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NABÍDKA
STUDENTSKÉ ČEPICE A TALÁRY

PROMOCE
MATURITNÍ PLESY

ŠKOLKY

U nás si můžete čepici nebo talár koupit i půjčit samostatně, anebo prodej a půjčovnu 
kombinovat! 

KOMBINUJTE

PŮJČIT

PŮJČIT

KOUPIT

KOUPIT



STUDENTSKÁ ČEPICE
NABÍZÍME ŘADU MATT A STANDARD

PROMOCE
MATURITNÍ PLESY

ŠKOLKY

STANDARD

Černá

…další*

MATT

Černá

Červená

Královská 
modrá

*TIP pro Vás: Jiné barvy je možné objednat na zakázku v rámci kolektivní objednávky.

Materiál: Polyester
Povrchová úprava: Vroubkovaná, lesklá

Materiál: Polyester
Povrchová úprava: Matná



STUDENTSKÁ ČEPICE
ŘADA STANDARD

PROMOCE
MATURITNÍ PLESY

ŠKOLKY

TIP pro Vás: Tyto čepice jsou velice oblíbené na školách v USA. Lesklý povrch dodá promoční čepici slavnostní nádech.

ŘADA STANDARD

Naše studentské čepice jsou vyrobeny ze 
speciální látky s tradičním strukturovaným 
povrchem a lesklou povrchovou úpravou, 
která jim dodává ten správný slavnostní 
vzhled.

Čepice je vzadu opatřena gumičkou, a proto 
sedí jak na větší, tak i menší dětské hlavy.

Každá čepice se skládá ze tří tradičních částí:

• čtvercový klobouk
• barevný střapec
• zlatý kovový přívěsek – ročník

Barva střapce

Bílá

Zlatožlutá

Antická zlatá

Mandarinková

Tmavě oranžová

Červená

Vínová

Růžová

Fialová

Ledově modrá

Tyrkysová

Královská modrá

Zelená

Lesní zelená

Černá

Trikolóra

Velikost

Standard 
dětská

(44 - 50 cm)



STUDENTSKÁ ČEPICE
ŘADA MATT
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ŠKOLKY

ŘADA MATT

Naše studentské čepice jsou vyrobeny ze 
stejného materiálu jako slavnostní talár.

Čepice je vzadu opatřena gumičkou, a proto 
sedí jak na větší, tak i menší hlavy.

Každá čepice se skládá ze tří tradičních částí:

• čtvercový klobouk
• barevný střapec
• zlatý kovový přívěsek – ročník

Barva střapce

Bílá

Zlatožlutá

Antická zlatá

Mandarinková

Tmavě oranžová

Červená

Vínová

Růžová

Fialová

Ledově modrá

Tyrkysová

Královská modrá

Zelená

Lesní zelená

Černá

Trikolóra

Velikost

MATT 
dětská

(44 - 50 cm)



STUDENTSKÉ ČEPICE
CENÍK
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MATURITNÍ PLESY
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TYP ČEPICE POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBVOD ČEPICE STŘAPEC ROČNÍK

STANDARD dětská lesklá

44 - 50 cm

bílá, zlatožlutá, antická zlatá, 

mandarinková, tmavě oranžová, červená, 

vínová, růžová, fialová, ledově modrá, 

tyrkysová, tmavě modrá, zelená, lesní 

zelená, černá, trikolóra

2013 -2023 

nebo

bez ročníku
MATT dětská matná

PRODEJ (Kč/ks) Kč EUR

STANDARD dětská 351,24 14,53

MATT dětská - černá 329,75 13,64

MATT dětská - modrá, červená 329,75 13,64

nápis na studentské čepici na dotaz

výšivka na studentskou čepici na dotaz

PŮJČOVNA na 7 dní (Kč/ks) Kč EUR

MATT dětská 205,79 8,51

Min. množství

1

1

10

1

1

Min. množství

1

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



STUDENTSKÝ TALÁR
PRO ŠKOLKY
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* Tyto barvy ve standardní nabídce nenabízíme, ale je možné je v rámci kolektivní objednávky na zakázku objednat.

Zapínání na 
zip

1 velikost

Snadná údržba

Barevný šál je 
součástí ceny

TALÁR – DĚTSKÝ

Typ: Univerzální
Styl: n/a
Materiál: Polyester

Tradiční uzavřený střih taláru se zipem. 
Součástí taláru je i barevný šál, který talár 
rozjasní a barevně se tak můžete sladit i s 
naší studentskou čepicí.

Barva taláru

Černá

Královská 
modrá*

Červená*

Barva šálu

Bílá*

Zlatožlutá

Mandarinková

Tmavě oranžová *

Červená

Vínová*

Růžová

Signální fialová*

Ledově modrá*

Mátová*

Královská modrá

Zelená

Lesní zelená*

Černá *



STUDENTSKÝ TALÁR
PRO ŠKOLKY
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Doplněk k taláru: BAREVNÝ ŠÁL

Barevný šál rozjasní talár a barevně se tak 
můžete sladit i s naší studentskou čepicí, 
barevným střapcem, výšivkou na 
studentskou čepici a barvami Vaší školky.

* Tyto barvy ve standardní nabídce nenabízíme, ale je možné je v rámci kolektivní objednávky na zakázku objednat.

Barva šálu

Bílá*

Zlatožlutá

Mandarinková

Tmavě oranžová*

Červená

Vínová*

Růžová

Signální fialová*

Ledově modrá*

Mátová*

Královská modrá

Zelená

Lesní zelená*

Černá*



DĚTSKÝ TALÁR
CENÍK
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TYP TALÁRU POVRCHOVÁ ÚPRAVA ROZMĚRY
BAREVNÝ ŠÁL

ROČNÍK

TALÁR dětský + BAREVNÝ ŠÁL matná

Délka: 80 cm

Šířka ramen: 39 cm

Délka rukávů: 43 cm

bílá*, zlatožlutá, mandarinková, tmavě oranžová*, červená, 

vínová*, růžová, signální fialová*, ledově modrá*, mátová*, 

královská modrá, zelená, lesní zelená*, černá*

PRODEJ (Kč/ks) Kč EUR

TALÁR dětský + BAREVNÝ ŠÁL 619,01 25,61

nápis na talár na dotaz

výšivka na talár na dotaz

PŮJČOVNA na 7 dní (Kč/ks) Kč EUR

TALÁR dětský + BAREVNÝ ŠÁL 205,79 11,79

Min. množství

1

1

1

Min. množství

1

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

* Tyto barvy ve standardní nabídce nenabízíme, ale je možné je v rámci kolektivní objednávky na zakázku objednat.



NA ZAKÁZKU
PRO ŠKOLKY
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PERSONALIZACE TALÁRŮ A ČEPIC

Studentský talár a čepici můžeme doplnit o 
logo školky. Motiv lze vyšít, nažehlit, anebo 

natisknout.



PŮJČOVNA
DĚTSKÉ ČEPICE & TALÁRY

PROMOCE
MATURITNÍ PLESY
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Jak probíhá vrácení zboží?

Zapůjčené zboží vložíte do krabic, ve 
kterých jsme Vám jej dodali a odešlete na 
naši adresu jakýmkoliv dopravcem, se 
kterým rádi spolupracujete.

Doplňkové služby

Zpětný štítek Zásilkovny

Zpětný štítek od nás obdržíte spolu se 
zbožím. Stačí jej nalepit na krabici a 
balíček podat na jakékoliv pobočce 
Zásilkovny. 

Přivezeme & Odvezeme - Praha

Zapůjčené zboží Vám osobně 
dovezeme v předem domluvený 
termín a čas na jakoukoliv adresu v 
Praze. Poté se opět domluvíme na 
termínu, kdy si od Vás zboží přijedeme
vyzvednout.

Rezervujete 
si termín

Odešleme / 
Přivezeme

Užijete si 
dětské 

promoce

Odešlete / 
Odvezeme

Pečlivě 
vyčistíme a 
vyžehlíme

Uskladníme

Půjčovna
bez starostí!



NA PAMÁTKU
ČEPICE & STŘAPCE S ROČNÍKEM
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Nechte dětem památku na Vaši školku

Věděli jste, že si studenti na celém světe tradičně rádi 
nechávají studentskou čepici nebo její střapec na památku?

Ačkoliv ve standardní nabídce u nás prodej samostatných 
střapců nenajdete, tak máme klienty, kteří si od nás 

studentské čepice pravidelně půjčují a odkupují si střapce, 
které pak nechávají studentům na památku.

Krásná tradice!

Kontaktujte nás a společně vymyslíme model, který by Vám 
vyhovoval.



STUŽKA PRO ABSOLVENTY ŠKOLKY
S VÝŠIVKOU

PROMOCE
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Barva stužky

Bílá

Zlatožlutá

Světle oranžová

Mandarinková

Červená

Vínová

Světle růžová

Švestková

Ledově modrá

Tyrkysová

Ultramarínová modrá

Zelená

Mechová zelená

Písková

Černá

Trikolora

Barva písma

Bílá

Stříbrná metalická

Zlatá metalická

Černá

CENÍK (Kč/ks) Kč EUR 

Stužka pro absolventy s výšivkou 181 7,49

TIP pro Vás: Pro další barvy stužky a vyšívací nitě nám napište na info@napromoci.cz

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Stužka pro 
malé 

absolventy

Barevná saténová stužka o šířce 2,5 cm

Výšivka se jménem každého dítěte, název školky

Dětský ozdobný knoflík

Zapínání na zavírací špendlík



DĚTKÉ ŠERPY
PRO PŘEDŠKOLÁKY

PROMOCE
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BARVA ŠERPY A POTISKU

Hledali jsme pro Vás více než půl roku vhodného dodavatele, který by naplnil naše 
očekávání kvality materiálu a potisku dětské šerpy a naše hledání nás zavedlo až do 
pohádkové země králů - Velké Británie.

Vybírat můžete z 18 barev saténových stuh, 12 barev potisku vč. metalických barev 
a 71 fontů!

CENÍK (Kč/ks) Kč EUR 

Dětské šerpy 114,88 4,75

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



REFERENCE…
aneb JAK MOC VÁM TO SLUŠELO
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Naprostá spokojenost
Četl jsem starší komentáře a přidávám se k zástupu spokojených zákazníků. 
Gratulace firmě, děláte skvělou práci...

Good, reliable, recommendable...
Service, is good and reliable... the gown was really good, as in picture, and 
carefully packed... The method of delivery and returning was easy... all 
informations was properly provided for return process... keep up the good 
work...

Velká spokojenost
S obchodem velká spokojenost. Takový obchod musí mít spoustu zákazníků. 
Vynikající komunikace s obchodem, webové stránky přehledné, objednané zboží 
bylo ihned odeslané. Můžu pouze doporučit. Zde nelze najít něco k 
nespokojenosti. Obchod klape na 100%. Jen tak dál."

Promoční čepice
Krásný ojedinělý dárek k promoci - výborná kvalita, dobře sedí na každé hlavě, 
zabalený k nádherné dárkové krabici. vřele doporučuji

Odporúčam!
Objednávka pri expresnom dodaní veľmi rýchla, služby zákazníkom vynikajúce a 
čapica bola úplne mega super :) Ideálny darček k promóciám :)

PROMOCE

VYSTOUPENÍ, ŠKOLY

FIRMY, TRAINEE

ŠKOLKY



KONTAKT
DĚTSKÉ ČEPICE A TALÁRY

PROMOCE
MATURITNÍ PLESY

ŠKOLKY

NINA SVITLÍKOVÁ
MARTIN SVITLÍK

WEB
www.darekkpromoci.cz

www.napromoci.cz
www.promocnicepice.cz

EMAIL
info@napromoci.cz

info@darekkpromoci.cz

MOBIL
+420 723 021 002
+420 735 042 494

NINA SVITLÍKOVÁ, Křivoklátská 885, 199 00 Praha, IČ: 74207229, DIČ: CZ8751033434, zápis v ž. r. ÚMČ Praha 18
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