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AROMA
VISAČKY 
S POTISKEM



MATERIÁL, TISK 

metoda tisku: ofsetový oboustranný plnobarevný tisk – 4/4

materiál visačky: 2 mm karton – čistě bílý, materiál: bavlna/papír 

BALENÍ
transparentní obal
lze realizovat také kartonový přebal – cena na vyžádání
Uchycení – standardně gumička, na vyžádání háček 

VŮNĚ 

Visačky jsou namáčeny v roztoku obsahujícím 1 ml vonných esencí. Námi nabí-
zené vůně jsou přírodní a některé vůně mohou obarvit namáčený karton a tím 
nepatrně, ale i patrně změnit odstíny tištěné grafiky. Trvanlivost intenzity vůně: 
cca 4 týdny. Země původu: EU.

cENÍK PREMIUM 1 ml

VŮNĚ

1 ml 
bergamot a tabák, jablko a skořice, pomeranč, broskev a mango, citron, vanilka, jahody, křu-
pavé jablko, květiny, les, zelený čaj, nové auto, oceán, CK1 – Calvin Klein, exclusive car, třešeň, 
bubble gum

POČET 100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 600 ks 700 ks 800 ks

cENA 37,10 29,30 21,80 18,30 15,70 14,50 14,00 13,30

POČET 900 ks 1 000 ks 2 000 ks 3 000 ks 4 000 ks 5 000 ks 6 000 ks 7 000 ks

cENA 12,30 11,00 9,00 8,40 7,60 7,00 6,60 6,00

POČET 8 000 ks 9 000 ks 10 000 ks 20 000 ks 30 000 ks 40 000 ks

cENA 6,00 5,50 5,50 6,50 5,00 4,90



INFORMAcE

grafická příprava tisku: jednoduché motivy – 350 Kč

složitější motivy, fototmontáže – dle kalkulace

termín výroby: 2–3 týdny od schválení tiskových dat 

ceny: Uvedené ceny nezahrnují DPH 21 %

cena dopravy: není zahrnuto ve výsledné ceně, řídí se dle platných ceníků dopravců

MATERIÁL, TISK 

metoda tisku: ofsetový oboustranný plnobarevný tisk – 4/4

materiál visačky: 2 mm karton – čistě bílý, materiál: bavlna/papír 

BALENÍ
transparentní obal
lze realizovat také kartonový přebal – cena na vyžádání
Uchycení – standardně gumička, na vyžádání háček 

VŮNĚ 

Visačky jsou namáčeny v roztoku obsahujícím 2 ml vonných esencí. Námi nabí-
zené vůně jsou přírodní a některé vůně mohou obarvit namáčený karton a tím 
nepatrně, ale i patrně změnit odstíny tištěné grafiky. Trvanlivost intenzity vůně: 
cca 4 týdny. Země původu: EU.

VŮNĚ

2 ml 
bergamot a tabák, jablko a skořice, pomeranč, broskev a mango, citron, vanilka, jahody, křu-
pavé jablko, květiny, les, zelený čaj, nové auto, oceán, CK1 – Calvin Klein, exclusive car, třešeň, 
bubble gum

POČET 100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 600 ks 700 ks 800 ks

cENA 38,30 30,50 22,70 19,50 16,90 15,70 15,20 14,50

POČET 900 ks 1 000 ks 2 000 ks 3 000 ks 4 000 ks 5 000 ks 6 000 ks 7 000 ks

cENA 13,50 12,30 10,00 9,50 8,70 8,00 7,70 7,10

POČET 8 000 ks 9 000 ks 10 000 ks 20 000 ks 30 000 ks 40 000 ks

cENA 7,10 6,50 6,50 7,80 6,00 5,90

cENÍK PREMIUM 2 ml



Naše standardní nabídka obsahuje  
28 druhů vůní. V jedné objednávce  
lze kombinovat více vůní (max 5).  
Jednotlivé vůně je třeba dělit po celých 
stovkách. Nejoblíbenější vůně: NOVé 
aUTO, ZElENý čaJ, KŘUPaVé JaBlKO, 
POMEraNč.

VŮNĚ

aromavisačky balíme zvlášť 
do průhledné fólie s upozorněním 
v češtině (není problém vytisknout 
i jiné jazyky). Osvěžovače balíme po 
100 kusech do sáčků. Karton obsahuje 
přibližně 2 500 ks.

BALENÍ

V nabídce máme 84 standardních 
tvarů. Ovšem není problém připravit 
nový tvar, podle požadavků zákazníka. 

TVAR

Každý osvěžovač je opatřen gumovým 
poutkem nebo plastovým háčkem 
pro zavěšení v autě. 

zÁVĚS

Používáme speciální typ sněhobílého, 
2 mm tlustého materiálu v kombinaci 
bavlny a lepenky. Je tak zajištěno efek-
tivnější vstřebání různých aromatických 
vůní. Motivy tištěné na tomto materiálu 
jsou vždy ostré a s jasnými barvami.

MATERIÁL

aromavisačky tiskneme ofsetem 
(plnobarevný).

TISK

SPEcIFIKAcE



VŮNĚ

VůNě
001

BERgAMOT 
A TABÁK

jABLKO
SKOřIcE

VůNě
002

VANILKA

VůNě
004

jAhOdy

VůNě
009

BROSKEV
A MANgO

VůNě
005

LES

VůNě
010

VůNě
007

KřuPAVé
jABLKO

VůNě
003

POMERANČ

cITRON

VůNě
006

KVĚTINy

VůNě
008

VůNě
011

zELENý ČAj

VůNě
012

NOVé AuTO



Vůně, které viditelně ovlivňují 
výsledný odstín kartonu 
a odstín tištěných barev

Vanilka

Jahody

Jablko a skořice

Broskev a mango

Parfémy

Mome

Ecstasy

One Dollar

Black Classic V8

Class

Feel the night

Vůně, které slabě ovlivňují 
výsledný odstín kartonu 
a odstín tištěných barev

les

Exclusive car

Bubble gum

Květiny

Parfémy

Denizo

Moi

amour Sensuel

Blue shine

Je T´aime

Třešeň

Vůně, které neovlivňují 
barvu kartonu, ani tisk

Křupavé jablko

Zelený čaj

Nové auto

Oceán

Pomeranč

Citron

CK-1

Bergamot a tabák 
(velmi jemná vůně)

VŮNĚ

ExcLuSIVE 
cAR

VůNě
014

TřEšEň

VůNě
015

OcEÁN

VůNě
013

BuBBLE 
guM

VůNě
017

cK1 
cALVIN 
KLEIN

VůNě
016





jIROuT REKLAMNÍ AgENTuRA s. r. o.
Průmyslová 495
533 01 Pardubice 
mobil: 775 88 99 11
e-mail: obchod@jirout.com

www.jirout.com
www.darky.jirout.com

Naše další microsite se specializovanou 
zakázkovou výrobou:

www.reklamnimlsani.cz

www.reklamnisnurky.cz 

www.hrnkyspotiskem.cz

www.papirovekapesnikyspotiskem.cz

BuďTE 
ORIgINÁLNÍ!

www.aromavisackyspotiskem.cz


