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Kalendáře, ročenka, batůžek,
trička s potiskem a další...



Roční kalendář 
Nástěnný kalendář - plakát s velkou fotografi í 
Vašeho Bambíňáka

Rozměr: 297 x 420 mm

Materiál: fotopapír s povrchovou úpravou lesk 
300 g/m2, kvalitní digitální tisk

Při objednání prosím dopište číslo vybraného 
motivu a zvolte českou nebo anglickou verzi.

Cena 350 Kč
dotisk každého dalšího kusu 
za 50 Kč



Měsíční kalendář 
s různými  barevnými portrétními fotografi emi 
Vašeho Bambíňáka

Rozměr: 297 x 420 mm

Vazba: pevná kroužková s očkem na zavěšení

Materiál: fotopapír s povrchovou úpravou lesk 
300 g/m2 + spodní karton

Při objednání prosím zvolte českou nebo 
anglickou verzi.

Cena 2900 Kč
dotisk každého dalšího kusu 
za 350 Kč



Dětské tričko
Dětské triko z kvalitního materiálu, které skvěle padne každému. 
Na výběr máte ze tří motivů.

Vhodné pro kluky i holky, 100% bavlna, 
gramáž 150 g/m2. Velice příjemný 
a pružný materiál.

Velikosti: 
104 (3-4 roky)
116 (5-6 let)
128 (7-8 let)

Při objednání prosím dopište 
konkrétnívelikost a číslo 
vybraného motivu.

Cena 250 Kč



Dámské tričko BambínoDámské tričko Bambíno
Dámské tričko
100% bavlna, gramáž 150 g/m2. 
Velice příjemný a pružný materiál. 
Na výběr máte z dvou motivů.

Velikosti: 
S, M, L, XL

Při objednání prosím dopište 
konkrétní velikost a číslo 
vybraného motivu.

Cena 350 Kč



Pánské tričko
100% bavlna, gramáž 150 g/m2. 
Velice příjemný a pružný materiál. 
Na výběr máte z dvou motivů.

Velikosti: 
M, L, XL, XXL

Při objednání prosím dopište 
konkrétní velikost a číslo 
vybraného motivu.

Cena 350 Kč



Látková taška
Taška z režné bavlny a barevným 
potiskem.
Formát: 410 x 380 mm

Při objednání prosím zvolte českou 
nebo anglickou verzi.

Cena 200 Kč



Batůžek na cesty
Výletní batoh pro děti se stahovacími šňůrkami.
Materiál: 100% režná bavlna.
Formát: 300 x 350 mm

Při objednání prosím dopište 
číslo vybraného motivu.

Cena 350 Kč



Ročenka předškoláka
Fotokniha s rozsahem minimálně 60 stran ve formátu 250x250 mm, profi  fotky z života předškoláků v Bambínu 
i mimo něj. Výběr těch nejlepších snímků, retuše, barevné úpravy, grafi cký design s hravými detaily.

Každý Bambíní předškolák dostane svou ročenku při závěrečném 
představení na Zahradní slavnosti. Vzpomínka navždy. 
Pokud chcete víc než jeden výtisk, můžete si 
další kusy objednat.

Výroba: digitalní tisk, 
velmi pevná lepená 
vazba (V2), obálka 250 g/m2, 
vnitřní listy 170 g/m2

Cena za dotisk každého 
dalšího kusu 990 Kč



postavička Bambíňák
Látková 3D postavička - ručně vyráběná látková hračka

Výška panáčka 23 cm

Cena 300 Kč

Samolepka na auto
trvanlivá PVC fólie tištěná sítotiskem

Formát: 150 x 150 mm

Cena 50 Kč
Také zdarma při jakékoliv jiné objednávce.

Bambíno
on Board

www.skolkabambino.cz



Jedinečné mezinárodní školky a jesle v Dejvicích a na Vinohradech.
www.skolkabambino.cz  •  facebook.com/skolkabambino


