


Lesklá pevná síťovka je od uch až po nejposlednější uzlík pletená ručně.  

 

než nejšikovnější hosteska.

LESKLÁ SÍŤOVKA

PEVNÁ  
V KRAMFLECÍCH 

Pružnost sítě Malá elasticita

Výroba síťovky Ručně štrikovaná

Vzhled sítě Lesklý

Barva     

Držadla Úzká, kulatá, pletená do copánku

Nosnost 15 kg

Objem 10 l

Materiál Polypropylenové vlákno

Namíchejte si balíček z libovolných modelů a barev. 

Třeba ze všech. I to jde. 

100 ks 80 Kč

300 ks 77 Kč

500 ks 73 Kč

1000 ks 66 Kč

CENA ZA SÍŤOVKU

ukázka obalůCeny jsou bez DPH.

ukázka etikety

Papírový obal – váleček

do 100 ks

100 ks – 150 ks 10 Kč

150 ks – 500 ks 9 Kč

500 ks a více 7 Kč

Papírový obal – rukáv

do 100 ks

100 ks – 150 ks 12 Kč

150 ks – 500 ks 10 Kč

500 ks a více 8 Kč

V ceně sítovky je našitá etiketa dle vašeho přání,   

design obalu rádi přizpůsobíme vašim představám.

CENA OBALŮ

 kalkulace na míru

 kalkulace na míru
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Milujete brouzdání mezi regály?  

Pak vám tahle síťovka padne jako ulitá, tedy ušitá.  

Roztáhne se do tak gigantických rozměrů,  

že vaše kreditka nebude stíhat. 

Pružnost sítě Super pružná

Výroba síťovky Strojová síťovina, ruční dokončení 

Vzhled sítě Matný

Barva    

Držadla Široká

Nosnost 15 kg

Objem 20 l

Materiál Polyesterové vlákno

Namíchejte si balíček z libovolných modelů a barev. 

Třeba ze všech. I to jde. 

100 ks 88 Kč

300 ks 84 Kč

500 ks 81 Kč

1000 ks 78 Kč

CENA ZA SÍŤOVKU

RETRO SUPER PRUŽNÁ SÍŤOVKA

ukázka obalůCeny jsou bez DPH.

ukázka etikety

Papírový obal – váleček

do 100 ks

100 ks – 150 ks 10 Kč

150 ks – 500 ks 9 Kč

500 ks a více 7 Kč

Papírový obal – rukáv

do 100 ks

100 ks – 150 ks 12 Kč

150 ks – 500 ks 10 Kč

500 ks a více 8 Kč

V ceně sítovky je našitá etiketa dle vašeho přání,   

design obalu rádi přizpůsobíme vašim představám.

CENA OBALŮ

 kalkulace na míru

 kalkulace na míru

VELKOOOOORYSE 
OOOOOOBJEMNÁ
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Síťovky jsou ručně barvené, barvy se mohou mírně lišit. Ceny jsou bez DPH.

NEOBYČEJNĚ 
PODDDDDDAJNÁ 

ukázka obalů

PRUŽNÁ 
BAVLNĚNÁ 
SÍŤOVKA

Holka pro všechno, která se přizpůsobí  

vašemu životnímu tempu. Pružná tak akorát,  

aby se vypořádala s dvoudenním nákupem,  

věcmi na trénink i inline bruslemi.  

Pružnost sítě Pružná

Výroba síťovky Strojová síťovina, ruční dokončení 

Vzhled sítě Matný

Barva Barva na míru klienta

Držadla Široká

Nosnost 28 kg

Objem 25 l

Materiál Bavlna s příměsí spandexu

Namíchejte si balíček z libovolných modelů a barev. 

Třeba ze všech. I to jde.

100 ks 113 Kč

300 ks 108 Kč

500 ks 100 Kč

1000 ks 92 Kč

CENA ZA SÍŤOVKU

ukázka etikety

Papírový obal – váleček

do 100 ks

100 ks – 150 ks 10 Kč

150 ks – 500 ks 9 Kč

500 ks a více 7 Kč

Papírový obal – rukáv

do 100 ks

100 ks – 150 ks 12 Kč

150 ks – 500 ks 10 Kč

500 ks a více 8 Kč

V ceně sítovky je našitá etiketa dle vašeho přání,   

design obalu rádi přizpůsobíme vašim představám.

CENA OBALŮ

 kalkulace na míru

 kalkulace na míru
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Tahle síťovka doslova vyrostla na poli. Je totiž na stopro vyrobená  

z přírodní bavlny. A díky chytrému systému dvojích uch skvěle padne  

do ruky, na rameno i na záda jako batoh.

BAVLNĚNÝ 
KOŠ

Síťovky jsou ručně barvené, barvy se mohou mírně lišit. 

Ceny jsou bez DPH.

NÁKUP JAKO  
V BAVLNCE

nebo barva na míru

ukázka etikety

Pružnost sítě Malá elasticita

Výroba síťovky Strojová síťovina, ruční dokončení 

Vzhled sítě Matný

Barva      

Držadla Dlouhá i krátká držadla

Nosnost 15 kg

Objem 20 l

Materiál Čistá bavlna

Namíchejte si balíček z libovolných modelů a barev. 

Třeba ze všech. I to jde.  

CENA ZA SÍŤOVKU
1 ks 179 Kč

Cena je platná pro min. odběr 100 ks síťovek – lze 

mixovat i s jinými modely

Papírový obal – váleček

do 100 ks

100 ks – 150 ks 12 Kč

150 ks – 500 ks 11 Kč

500 ks a více 9 Kč

V ceně sítovky je našitá etiketa dle vašeho přání,   

design obalu rádi přizpůsobíme vašim představám.

CENA OBALŮ

 kalkulace na míru

ukázka obalů
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Síťovky jsou ručně barvené, barvy se mohou mírně lišit. 

Ceny jsou bez DPH. ukázka obalů

ukázka etikety

CENA ZA SÍŤOVKU

Cena je platná pro min. odběr 100 ks síťovek – lze 

mixovat i s jinými modely

Pružnost sítě Malá elasticita

Výroba síťovky Strojová síťovina, ruční dokončení 

Vzhled sítě Matný

Barva      

Držadla Dlouhá i krátká držadla

Nosnost 25 kg

Objem 25 l

Materiál bambusová celulóza

Namíchejte si balíček z libovolných modelů a barev. 

Třeba ze všech. I to jde.  

1 ks 222 Kč

Papírový obal – váleček

do 100 ks

100 ks – 150 ks 12 Kč

150 ks – 500 ks 11 Kč

500 ks a více 9 Kč

V ceně sítovky je našitá etiketa dle vašeho přání,   

design obalu rádi přizpůsobíme vašim představám.

CENA OBALŮ

 kalkulace na míru

Výhodou bambusu oproti bavlně je, že nepotřebuje 

tolik vody. Samotná rostlina totiž roste velmi rychle. Při 

výrobě se nepoužívají pesticidy a vlákno je antibakteriální.

BAMBUSOVÝ KOŠ

PRAKTICKÁ 
A TRENDY
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Chcete aby vaši zákazníci viděli, že jste příznivcem zero waste, neboli života bez odpadu? Síťovka, je praktická a potřebná, 

ale stejně se občas nevyhnete použití mikrotenového sáčku. Proto jsme vymysleli super alternativu a tou je potravinový 

POTRAVINOVÝ SÁČEK

ukázka obalů

Materiál

Nosnost 2 kg

Velikost sáčku 31 x 37 cm

etiketa 

zatahovací šnůrka

 
A  umíme navíc: 

Velikost

   

1 ks 65 Kč

CENA ZA SÁČEK

PAPÍROVÁ VISAČKA S INFORMACEMI  
A LOGEM FIRMY

EKOOOOOOOOO

5,50 Kč

 

 

ukázka etikety

6

• mat• mat• matm erierieriááál: nel: nel: nel: netttkkkkananannáááá texttexttextxtiiiilililililieeeee

• nos• nos• nosnossnost:nostnost:no 2 k2 k2 k2 gggg

• ve• vel• vel• v iiiikkkost vost vost velelellkkk o sého sého sého ssááááččččkkkku: 31u: 31u: 3131u: u xxx 37 c37 c337 c337 ccmmmmmm

••• vvvvelelelliiiikkkkoooosssstttt maléhmaléhmaléhmalé ooo sáčsáčsáčá kkkku:u:u:u:uu 17 17 77717 xxx 33337 c7 c7 c7 cmmmm

• per• perperp te v te v te v te v v ruce ruce ruceruc (((max.max.max.max. 30 ˚C30 ˚C30 ˚C30 ˚̊̊C))))))

BUĎTE EKO



Rozměry 260 × 70 mm

Cena kalkulace na míru 

(do 100 ks) 

8 Kč/ks (100 – 150 ks)

6,90 Kč (150 – 500 ks)

4,90 Kč (500 ks a více)

Materiál ekoprint 160 g 
recyklovatelný 

Včetně potisku na míru

VLASTNOSTI VÁLEČKU 

Ceny jsou bez DPH.

SÍŤOVKA JE VYBRÁNA.  
DO ČEHO JI ZABALÍME?
Řekneme vám to bez obalu. Jasně že jsou naše síťovky bezvadné samy 

o sobě. Nicméně rukáv nebo váleček, do kterých vám je umíme zabalit, 

vám dávají další extra plochu pro váš brand. A to už stojí za zvážení.  

kreativnímu oddělení. 

KORÁLEK S LOGEM
Rozměry 32 × 22 mm

Cena 25 Kč

Při objednávce nad 100 ks možnost potisku korálku 

DŘEVĚNÝ KORÁLEK Z DUBOVÉHO DŘEVA 
VYRÁBĚNÝ TRADIČNÍ ČESKOU FIRMOU  
V JIZERSKÝCH HORÁCH.  
RUČNĚ OPRACOVÁVÁNO A GRAVÍROVÁNO.

Rozměry 325 × 85 mm

Cena kalkulace na míru 

(do 100 ks) 

10 Kč/ks (100 – 150 ks)

8,90 Kč (150 – 500 ks)

6,90 Kč (500 ks a více)

Materiál ekoprint 160 g 
recyklovatelný

Včetně potisku na míru

VLASTNOSTI VÁLEČKU (KOŠ) 

Rozměry 295 × 85 mm

Cena kalkulace na míru 

(do 100 ks) 

10 Kč/ks (100 – 150 ks)

8 Kč (150 – 500 ks)

5,90 Kč (500 ks a více)

Materiál ekoprint 160 g 
recyklovatelný 

Včetně potisku na míru

VLASTNOSTI RUKÁVU 
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Máte dotaz? Ptejte se  
Nevíte si rady? Něco vám není jasné? Chcete víc síťovek?  

Napište nám nebo zvolejte a určitě to spolu vyřešíme.

info@sauneo.cz   +420 737 142 683

VYBRÁNO? 
TAK UŽ JEN OBJEDNAT

info@sauneo.cz


