANNY
sportovní taška
CANNY

1801676

156

sport/travel bag
SPORT
sportovní-cestovní taška
SPORT

1815022

157

sports bag
TEAM
sportovní taška
TEAM

1812219

158

sport/travel bag
STORM
sportovní a cestovní taška
STORM

1806695

159

sport/travel bag
GALAXY
sportovní-cestovní taška
GALAXY

1813342

159

sport/travel bag
STEP
sportovní-cestovní taška
STEP

152 – 172
160

1814017

travel bag
FASHION
cestovní taška
FASHION

1814032

160

sport/travel bag
ELEGANCE
sportovní a cestovní taška
ELEGANCE

1814006

161

multi bag
CRAFT
víceúčelová taška
CRAFT

162

1816054

sport/travel bag
FRAME
sportovně-cestovní taška
FRAME

1815003

163

travel bag
COMMUNITY
cestovní taška
COMMUNITY

1814019

164

sport/travel bag
JOURNEY
sportovní-cestovní taška
JOURNEY

1816069

165

sport/travel bag
LOOM
sportovní-cestovní taška
LOOM

1816073

166

sport/travel bag
COUNTRY
sportovní a cestovní taška
COUNTRY

1815018

167

sport/travel bag
SKY
sportovní-cestovní taška
SKY

1816518

168

sport/travel bag
EUROPE
sportovně-cestovní taška
EUROPE

1809789

169

sport/travel bag
MISSION
sportovní-cestovní taška
MISSION

1815010

170

roller bag
HASHTAG
cestovní taška na kolečkách
HASHTAG

1807784

171

roller bag
MISSION
cestovní taška na kolečkách
MISSION

1813347

172

roller bag
IMPULSE
cestovní taška na kolečkách
IMPULSE

241

Travel accessories
Příslušenství na cesty
1801059

174

1816055

175

1814011

175

1814012

176

1814013

wash bag
SPORT
toaletní taška
SPORT

1809120

176

177

zipper bag
CIRCLE
taška se zipem
CIRCLE

1818021

1815021
case
ORGANIC
pouzdro
ORGANIC

178

new

new

zip bag
DAILY
brašna se zdrhovadlem
DAILY

1807546

179

zipper bag
COLLECT
pouzdro se zdrhovadlem
COLLECT

1813059

179

zipper bag
SWITCH
taška se zipem
SWITCH

1814009

182

zipper bag
ORGANIC L
pouzdro se zdrhovadlem
ORGANIC L

wash bag
TOUR
cestovní necesér
TOUR

1816500

182

zipper bag
ORGANIC M
pouzdro se zdrhovadlem
ORGANIC M

wash bag
RETRO
kosmetická taška
RETRO

1802719

182

zipper bag
ORGANIC S
pouzdro se zdrhovadlem
ORGANIC S

zipper bag
LIFE
taška se zipem
LIFE

1809791

181

zip bag
FRAME
brašna se zdrhovadlem
FRAME

wash bag
BUSINESS
cestovní necesér
BUSINESS

1816523

173 – 186

180

wash bag
TRAVEL
cestovní necesér
TRAVEL

183

1800771

184

drawstring bag
UNIVERSAL
stahovací sáček
UNIVERSAL

1800772

184

bag with press buttons
UNIVERSAL
desky
UNIVERSAL

1800177

185

zipper bag
UNIVERSAL
pouzdro se zdrhovadlem
UNIVERSAL

1814007
shoe bag
SOLUTION
taška na boty
SOLUTION

186
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Shopping bags
Nákupní tašky
1816064

187 – 215
188

shoulder bag
PLANET
dětská kabela přes
PLANET

1816062

189

190

shopper
FAIR
nákupní taška
FAIR

1816065

191

192

shopper
SUNNY
nákupní taška
SUNNY

1814023

193

shopper
BEACH
nákupní taška
BEACH

1809798

194

shopper
MALL
nákupní taška
MALL

1809999

194

shopper
NATURE
nákupní taška
NATURE

1815014

195

shopper
EARTH
nákupní taška
EARTH

1809799
shopper
ORGANIC
nákupní taška
ORGANIC

1816061

1816070
shopper
LOOM
nákupní košík
LOOM

tote bag
PLANET
taška
PLANET

1816507

197

196

1816506

199

shopper
LIKE
nákupní taška
LIKE

197

reusable produce bag
ORGANIC
univerzální pytel
ORGANIC

shopper
PLANET
nákupní košík
PLANET

1815020

1814003
shopper
NATIVE
nákupní taška
NATIVE

198

1812212

200

shopper
SPIRIT
nákupní taška
SPIRIT

1816519
shopper
LIFE
nákupní taška
LIFE

201
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Shopping bags
Nákupní tašky

187 – 215
202

1807785
shopper
BONNY
nákupní taška
BONNY

202

1807781

207

1807556

208

city shopper
ModernClassic
nákupní taška
ModernClassic

shopper
SOLUTION
nákupní taška
SOLUTION

203

1814016

1814000

209

204

1815017

205

1816078

1805710
shopper
NewClassic
nákupní taška
NewClassic

shopper
SKY
nákupní taška
SKY

shopper
CIRCLE
nákupní taška
CIRCLE

1807536

210

shopper
ModernClassic
nákupní taška
ModernClassic

shopper
ELEGANCE
nákupní taška
ELEGANCE

206

new

1816075

212

organizer
ModernClassic
organizér
ModernClassic

1818029

213

organizer XL
ModernClassic
organizér XL
ModernClassic

1808800

214

felt shopper
BASKET
filc nákupní košík
BASKET

shopper
JERSEY
nákupní taška
JERSEY

shopper
STORE
nákupní taška
STORE

1814030

1818019
shopper
DAILY
nákupní taška
DAILY

211

1807777

214

shopper
BLACK BASKET
nákupní košík
BLACK BASKET

1803939
shopper
BASKET
nákupní košík
BASKET

215

new
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Cool bags
Chladicí tašky
1815015

216 – 225
217

1816503

1818030

218

cool shopper
SOFTBASKET
chladicí nákupní taška
SOFTBASKET

1812211

220

1814015

new

219

1818017

221

cool shopper
DAILY
chladicí nákupní taška
DAILY

1815028

new

222

227

Daypack
OUTDOOR
batoh
OUTDOOR

1818013

228

224

cool bag
SOLUTION
termo taška
SOLUTION

225

cool bag
SPORT
chladicí taška
SPORT

bike bags
Cyklistické tašky
1818026

1809797

1802721

thermo bag
FLOW
thermobag
FLOW

cool bag
FAMILY XL
termo taška
FAMILY XL

223

lunch bag
SOLUTION
lunchbag
SOLUTION

cool backpack
TREND
batoh chladicí
TREND

cool shopper
BASKET
chladicí nákupní taška
BASKET

226 – 232
new

new

bicycle frame bag
CYCLE
cyklistická brašna na rám
CYCLE

1812206

228

1818012

backpack
REFLEX
batoh
REFLEX

1818011

232

new

bicycle handlebar
bag CYCLE
cyklistická brašna na řídítka
CYCLE

230

bike bag
CYCLE
cyklistická brašna
CYCLE

new

SERIES
SÉRIE

246

COUNTRY
1816074

024

025

shoulder bag
COUNTRY
taška přes rameno
COUNTRY

1816072

124

backpack
COUNTRY
batoh
COUNTRY

1816502

026

125

166

sport/travel bag
COUNTRY
sportovní a cestovní taška
COUNTRY

LIKE

1816066

1816068

1816069

027

023

shoulder bag
LIKE
taška přes rameno
LIKE

1816505

127

128

shopper
LIKE
nákupní taška
LIKE

1816522

165

1816520

198

199

1818012

136

notebook backpack
LIFE
batoh na notebook
LIFE

1816519

201

shopper
LIFE
nákupní taška
LIFE

new

228

bicycle frame bag
CYCLE
cyklistická brašna na rám
CYCLE

1818011

067

sleeve
LIFE
pouzdro
LIFE

shopper
LOOM
nákupní košík
LOOM

1818013

045

notebook bag
LIFE
kabela na notebook
LIFE

230

bike bag
CYCLE
cyklistická brašna
CYCLE

backpack
LIKE
batoh
LIKE

1816506

1816521

sport/travel bag
LOOM
sportovní-cestovní taška
LOOM

1816070

039 | 175

zipper bag
LIFE
taška se zipem
LIFE

shoulder bag
LOOM
taška přes rameno
LOOM

CYCLE
1816504

1816523

backpack
LOOM
batoh
LOOM

notebook backpack
COUNTRY
batoh pro notebook
COUNTRY

1816073

1816067

LIFE

multi bag
LOOM
víceúčelová taška
LOOM

CrossBag
COUNTRY
CrossBag
COUNTRY

1816071

LOOM

232

bicycle handlebar
bag CYCLE
cyklistická brašna na řídítka
CYCLE

BREEZE
1815006

098

waist bag
BREEZE
ledvinka
BREEZE

1815004

118

backpack
BREEZE
batoh
BREEZE

1815005

154

sport/travel bag
BREEZE
sportovní-cestovní taška
BREEZE

247

FASHION
1814010

PLANET

046

1813070

drawstring bag
PLANET
stahovací pytel
PLANET

104

shoulder bag
PLANET
dětská kabela přes
PLANET

132

1815029

tote bag
PLANET
taška
PLANET

036

083

1815025

1815028
thermo bag
FLOW
thermobag
FLOW

1815019

106

083

1815016

107

1815018

167

sport/travel bag
SKY
sportovní-cestovní taška
SKY

222

116

drybag
SPLASH
vak na vodu
SPLASH

1809787

116

1813341

155

1815017
shopper
SKY
nákupní taška
SKY

1816087

041

notebook bag
STAGE
kabela na notebook
STAGE

multi bag
SKY
víceúčelová taška
SKY

backpack
FRESH
batoh
FRESH

1809786

STAGE
backpack
SKY
batoh
SKY

backpack
FLOW
batoh
FLOW

115

backpack
SPLASH
batoh
SPLASH

sport/travel bag
SPLASH
sportovní-cestovní taška
SPLASH

SKY

CrossBag
FLOW
CrossBag
FLOW

1815024

191

1816065

160

1812214

drybag
SPLASH 2
vak na vodu
SPLASH 2

shopper
PLANET
nákupní košík
PLANET

travel bag
FASHION
cestovní taška
FASHION

FLOW

189

1816062

notebook backpack
FASHION
batoh pro notebook
FASHION

1814017

188

1816064

backpack
FASHION
batoh
FASHION

1812198

089

1816063

notebook bag
FASHION
kabela na notebook
FASHION

SPLASH

205

1816088

069

laptop bag
STAGE
kapsa na notebook
STAGE

1816090

109

multi bag
STAGE
víceúčelová taška
STAGE

1816089

129

notebook backpack
STAGE
batoh na notebook
STAGE

248

STEP
1813349

EUROPE
092

drawstring bag
STEP
stahovací sáček
STEP

1813352

100

waist bag
STEP
ledvinka
STEP

1813350

108

110

backpack
STEP M
batoh
STEP M

1813063

111

159

EARTH

shopper
EARTH
nákupní taška
EARTH

1816517

139

laptop backpack
EUROPE
batoh na notebook
EUROPE

1816514

140

1816510

142

1816518

168

sport/travel bag
EUROPE
sportovně-cestovní taška
EUROPE

JERSEY
088

drawstring bag
EARTH
stahovací sáček
EARTH

1815014

049

Notebook roller
backpack EUROPE
Rolovací batoh na notebook
EUROPE

sport/travel bag
STEP
sportovní-cestovní taška
STEP

1813057

1816515

notebook backback
EUROPE
batoh na notebook
EUROPE

backpack
STEP L
batoh
STEP L

1813342

037

zip bag
EUROPE
brašna se zdrhovadlem
EUROPE

notebook bag
EUROPE
kabela na notebook
EUROPE

multi bag
STEP
víceúčelová taška
STEP

1813062

1816516

195

1814002

shopper
JERSEY
nákupní taška
JERSEY

1818022

new

097

waist bag
DAILY
ledvinka
DAILY

1818016

131

notebook backpack
DAILY
batoh na notebook
DAILY

1818014

133

laptop backpack
DAILY
batoh na notebook
DAILY

1818021

178

new

new

new

zip bag
DAILY
brašna se zdrhovadlem
DAILY

1818019

207

shopper
DAILY
nákupní taška
DAILY

221

1818017

cool shopper
DAILY
chladicí nákupní taška
DAILY

GALAXY
090

drawstring bag
JERSEY
stahovací sáček
JERSEY

1814000

DAILY

209

1806694

113

backpack
GALAXY
batoh
GALAXY

1806695

159

sport/travel bag
GALAXY
sportovní-cestovní taška
GALAXY

249

ELEGANCE
1814026

038

040

shoulder bag
ELEGANCE
taška přes rameno
ELEGANCE

1814034

071

laptop bag
ELEGANCE
kapsa na notebook
ELEGANCE

1814028

080

zipper bag
ELEGANCE
taška se zdrhovadlem
ELEGANCE

1814027

080

case
ELEGANCE
etue na tužky
ELEGANCE

1814029

105

160

sport/travel bag
ELEGANCE
sportovní a cestovní taška
ELEGANCE

1814030
shopper
ELEGANCE
nákupní taška
ELEGANCE

036

1816050

047

notebook bag
FRAME
brašna na notebook
FRAME

1816051

048

notebook shopper
FRAME
Nákupní taška na notebook
FRAME

1816053

068

sleeve
FRAME
pouzdro
FRAME

204

068

1816052

143

1814011

182

zipper bag
ORGANIC S
pouzdro se zdrhovadlem
ORGANIC S

1814012

182

zipper bag
ORGANIC M
pouzdro se zdrhovadlem
ORGANIC M

1814013

182

1815021

183

case
ORGANIC
pouzdro
ORGANIC

162

sport/travel bag
FRAME
sportovně-cestovní taška
FRAME

1816055

088

zipper bag
ORGANIC L
pouzdro se zdrhovadlem
ORGANIC L

1816056
organizer
FRAME
organizér
FRAME

1816054

1813052

drawstring bag
ORGANIC
stahovací pytel
ORGANIC

notebook backpack
FRAME
batoh pro notebook
FRAME

duffle bag
ELEGANCE
matchsack
ELEGANCE

1814032

1816057

ORGANIC

CrossBag
FRAME
CrossBag
FRAME

CrossBag
ELEGANCE
CrossBag
ELEGANCE

1814031

FRAME

181

zip bag
FRAME
brašna se zdrhovadlem
FRAME

1809799

196

shopper
ORGANIC
nákupní taška
ORGANIC

1816061

197

reusable produce bag
ORGANIC
univerzální pytel
ORGANIC

250

CIRCLE

BASIC
1805513

028

event bag
BASIC
taška na
dokumenty BASIC

1805510

030

congress bag
BASIC
taška na
dokumenty BASIC

1816077

SOLUTION
021

1816076

130

102

1802781
duffle bag
CITY
sportovní vak
CITY

1816078
shopper
CIRCLE
nákupní taška
CIRCLE

daypack
CITY
batoh
CITY

103

1813355

084

backpack
SOLUTION
batoh
SOLUTION

177

zipper bag
CIRCLE
taška se zipem
CIRCLE

1803310

043

notebook bag
SOLUTION
kabela na notebook
SOLUTION

backpack
CIRCLE
batoh
CIRCLE

1816500

CITY

1813339

shoulder bag
CIRCLE
taška přes rameno
CIRCLE

206

new

1809793

100

waist bag
SOLUTION
ledvinka
SOLUTION

1814007

186

shoe bag
SOLUTION
taška na boty
SOLUTION

1807781

202

shopper
SOLUTION
nákupní taška
SOLUTION

1814015

223

lunch bag
SOLUTION
lunchbag
SOLUTION

1809797

224

cool bag
SOLUTION
termo taška
SOLUTION

TEAM
1815023

101

backpack
TEAM
batoh
TEAM

1815022

157

sports bag
TEAM
sportovní taška
TEAM

251

TREND

REFLEX
1812205

031

1816080

shoulder bag
REFLEX
taska přes rameno
REFLEX

1812204

092

1816081

228

1816503

new

121

daypack
OUTDOOR
batoh
OUTDOOR

1818025

095

220

cool backpack
TREND
batoh chladicí
TREND

OUTDOOR

LOFT
1815011

122

1815012

044

141

notebook backpack
LOFT
batoh pro notebook
LOFT

1812203

1814020

022

shoulder bag
JOURNEY
taška přes rameno
JOURNEY

1813347

1814019

164

sport/travel bag
JOURNEY
sportovní-cestovní taška
JOURNEY

117

backpack
STORM
batoh
STORM

1812219

172

roller bag
IMPULSE
cestovní taška na kolečkách
IMPULSE

1809108

052

business bag
MISSION
business taška
MISSION

1812215

052

business trolley
MISSION
business taška s kolečky
MISSION

147

notebook backpack
MISSION
batoh pro notebook
MISSION

STORM
1814021

144

notebook backpack
IMPULSE
batoh pro notebook
IMPULSE

1807798

JOURNEY

096

MISSION

notebook bag
LOFT
kabela na notebook
LOFT

backpack
OUTDOOR
batoh
OUTDOOR

1816084
monostrap
IMPULSE
Monostrap
IMPULSE

one-shoulder bag
TREND
bodybag
TREND

backpack
REFLEX
batoh
REFLEX

1818026

095

monostrap
TREND
monostrap
TREND

drawstring bag
REFLEX
stahovací sáček
REFLEX

1812206

IMPULSE

1809789

169

sport/travel bag
MISSION
sportovní-cestovní taška
MISSION

158

sport/travel bag
STORM
sportovní-cestovní taška
STORM

1807784

171

roller bag
MISSION
cestovní taška na kolečkách
MISSION

252

SPORT
1802716

RETRO
086

taffeta backpack
SPORT
stahovací sáček
SPORT

1800780

112

backpack
SPORT
batoh
SPORT

1801676

cool bag
SPORT
chladicí taška
SPORT

1809791

175

156

176

wash bag
SPORT
toaletní taška
SPORT

1802721

034

shoulder bag
RETRO
dětská kabela přes rameno
RETRO

wash bag
RETRO
kosmetická taška
RETRO

sport/travel bag
SPORT
sportovní-cestovní taška
SPORT

1802719

1807530

COMMUNITY

1816083

1813058

096

one-shoulder bag
COMMUNITY
bodybag
COMMUNITY
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notebook backpack
COMMUNITY
batoh pro notebook
COMMUNITY

URBAN
1814035

038

CrossBag
COMMUNITY
CrossBag
COMMUNITY

1816060

046

notebook bag
URBAN
kabela na notebook
URBAN
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1815002

135

notebook backpack
URBAN
batoh pro notebook
URBAN

1815001

138

backpack
COMMUNITY
batoh
COMMUNITY

1815003

163

travel bag
COMMUNITY
cestovní taška
COMMUNITY

HASHTAG
1815008
150
notebook backpack
HASHTAG
batoh pro notebook
HASHTAG

1815009

151

monostrap
HASHTAG
monostrap
HASHTAG

1815010
roller bag
HASHTAG
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cestovní taška na kolečkách
HASHTAG

DECORATIONS
ZUŠLECHŤOVÁNÍ
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Decorations
at a glance

Zušlechťování v přehledu

We currently provide more than 14 decoration techniques, most of which we implement directly here in
Bielefeld, and we can tell you a great deal about every
one of them. In case you should have a question, please
contact us. We are happy to advise you which logo works
particularly well on which material, using which technique.

Aktuálně nabízíme 14 zušlechťovacích technik, většinou je
realizujeme přímo v Bielefeldu a o každé z nich vám toho
můžeme spoustu vyprávět. Pokud tedy máte nějakou otázku, zavolejte nám. Rádi vám poradíme, jaké logo se nejlépe
uplatní na jaký materiál a jakou technikou.

phone company

phone company

HALFAR FAST LANE®

HALFAR FAST LANE®

The pioneering refinement of HALFAR®.
Brilliant, pin-pointed printing in photo
quality, with low energy consumption!
Rapid drying, short production times! And
all of this on a carrier material surface
that looks like satin-finished, high-quality
paper.
Long-lasting, elegant and one of a kind.
Can be refined, in part, with spot varnish refinement that inspires.

Progresivní zpracování od společnosti
HALFAR®.
Brilantní, ostrý tisk ve fotografické kvalitě
při nízké spotřebě energie! Rychlé schnutí,
krátké výrobní doby! A přitom povrch nosného materiálu, který připomíná satinovaný, kvalitní papír.
Trvanlivé, ušlechtilé a mimořádné. Částečně zušlechtěný s bodovým lakem – to je
vylepšení, které inspiruje.

A
 lready from 1 piece, ready from 1 day
after the launch of the order
S
 mall quantities and personalization
possible
C
 olour intensive, full 4c printing
N
 oble with spot varnish finish (optional)
E
 nergy-saving LED UV printing
F
 ast drying inks, without solvents and
heavy metals

J iž od 1 kusu, hotovo od 1 dne po
schválení zakázky
Možná malá množství a personalizace
Celoplošný tisk 4c s intenzivními barvami
Konečná úprava bodovým lakem
(volitelně)
Úsporný tisk LED-UV
Rychletvrdnoucí tiskové barvy neobsahující rozpouštědla a těžké kovy
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Silkscreen print
Sítotisk

Digital print
Digitální tisk

amazing:
Felt loop
Filcové poutko

High
Quality
Decorations
Embroidery
Výšivka

Transfer print
Transferový tisk

Woven label
Label tkaný

Sublimation print
Sublimační tisk

Laser engraving
Laserové gravírování

Rubber badges
Gumové emblémy

What we need from you:
R Graphic files in vectorised .eps or .ai
format
R taking care that all text is fully vectorised

R Colour information for digital printing:
CMYK
R Colour information for screen print: PMS

R Photographic or bitmap images files
should be in actual size with a minimum
resolution of 300 dpi

Pro všechny druhy tisku od vás potřebujeme tato data:
R vektorový .eps nebo .ai soubor
R Text musí být převeden na křivky.

R Fotografie > 300 dpi při velikosti 1:1
R Vložené bitmapy > 300 dpi

R Údaje o barvách pro digitální tisk: CMYK
R Údaje o barvách pro sítotisk: PMS

256

DIGITALLY PRINTED
LABEL

DIGITÁLNÍ TISK ŠTÍTKŮ

Intricate designs in difficult places
Most decoration methods for intricate designs must be applied to the component
panels before the bags are made up. In
addition many parts of a bag are difficult
if not impossible to print or embroider.
In order to decorate bags when classical
techniques are not appropriate, HALFAR®
provides digitally printed labels. They
can be embroidered on a finished bag or
sewn on the shoulder strap.

Jemné motivy na těžko dostupných
místech.
Opracování, které zahrnuje obzvlášť detailní motivy, může často být realizováno
pouze před ušitím tašky.Protože již hotové tašky jsou pro stroje velmi obtížně
dostupné. Řešením je digitální tisk štítků
od HALFAR®.Ty mohou být přišity na již
hotové tašky a popruhy.

5800162 Hangtag
Round doming (Ø 13,4 mm)
Optional on bags with zippers

5800162 Přívěsek s poutkem
Štítek kulatý: ø 13,4 mm
Volitelný pro jezdce zipu na tašce.

5800168 Hangtag
Square doming (11,5x11,5 mm)
Optional on bags with zippers

DOMING
Like a dome for your logo!
Take your logo to another dimension! With domings, make it look
lively and luxurious. The unique effect occurs when the logo is coated
with an epoxy resin to create a transparent dome. Domings are flexible and extremely hard wearing. Excellent sun and water resistance
ensures that their high quality aspect is retained over a long period of
constant use.

DOMING
Kupole pro vaše logo.
Jedinečný, vysoce kvalitní živoucí efekt domingu vzniká díky průhledné vrstvě pryskyřice. Ta je jako kupole nanesena na digitální tisk. Doming je flexibilní a udržuje vysoce kvalitní vzhled i při dlouhodobém
užívání. Je velmi dobře chráněn proti dešti a slunečnímu světlu.

5800168 Přívěsek s poutkem
Štítek čtvercový: 11,5 x 11,5 mm
Volitelný pro jezdce zipu na tašce.

Metal chain on the bag
1807556 City shopper ModernClassic
Metal chain with hanger attached to the
bag
Square doming (11x11 mm)
Integrated part of the article
Kovový přívěsek na řetízku
1807556 City-Shopper ModernClassic
Včetně přívěšku „HALFAR®“
štítek čtvercový: 11 x 11 mm
Výrobek je připraven pro nanesení
tohoto typu domingu.
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EMBOSSING

RAŽBA

Impressive advertising.
Embossing allows logos to be added
to the bag in a particularly high quality.
They are possible on our PU imitation
leather bags, where they leave a very
individual and professional impression,
also providing the option of discreet and
elegant blind embossing.

Nezapomenutelná reklama.
Ražení způsobují, že mají loga na
tašce mimořádně vysokou kvalitu. Jsou
možné u našich tašek z umělé kůže
PU, kde zanechávají velmi individuální
a profesionální dojem. K dispozici je
možnost decentního, elegantního slepého ražení.

METAL EMBLEM

KOVOVÝ EMBLÉM

For a lasting impression.
You can immortalize your logos on special quality metal emblems. Choose from
two versions:
either metal emblems with a stylishly
lasered logo, or metal emblems with
doming. On these the logo looks vividly
colourful and very sculptured and the
metal works like a frame.

Pro trvalé dojmy.
Díky kovovému emblému zvěčníte své
logo obzvlášť kvalitním způsobem.
Vyberte si ze dvou variant: První z nich
jsou kovové odznaky s laserem gravírovaným logem pro klasický, kultivovaný
vzhled. Druhou pak kovové emblémy s
domingem. Na nich vypadá logo velmi
barevně a živě a kov působí jako rám.

5800105 60 x 25 mm
pearlised
perlově stříbrný

5800112 40 x 40 mm

5800103 55 x 33 mm
pearlised
perlově stříbrný

5800119 ø 40 mm

5800111 60 x 25 mm
nickel
nebo poniklovaný

5800106 60 x 25 mm

5800110 55 x 33 mm
nickel
nebo poniklovaný

5800104 55 x 33 mm

Metal emblem
rectangular
pearlised silver or
nickel

Metal emblem
rectangular
nickel
suitable for doming

Metal emblem
oval
pearlised silver or
nickel

Metal emblem
oval
nickel
suitable for doming

Kovový emblém
obdélníkový
perlově stříbrný
nebo poniklovaný

Kovový emblém
obdélníkový
poniklovaný
s domingem

Kovový emblém
oválný
perlově stříbrný
nebo poniklovaný

Kovový emblém
oválný
poniklovaný
s domingem
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GIFT BOXES
DÁRKOVÉ BALENÍ

The gift pack.
Ready for shipping, a cardboard gift
box available in four sizes that fit most
HALFAR® bags.

icons

Transportní Balení:
Tato krabice vhodná i pro zaslání Hodí se
téměř pro všechny tašky z nabídky
HALFAR®, je k dispozici ve čtyři velikostech.

189900(1) 189900(2)
Size (cm) ca.
W 42 x H 9,5 x D 32

Size (cm) ca.
W 51 x H 10 x D 36

Rozměry (cm) cca.
š 42 x v 9,5 x h 32

Rozměry (cm) cca.
š 51 x v 10 x h 36

189900(3) 189900(9)
Size (cm) ca.
W 48,2 x H 6,6 x D 28,5

Size (cm) ca.
W 36 x H 3,5 x D 27

Rozměry (cm) cca.
š 48,2 x v 6,6 x h 28,5

Rozměry (cm) cca.
š 36 x v 3,5 x h 27

The personalized solution.
Would you like a package specially
designed for your bag? Depending on
the number of pieces ordered and on
the article that you have chosen, we can
make your wish come true.

Individuální řešení:
Balení, které je vyrobeno přímo na míru
pro Vaši tašku? V závislosti na velikosti
objednávky a výrobku rádi zrealizujeme
vaše nápady.

suitable for
laptop-inlay

cotton

vhodné pro vnitřní
pouzdro po Laptop

bavlna

notebook bag
fits most

organic cotton

kabela na notebook

bio bavlna

tablet sleeve

jute / cotton

obal na tablet

juta a bavlna

headphone opening

mixed polyester and
cotton material

otvor na sluchátk

mix materiálů z
bavlny a polyesteru

suitable for contact
with food

recycled material

vhodné pro kontakt s
potravinami

recyklovaný materiál

sublimation print

PVC-free

sublimační tisk

bez PVC

cost-efficient item

part of a bag
series

cenově výhodný
výrobek

součást série brašen

backpack carry
function

shoe compartment

nosná funkce batohu

přihrádka na obuv

temperature
retentive

foldable

udržující teplotu

skládací

splash-water
resistant

RFID shielding‘

ochrana před
stříkající vodou

odstínění RFID

decoration possibility
on HFL® carrier

anti-theft
functions

možnost zušlechtění
na nosiči HFL®

anti theft

organizer
organizér

OUR VISUAL BOOK

NAŠE VIZUÁLNÍ KNIHA

BAG IDEAS PERFECTLY PRESENTED.
We support you in staging your bag ideas professionally. We will be happy to create custom visuals
with your individual logo – even for bespoke bags.
Order our ring-bound visual book for your client
presentation – also available as online version.

PERFEKTNÍ PREZENTACE NÁPADŮ PRO TAŠKY.
Pomůžeme vám profesionálně realizovat vaše nápady v oblasti tašek. Rádi pro vás vytvoříme individuální vizuální ztvárnění se zákaznickým logem – také
na zakázku! Objednejte si naši vizuální knihu pro
vaši prezentaci u zákazníka, nebo si objednejte její
online verzi.

This catalogue has been produced CO2-neutral
Tento katalog byl vyroben s nulovou uhlíkovou stopou.
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duffle bag ELEGANCE
shopper ELEGANCE
shoulder bag ELEGANCE
sport/travel bag ELEGANCE
laptop bag ELEGANCE
notebook bag URBAN
backpack DIAMOND
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CrossBag COMMUNITY
travel bag COMMUNITY
backpack BREEZE
sport/travel bag BREEZE
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notebook backpack HASHTAG
Monostrap HASHTAG
roller bag HASHTAG
notebook bag LOFT
notebook backpack LOFT
conference folder WORK
shopper EARTH
cooler shopper BASKET
multi bag SKY
shopper SKY
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backpack SKY
shopper FAIR
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sport/travel bag TEAM
backpack TEAM
backpack FLOW
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thermo bag FLOW
CrossBag FLOW
notebook bag FRAME
notebook shopper FRAME
notebook backpack FRAME
sleeve FRAME
sport/travel bag FRAME
zip bag FRAME
Organizer FRAME
CrossBag FRAME
notebook backpack COMMUNITY
reusable produce bag ORGANIC
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drawstring bag PLANET
shoulder bag PLANET
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shoulder bag LOOM
multi bag LOOM
backpack LOOM
sport/travel bag LOOM
shopper LOOM
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backpack COUNTRY
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laptop sleeve ModernClassic
one-shoulder bag COMMUNITY
monostrap IMPULSE
notebook backback TOP
notebook backback EXPERT
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backpack LIKE
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notebook bag EUROPE
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laptop backpack EUROPE
sport/travel bag EUROPE
shopper LIFE
notebook backpack LIFE
notebook bag LIFE
sleeve LIFE
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bicycle handlebar bag CYCLE
bicycle frame bag CYCLE
laptop backpack DAILY
notebook backpack DAILY
cooler shopper DAILY
shopper DAILY
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black
light grey
navy
yellow
red
transparent
royal blue
anthracite
orange
white
beige
wine red
neon yellow
grey
green
olive
dark blue
black -black
magenta
silver
multicolored
light grey
blue
orange
light blue
green
pink
brown
apple green
dark red
red
taupe
beige-dark blue
off-white
green
light green
fuchsia
navy-brown
grey-brown
black matt
gold
dusky pink
grey sprinkle
mint
cyan
brown sprinkle
black sprinkle
teal
nature
blue-grey sprinkle
night grey
red-yellow
grey-orange
navy-red
apple green- green
light grey sprinkle
brown
cyan-royal blue
khaki
black-grey sprinkle

černá
světle šedá
námořní modrá
žlutá
červená
transparentní
královská modrá
antracitová
oranžová
bílá
béžová
burgundské
neonová žlutá
šedá
zelená
olivová
tmavě modrá
černá-černá
magenta
stříbrná
barevné
světle šedá
modrá
oranžová
světle šedá
zelená
růžová
hnědá
májová zelená
tmavý červená
červená
hnědošedá
bežová-tmavě modrá
krémově bílý
zelená
světle zelená
fuchsiová
námořní modrá-hnědá
šedá-hnědá
černá matná
zlato
starorůžový
šedý melír
mátový
azurová
hnědý melír
černý melír
petrolová
přírodní
modrošedá melírovaná
noční šeď
červená-žlutá
šedá-oranžová
námořní modř-červená
jarní zelená-zelená
popel
hnědá
azurová-královská modrá
khaki
černá-šedý melír
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