nová základní řada,nabízející vynikající kvalitu,
kompletní sortiment a jednoduchý elegantní design,
který dotváří image každého interiéru

TRAVEL CARE - NEW
MÝDLA A ŠAMPONY
Šampon + sprchový gel 10 ml , obal "poduška"
obj.č. AB 01 MTR2
kartonový odběr (ks):
600
1 050 Kč

Mýdlo tuhé 12 g, v transparentním PP obalu
obj.č. B 0812 TR2
kartonový odběr (ks):
500
975 Kč

cena za kus při kartonovém odběru:

cena za kus při kartonovém odběru:

minimální odběr (ks):
dostupnost:

1,75 Kč
1
1,96 Kč
skladem

minimální odběr (ks):
dostupnost:

1,95 Kč
1
2,18 Kč
skladem

Mýdlo kulaté 15 g, v neprůhledném PP obalu
obj.č. B 0915 TR2
kartonový odběr (ks):
300
720 Kč

Mýdlo kulaté 15 g, v plisovaném papíru
obj.č. B 0215 TR2
kartonový odběr (ks):
280

1 190 Kč

cena za kus při kartonovém odběru:

cena za kus při kartonovém odběru:

4,25 Kč

minimální odběr (ks):
dostupnost:

2,40 Kč
1
2,69 Kč
skladem

minimální odběr (ks):
dostupnost:

1
4,76 Kč
skladem

Mýdlo tuhé 14 g, v papírovém obalu
obj.č. B 1614 TR2
kartonový odběr (ks):

500

cena za kus při kartonovém odběru:
minimální odběr (ks):
dostupnost:

1 250 Kč
2,50 Kč

1
2,80 Kč
skladem

Šampon + sprchový gel 20ml ,
transparentní, PET lahvička
obj.č. P 20 MTR2
kartonový odběr (ks):

Šampon + sprchový gel 30ml ,
transparentní, PET lahvička
400

cena za kus při kartonovém odběru:
minimální odběr (ks):
dostupnost:

2 100 Kč

obj.č. P 30 MTR2
kartonový odběr (ks):

5,25 Kč

cena za kus při kartonovém odběru:

1
5,88 Kč
skladem

minimální odběr (ks):
dostupnost:

300

1 785 Kč
5,95 Kč

1
6,66 Kč
skladem

PÉČE O TĚLO
Holicí set s dvoubřitvou žiletkou & pěnivým
gelem v PP sáčku
obj.č. E 010 TR2
kartonový odběr (ks)
600
cena za kus při kartonovém odběru:
minimální odběr (ks)
dostupnost

6 900 Kč

Kartáček na zuby s ochranným krytem & 5
g zubní pasta v plastovém sáčku
obj.č. E 09 T
kartonový odběr (ks)
1000

11 500 Kč

11,50 Kč

cena za kus při kartonovém odběru:

11,50 Kč

1
12,88 Kč
skladem

minimální odběr (ks)
dostupnost

Hygienický set - 3 x odličovací tampon, 4 x
vatičky + pilníček v papírové krabičce
obj.č. DE02TR2
kartonový odběr (ks)
702
7 371 Kč

Hřeben průhledný 13 cm jednořadý

cena za kus při kartonovém odběru:

cena za kus při kartonovém odběru:

minimální odběr (ks)
dostupnost

10,50 Kč
1
11,76 Kč
skladem

obj.č. C09T
kartonový odběr (ks)
minimální odběr (ks)
dostupnost

1
12,88 Kč
skladem

2000

5 000 Kč
2,50 Kč

1
2,80 Kč
skladem

Osvěžující ubrousek, vůně citrónu v papír.sáčku
obj.č. AB 09 TR2
kartonový odběr (ks)
1000 1 750 Kč

Maxi osvěžující ubrousek s vůní WHITE TEA
obj.č. AB 50 TR2
kartonový odběr (ks)
800
2 000 Kč

cena za kus při kartonovém odběru:

cena za kus při kartonovém odběru:

minimální odběr (ks)
dostupnost

1,75 Kč

2,50 Kč

1
1,96 Kč
skladem

minimální odběr (ks)
dostupnost

1
2,80 Kč
skladem

1000

2 750 Kč

Čepice do sprchy v papírové krabičce
obj.č. C 02 TR2
kartonový odběr (ks)
1000

4 950 Kč

2,75 Kč

cena za kus při kartonovém odběru:

4,95 Kč

KOUPACÍ ČEPICE
Čepice do sprchy v polyeth. sáčku
obj.č. C 01 STR2
kartonový odběr (ks)
cena za kus při kartonovém odběru:
minimální odběr (ks)
dostupnost

1
3,08 Kč
skladem

minimální odběr (ks)
dostupnost

1
5,54 Kč
skladem

1000

4 750 Kč

Minišitíčko v plastové krabičce včetně jehel
s navlečenou nití
obj.č. C 013 T
kartonový odběr (ks)
1000 11 950 Kč

4,75 Kč

cena za kus při kartonovém odběru:

PÉČE O OBUV A ODĚV
Šitíčko v papírové krabičce
obj.č. C 07 TR2
kartonový odběr (ks)
cena za kus při kartonovém odběru:
minimální odběr (ks)
dostupnost

100
532,00 Kč
skladem

minimální odběr (ks)
dostupnost

Ubrousek pro očistu bot v papírovém obalu
6x8 cm
obj.č. AB14N
kartonový odběr (ks)
1000 1 900 Kč

Hubka na boty v papírové krabičce

cena za kus při kartonovém odběru:

cena za kus při kartonovém odběru:

minimální odběr (ks)
dostupnost

1,90 Kč
1
2,13 Kč
skladem

obj.č. F 01 TR2
kartonový odběr (ks)
minimální odběr (ks)
dostupnost

Hubka na leštění bot v průhledném
celofánovém obalu
obj.č. F 02 BULK
kartonový odběr (ks)
2000

6 500 Kč

obj.č. C015
kartonový odběr (ks)

cena za kus při kartonovém odběru:

3,25 Kč

cena za kus při kartonovém odběru:

minimální odběr (ks)
dostupnost

11,95 Kč
100
1 338,40 Kč
na objednávku

1000

6 750 Kč
6,75 Kč

100
756,00 Kč
skladem

Mini šitíčko v průhledném sáčku

1
3,64 Kč
skladem

minimální odběr (ks)
dostupnost

5000

11 250 Kč
2,25 Kč

1
2,52 Kč
skladem

PRO POHODLÍ HOSTŮ
Pantofle z netkané textilie s vypolstr.
podrážkou
obj.č. F 013
kartonový odběr (ks)
250

4 188 Kč

obj.č. F 08
kartonový odběr (ks)

cena za kus při kartonovém odběru:

16,75 Kč

cena za kus při kartonovém odběru:

minimální odběr (ks)
dostupnost

Pantofle "De luxe" bavlněné

1
18,76 Kč
skladem

Hygienický pásek pro označení čisté toalety
obj.č. G 09 N
kartonový odběr (ks)

2000

cena za kus při kartonovém odběru:
minimální odběr (ks)
dostupnost

cena za kus při kartonovém odběru:
minimální odběr (ks)
dostupnost

cena za kus při kartonovém odběru:
minimální odběr (ks)
dostupnost

1 100 Kč

5 200 Kč

cena za kus při kartonovém odběru:

1,30 Kč

1000

minimální odběr (ks)
dostupnost

2 475 Kč

4 250 Kč

cena za kus při kartonovém odběru:

4,25 Kč

cena za kus při kartonovém odběru:
minimální odběr (ks)
dostupnost

karton
na objednávku

1 925 Kč

4 750 Kč

2,75 Kč

cena za kus při kartonovém odběru:

0,95 Kč

minimální odběr (ks)
dostupnost

karton
na objednávku

1 950 Kč

Pytel na prádlo - polyethylen 60 x 40cm s
referencí o pokoji
obj.č. G 06 N
kartonový odběr (ks)
1000

4 950 Kč

1,95 Kč

cena za kus při kartonovém odběru:

4,95 Kč

karton
na objednávku

1000

minimální odběr (ks)
dostupnost

Ubrousek pod skleničku , osmi vrstvý,
průměr 8 cm
obj.č. G 03 N
kartonový odběr (ks)
5000

Zátky do uší , 2ks v papírové krabičce, žluté
obj.č. D024
kartonový odběr (ks)

karton
na objednávku

4,95 Kč

10
30,80 Kč
skladem

cena za kus při kartonovém odběru:

minimální odběr (ks)
dostupnost

Lžíce na boty - decentní poloprůhledný
bezbarvý plast, 15cm
obj.č. F 05 T
kartonový odběr (ks)
1000

Tácek na přikrytí skleničky, průměr 8 cm
obj.č. G 014 N
kartonový odběr (ks)

50
2 100,00 Kč
na objednávku

0,55 Kč

1
5,54 Kč
skladem

Pohárek "Flexible" v hygien.plast. obalu,
230ml
obj.č. G 02
kartonový odběr (ks)
700

9 375 Kč
37,50 Kč

Hygienický pásek samolepicí pro označení
čisté toalety
obj.č. G 095 N
kartonový odběr (ks)
4000

500
308,00 Kč
skladem

Závěska na dveře hotel. pokoje - "Nerušit"
červená/zelená
obj.č. H 021
kartonový odběr (ks)
500

minimální odběr (ks)
dostupnost

250

minimální odběr (ks)
dostupnost

karton
na objednávku

Clona na ochranu očí v papírové krabičce

21 500 Kč

obj.č. D026
kartonový odběr (ks)

21,50 Kč

cena za kus při kartonovém odběru:

1
24,08 Kč
skladem

minimální odběr (ks)
dostupnost

1000

21 500 Kč
21,50 Kč

1
24,08 Kč
skladem

Papírové hygienické sáčky na dámská WC
obj.č. B00371
kartonový odběr (ks)

2100

cena za kus při kartonovém odběru:

1 487 Kč
0,60 Kč

minimální odběr (ks)

100

dostupnost

skladem

Využijte výhodnějších kartonových cen.
Při odběru po kusech se cena navyšuje o 12% .
Dodací lhůta položek na objednávku: 1 až 3 týdny

67,20 Kč

rozšiřující
řada
provšpičkové
neutrálním
hotely,
které
dbají
balení,
nai velmi
dokonalou
pro
Tatovřada
nová
luxusní
jeelegantním
vyrobena
s využitím
moderních
Záměrem bylo vytvořit o s o b i t o u h y p o a l e r g e n n í k o s m e t iluxusní
k u která
oblasti
péče ořada
tělo
splňuje
požadavky

řada H2O - křišťálová čistota
Sprchový gel a šampon 10 ml, obal
"poduška"
obj.č. AB 01 H2O
kartonový odběr (ks)
200
cena za kus při kartonovém odběru

minimální odběr (ks)
dostupnost

Značková základní řada doplňků pro osobní hygienu za
velice příznivé ceny.

390 Kč

Jemné tuhé mýdlo 12 g, v poloprůhledném
obalu
obj.č. B 0812 H2O
kartonový odběr (ks)
150

383 Kč

1,95 Kč

cena za kus při kartonovém odběru

2,55 Kč

karton

minimální odběr (ks)
dostupnost

skladem

karton
skladem

Sprchový gel a šampon 19 ml, PET lahvička
P19H2O
kartonový odběr (ks)
50
313 Kč

Osvěžující ubrousek se svěží citronovou vůní
AB09H2O
kartonový odběr (ks)
250
388 Kč

cena za kus při kartonovém odběru

6,25 Kč

cena za kus při kartonovém odběru

minimální odběr (ks)
dostupnost

karton
skladem

minimální odběr (ks)
dostupnost

250

550 Kč

Čepice do sprchy a bazénů, v průhledném
obalu
C01FH2O
kartonový odběr (ks)
50

223 Kč

2,20 Kč

cena za kus při kartonovém odběru

4,45 Kč

karton

minimální odběr (ks)
dostupnost

Ubrousek na boty s lešticí přísadou
AB14H2O
kartonový odběr (ks)
cena za kus při kartonovém odběru

minimální odběr (ks)
dostupnost

skladem

KALVEI,s.r.o. Praha, Americká 22, Praha 2 - Vinohrady, tel. 222 515 885, tel/fax 222 515 930
KALVEI,s.r.o. Uherské Hradiště, Otakarova 84, Uherské Hradiště, tel. 572 570 042, tel/fax 572 570 034

info@kalvei.cz
www.davkovace.cz

1,55 Kč

karton
skladem

karton
skladem

Platné od 1.6.2009

KALVEI,s.r.o. - středisko sever, areál ISŠ, Hrdly 105, Bohušovice nad Ohří, tel. 602 516 548, 725 057 277

PRIJA -čistá příroda

www.kalvei.cz

Ceny uvedeny bez DPH 19%

Luxusní řada s rostlinnými přísadami, suroviny pocházejí
z botanických oblastí západu i východu -zpracování ryze
přírodními postupy.

Se smyslným aroma a vynikajícími vlastnostmi,pěstí a hýčká pokožku, je hypoalergenní , vyniká smyslným aroma -řadí se mezi
výrobky AROMATHERAPY PRODUKT
AB 01 PR
10 ml / obal 6 x 10 cm
Sprchový gel a šampon s vitalizující
přísadou GINSENS
600 ks
2,15 Kč
dostupnost
skladem
B 09 PR
Kulaté mýdlo v obalu FLOW PACK

14 g

300 ks
dostupnost

2,95 Kč
skladem

PET 44 PR
41 ml / PET obal
Vitalizující sprchový gel a šampon s
přísadou GINSENS
216 ks
7,75 Kč
dostupnost
skladem

AB 31 BPR
12 ml / obal 9 x 9 cm
Vitalizující koupelový krém s přísadou
GINSENS
500 ks
3,50 Kč
dostupnost
na objednávku

AB 32 SPR
10 ml / obal 9 x 9 cm
Revitalizační šampon s přísadou ERUCA
SATIVA
500 ks
2,25 Kč
dostupnost
na objednávku

AB 33 MPR
4 ml / obal 9 x 9 cm
Krém na ruce s olejem MADACAM pro
sametově hebkou pokožku

AB 34 CPR
6 ml / obal 9 x 9 cm
Tonizační tělový krém s přisadou z
vlašských ořechů a CENTELLA ASIATICA

500 ks
dostupnost

500 ks
dostupnost

4,45 Kč
na objednávku

4,35 Kč
na objednávku

AB 36 EPR
4 ml / obal 9 x 9 cm
Ubrousek s posilujícím extraktem z laoských
lotosových květů

AB 30 PR
15 ml / obal 9 x 9 cm
Vitalizující sprchový gel a šampon s
přísadou GINSENS

500 ks
dostupnost

500 ks
dostupnost

2,65 Kč
na objednávku

2,50 Kč
na objednávku

B 037 PR
40 g
Béžové mýdlo s raženým logem, v luxusním
obalu
400 ks
12,50 Kč
dostupnost
na objednávku

B 033 PR
25 g
Béžové mýdlo s raženým logem, v luxusním
obalu
500 ks
8,90 Kč
dostupnost
na objednávku

C 021 PR
Sprchová čepice v luxusním obalu z rec.
papíru
1000 ks
3,95 Kč
dostupnost
na objednávku

C 071 PR
Šitíčko v luxusním obalu z rec. papíru

D 051 PR
Čisticí tyčinky(4) a bavlněné
kosmet.tampony(2)
1000 ks
dostupnost

E 02 PR
Pilníček a třešňové dřívko

1000 ks
dostupnost

1000 ks
dostupnost

4,95 Kč
na objednávku

3,95 Kč
na objednávku

7,20 Kč
na objednávku

E 081 PR
Dental set -(kartáček+pasta) v luxus.obalu z
rec. papíru
500 ks
14,50 Kč
dostupnost
na objednávku

F 021 PR
Houbička na boty v luxusním obalu z rec.
papíru
1000 ks
7,60 Kč
dostupnost
na objednávku

H 081 PR
Papírové kapesníčky 5ks v luxusním obalu

L 01 PR
40 g
Béžová koupel. tableta v luxusním obalu z
rec. papíru
400 ks
22,50 Kč
dostupnost
na objednávku

300 ks
dostupnost

4,90 Kč
na objednávku

PET 44 BPR
41 ml / PET obal
Krémová koupel s vitalizující přísadou
GINSENS
216 ks
10,95 Kč
dostupnost
na objednávku

AROMATHERAPY
PRODUKT

PET 44 LPR
41 ml / PET obal
Relaxační masážní emulze s přísadou
CYPRES
216 ks
14,50 Kč
dostupnost
na objednávku

SP 091 PR
Masážní houbička z přírodních vláken

PET 44 SPR
41 ml / PET obal
Revitalizační šampon s přísadou ERUCA
SATIVA

500 ks
dostupnost

216 ks
dostupnost

48,00 Kč
na objednávku

Uvedené ceny jsou platné při kartonových odběrech.
V případě jednotkového odběru se ke kartonovým cenám přičítá 12%.
Zboží na objednávku dodáváme pouze po celých kartonech.
Dodací lhůta u položek na objednávku: 1 až 3 týdny

KALVEI,s.r.o. Praha, Americká 22, Praha 2 - Vinohrady, tel. 222 515 885, tel/fax 222 515 930

info@kalvei.cz

7,40 Kč
na objednávku

KALVEI,s.r.o. Uherské Hradiště, Otakarova 84, Uherské Hradiště, tel. 572 570 042, tel/fax 572 570 034
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Platné od 1.6.2009
Ceny uvedeny bez DPH 19%

ANYAH - dokon alost v každém detailu
Tato nová luxusní řada je vyrobena s využitím moderních technologických procesů
z č i s t ě p ř í r o d n í ch s u r o v i n .
Záměrem bylo vytvořit o s o b i t o u h y p o a l e r g e n n í k o s m e t i k u která v oblasti péče o tělo splňuje požadavky i velmi náročné
klientely.
AB 30 AY
15 ml
Vlasový a tělový gel ANYAH, posilující s
přísadou GINKGO BILOBA
500 ks
2,95 Kč
dostupnost
na objednávku

AB 31 BAY
12 ml
Sprchový gel ANYAH, s mikročástečkami
PHYTOSTIMULINS
500 ks
3,50 Kč
dostupnost
na objednávku

AB 32 SAY
12 ml
Šampon a kondicionér ANYAH, s přísadou
proteinů
500 ks
2,75 Kč
dostupnost
na objednávku

AB 34 CAY
6 ml
Hydratační tělový krém a tonikum ANYAH,
s vitamínem F
500 ks
5,25 Kč
dostupnost
na objednávku

AB 31 DSAY
12 ml
Gel po opalování ANYAH, zvláčňující, pro
obličej i tělo, obsahuje mikrogranule
vitaminu
500 ks E
8,50 Kč
dostupnost
na objednávku

AB 32 LSAY
10 ml
Opalovací mléko ANYAH, s UVA a UVB
ochranným faktorem a bio karotenem
500 ks
9,50 Kč/ks
dostupnost
na objednávku

AB 36 DAY
4 ml
Deodorační ubrousek ANYAH, s
desinfikujícími a protipachovými přísadami
500 ks
3,50 Kč
dostupnost
na objednávku

AB 36 IAY
4 ml
Osobní hygienický ubrousek ANYAH, s
ochrannými přísadami na bázi bílých leknínů
500 ks
3,20 Kč
dostupnost
na objednávku

AB 36 RAY
4 ml
Osvěžující ubrousek ANYAH, s pěstícími
pletipříznivými přisadami
500 ks
2,95 Kč
dostupnost
na objednávku

AB 36 STAY
4 ml
Odstraňovač make upu ANYAH, zvláčňující,
vhodný pro oči i obličej
500 ks
3,80 Kč
dostupnost
na objednávku

AB 40 SBAY
30 g
Koupelová sůl pro posílení energie AROMATHERAPY
300 ks
11,50 Kč
dostupnost
na objednávku

B 012 AY

B 09 AY
14 g
Kulaté kusové mýdlo ANYAH, v obalu
FLOW-PACK
300 ks
2,75 Kč
dostupnost
na objednávku

C 01 SFLOWAY
Sprchová čepice ANYAH, v obalu FLOWPACK
400 ks
4,95 Kč
dostupnost
na objednávku

20 g

Hranaté mýdlo ANYAH, v papírové krabičce
420 ks
dostupnost

3,75 Kč
na objednávku

Uvedené ceny jsou platné při kartonových odběrech. Zboží na objednávku se
dodává pouze po celých kartonech.

CENY UVEDENY ZA JEDNOTKU, ODBĚR POUZE PO KARTONECH, bez DPH 19%. Ceny platné od 1.6.2009
Přírodní přísady hotelové kosmetiky ANYAH:
PHYTOSTIMULINS - pro regeneraci pleti a její následnou dlouhopdobou stimulaci - s mikrocirkulačními účinky
Rostlinné proteiny - k restrukturalizaci vlasových vláken, vlasy jsou po použití hebké, zdravé,
mají přirozený lesk a jsou chráněny před nepříznivými vlivy okolí
GINGKO BILOBA - rostlinný extrakt s vitalizujícími účinky pro celé tělo
VITAMIN F - zaručuje žádoucí hydrataci a tonizaci pokožky celého těla
BIOCAROTEN spolu s UVA a UVB filtry přírodním způsobem chrání pokožku
před před nepříznivými vlivy slunčního záření
VITAMIN E - zklidňuje pokožku a chrání ji před vznikem podráždění po opalovaní
Bílý leknín - jeho extrakt má hypoalergenní a osvěžující účinky pro pokožku
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LE CORBU - e l e g a n c e a s t y l
elegantní řada hotelové kosmetiky
vyznačující se skvělou kvalitou a
bezchybným italským designem

AB 05 SLC
12 ml
Šampon s extraktem z mořských řas
600 ks
dostupnost

AB 05 LC
12 ml
Šampon a pěnivá koupel s přírodní
zvláčňujícípřísadou
600 ks
2,10 Kč
dostupnost
na objednávku

2,10 Kč
na objednávku

PET 39 SLC
39 ml / PET obal
Šampon s extraktem z mořských řas
165 ks
dostupnost

PET 39 LC
39 ml / PET obal
Šampon a pěnivá koupel s přírodní
zvláčňující přísadou
165 ks
7,30 Kč
dostupnost
na objednávku

7,50 Kč
na objednávku

PET 39 BLLC
39 ml / PET obal
Tělové mléko s extraktem z kalendulových
květů
165 ks
8,95 Kč
dostupnost
na objednávku

B 02 LC
Mýdlo kulaté v obalu plisé

20 g

280 ks
dostupnost

4,95 Kč
na objednávku

AB 09 LC
Osvěžující ubrousek s grapefruitovým
extraktem
1000 ks
1,75 Kč
dostupnost
na objednávku

B 09 LC
Mýdlo v obalu flow pack 15 g

AB 14 LC
Ubrousek pro lesk bot

C 07 LC
Šitíčko s jehlou, barevnými nitěmi, knoflíky
a spínacím špendlíkem

1000 ks
dostupnost

300 ks
dostupnost

2,00 Kč
na objednávku

300 ks
dostupnost

E 010 LC
Holicí set s dvoubřitvou žiletkou, holicím
gelem s přísadou heřmánku a gelem po
holení s extraktem z kalendulových květů

E 09 LC
Dentální set s kartáčkem na zuby a
mentolovou zubní pastou

110 ks
dostupnost

90 ks
dostupnost

16,75 Kč
na objednávku

AB 100 LC
Osvěžující ubrousek bezvláknový se
zeleným čajem
400 ks
dostupnost

2,50 Kč
na objednávku

7,25 Kč
na objednávku

17,95 Kč
na objednávku

C 01 LC
Sprchová čepice v obalu FLOW PACK
3,25 Kč
na objednávku

1000 ks
dostupnost

3,50 Kč
na objednávku

CENY UVEDENY ZA JEDNOTKU. POUZE KARTONOVÝ ODBĚR, bez DPH 19%.
Řada LE CORBU je na objednávku s dodací lhůtou 1 až 3 týdny.

SQUEEZE ME - sprchové dávkovače mýdel a šampónů
SMR330MN

SHOWER GEL MATT YELLOW

skladem

330 ml

112 Kč

SMR330SN

SHAMPOO MATT BLUE

na objednávku

330ml

112 Kč

SMR330BN

BATH FOAM MATT GREEN

na objednávku

330 ml

112 Kč

DRŽÁKY SQUEEZE ME
SMS/BI

bílý

skladem

95 Kč

SMS/TR

poloprůhledný

na objednávku

95 Kč

SMS/AT

poloprůhledný modrý

na objednávku

95 Kč

SMS/VT

poloprůhledný zelený

na objednávku

95 Kč

SMS/AL

stříbrná metalíza lesklá

na objednávku

154 Kč

SMS/AO

stříbrná metalíza matná

na objednávku

154 Kč

SMS/OL

zlatá metalíza lesklá

na objednávku

154 Kč
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Řada GFL k individuálnímu potisku
Nabízíme Vám možnost potisku hotelových doplňků Vaším logem. K potisku si
můžete vybrat produkty z následující nabídky.
Minimální množství k potisku je 5 000 ks.
Cenovou kalkulaci Vám připravíme bezplatně na vyžádání.
LAHVIČKY s tekutými náplněmi
SÁČKY s tekutými náplněmi
SÁČKY s osvěžujícími a čisticími ubrousky
Hotelová mýdla
Sprchové čepice, hřebeny
Šitíčka
Čisticí a lešticí houbičky na boty
Doplňky pro péči o ruce a obličej
Pantofle GFL
GFL doplňky pro Minibar a na prádlo

VZORKY POTISKU

INFORMACE K POTISKU:
KALVEI,s.r.o. Praha, Americká 22, Praha 2 - Vinohrady,
tel. 222 515 885, tel/fax 222 515 930, kalvei.praha@kalvei.cz
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