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Reklamní zápalky 
Ekologické produkty pro všechny!

Pečlivě vybráno.

Pracujeme výhradně se surovinami, které sami pečlivě  

vybereme a otestujeme. Vysoká kvalita a ekologická přijatelnost 

jsou pro nás samozřejmostí.

Spolehlivě vyrobeno.

Aby se oheň mohl vznítit a Vaše reklamní poselství bezchybně 

šířit, pracují naši zaměstnanci s technicky promyšlenými stroji. 

Řezání, skládání, lepení - každý krok je dokonale proveden.

Včas odesláno.

Bohaté, více než 150ti leté zkušenosti nám umožňují cíleně  

plánovat každý úkon a vyrábět pro Vás v domluveném termínu. 

Tak se může každé poselství rozhořet ve správný čas.
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Zápalkové krabičky
Ekologické produkty pro všechny!

Model 5L
Rozměr: 53 x 36 x 9 mm

Obsah zápalek: ca. 25 kusů

Velikost dřívka: 2,09 x 43 mm

Škrtátko: 1 strana

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 10 krabiček zataveno v celofánu

Přepravní karton: 1000 kusů

Rozměr kartonu: 385 x 280 x 225 mm

Váha kartonu: ca. 5,7 kg

Model BX1
Rozměr: 56 x 24 x 7 mm

Obsah zápalek: ca. 11 kusů

Velikost dřívka: 2,09 x 47 mm

Škrtátko: 1 strana

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 100 krabiček v Caddy

Přepravní karton: 5000 kusů

Rozměr kartonu: 600 x 450 x 260 mm

Váha kartonu: ca. 17,0 kg

Model BX5
Rozměr: 56 x 47 x 7 mm

Obsah zápalek: ca. 24 kusů

Velikost dřívka: 2,09 x 47 mm

Škrtátko: 1 strana

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 50 krabiček v Caddy

Přepravní karton: 1250 kusů

Rozměr kartonu: 600 x 295 x 210 mm

Váha kartonu: ca. 9,3 kg

Barvy hlaviček:

Barvy hlaviček:

Barvy hlaviček:

červená modrá zelená žlutá bílá

červená modrá zelená žlutá bílá

červená modrá zelená žlutá bílá

skutečná velikost

skutečná velikost

skutečná velikost

25
zápalek

56 cm²  
reklamní  
plochy
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Zápalkové krabičky 
Ekologické produkty pro všechny!

Model BX6
Rozměr: 56 x 17 x 17 mm

Obsah zápalek: ca. 20 kusů

Velikost dřívka: 2,09 x 47 mm

Škrtátko: 1 strana

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 100 krabiček v Caddy

Přepravní karton: 2500 kusů

Rozměr kartonu: 485 x 380 x 300 mm

Váha kartonu: ca. 13,0 kg

Model BXT
Rozměr: 56 x 24 x 24 x 24 mm

Obsah zápalek: ca. 20 kusů

Velikost dřívka: 2,09 x 47 mm

Škrtátko: 1 strana

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 25 krabiček v Caddy

Přepravní karton: 1000 kusů

Rozměr kartonu: 395 x 232 x 240 mm

Váha kartonu: ca. 5,3 kg

Model Flip Top Box
Rozměr: 58 x 36 x 15 mm

Obsah zápalek: ca. 40 kusů

Velikost dřívka: 2,09 x 43 mm

Škrtátko: spodní strana

Povrchová úprava: tiskový lak

Balení: 50 krabiček v Caddy

Přepravní karton: 1000 kusů

Rozměr kartonu: 620 x 383 x 185 mm

Váha kartonu: ca. 8,2 kg

Barvy hlaviček:

Barvy hlaviček:

Barvy hlaviček:

červená modrá zelená žlutá bílá

červená modrá zelená žlutá bílá

červená modrá zelená žlutá bílá
skutečná velikost

skutečná velikost

skutečná velikost
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Zápalkové krabičky a krbové zápalky
Ekologické produkty pro všechny!

Model BX6 + Pocket Ash Tray
Rozměr: 56 x 52 x 17 mm

Obsah zápalek: ca. 20 kusů

Velikost dřívka: 2,09 x 47 mm

Škrtátko: 1 strana

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 21 krabiček v Caddy

Přepravní karton: 1050 kusů

Rozměr kartonu: 595 x 295 x 415 mm

Váha kartonu: ca. 10,5 kg

Model Drum MS
Rozměr: 63 x Ø 39,8 mm

Obsah zápalek: ca. 88 kusů

Velikost dřívka: 2,09 x 47 mm

Škrtátko: na dně

Povrchová úprava: tiskový lak matný nebo lesklý

Balení: 14 tub v Caddy

Přepravní karton: 140 kusů

Rozměr kartonu: 420 x 235 x 208 mm

Váha kartonu: ca. 4,0 kg

Model BX8L
Rozměr: 110 x 36 x 12,5 mm

Obsah zápalek: ca. 15 kusů

Velikost dřívka: 2,75 x 94 mm

Škrtátko: 1 strana

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 30 krabiček v Caddy

Přepravní karton: 600 kusů

Rozměr kartonu: 620 x 383 x 185 mm

Váha kartonu: ca. 9,2 kg

Barvy hlaviček:

Barvy hlaviček:

Barvy hlaviček:

červená modrá zelená  žlutá  bílá

červená modrá zelená  žlutá  bílá

červená modrá hnědá  černá  bílá

skutečná velikost

skutečná velikost

skutečná velikost

88
zápalek
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Krbové zápalky 
Ekologické produkty pro všechny!

Model BX12
Rozměr: 112 x 17 x 17 mm

Obsah zápalek: ca. 12 kusů

Velikost dřívka: 2,75 x 94 mm

Škrtátko: 1 strana

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 40 krabiček v Caddy

Přepravní karton: 800 kusů

Rozměr kartonu: 620 x 383 x 185 mm

Váha kartonu: ca. 8,1 kg

Model BX22
Rozměr: 112 x 22 x 22 mm

Obsah zápalek: ca. 20 kusů

Velikost dřívka: 2,75 x 94 mm

Škrtátko: 1 strana

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 24 krabiček v Caddy

Přepravní karton: 480 kusů

Rozměr kartonu: 620 x 383 x 185 mm

Váha kartonu: ca. 7,0 kg

Model BX2W
Rozměr: 112 x 27 x 10 mm

Obsah zápalek: ca. 11 kusů

Velikost dřívka: 2,75 x 94 mm

Škrtátko: 1 strana

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 50 krabiček v Caddy

Přepravní karton: 1000 kusů

Rozměr kartonu: 620 x 383 x 185 mm

Váha kartonu: ca. 10,1 kg

Barvy hlaviček:

Barvy hlaviček:

Barvy hlaviček:

červená modrá hnědá  černá  bílá

červená modrá hnědá  černá  bílá

červená modrá hnědá  černá  bílá

skutečná velikost

skutečná velikost

skutečná velikost
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Krbové zápalky
Ekologické produkty pro všechny!

Model BX3W
Rozměr: 104 x 36 x 15 mm

Obsah zápalek: ca. 19 kusů

Velikost dřívka: 2,75 x 94 mm

Škrtátko: 1 strana

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 25 krabiček v Caddy

Přepravní karton: 500 kusů

Rozměr kartonu: 620 x 383 x 185 mm

Váha kartonu: ca. 9,4 kg

Model 22B
Rozměr: 110 x 64 x 19,5 mm

Obsah zápalek: ca. 45 kusů

Velikost dřívka: 2,75 x 94 mm

Škrtátko: 1 strana

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 10 krabiček na tray

Přepravní karton: 120 kusů

Rozměr kartonu: 425 x 240 x 210 mm

Váha kartonu: ca. 4,6 kg

Model 22C
Rozměr: 110 x 64 x 14,5 mm

Obsah zápalek: ca. 35 kusů

Velikost dřívka: 2,75 x 94 mm

Škrtátko: 1 strana

Povrchová úprava: UV lak 

Balení: 15 krabiček v Caddy

Přepravní karton: 150 kusů

Rozměr kartonu: 365 x 270 x 255 mm

Váha kartonu: ca. 5,0 kg

Barvy hlaviček:

Barvy hlaviček:

Barvy hlaviček:

červená modrá hnědá  černá  bílá

červená modrá hnědá  černá  bílá

červená modrá hnědá  černá  bílá

skutečná velikost

skutečná velikost

skutečná velikost

45
zápalek

90 cm²  
reklamní  
plochy
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Krbové zápalky
Ekologické produkty pro všechny!

Model 22BF
Rozměr: 104 x 55 x 9 mm

Obsah zápalek: ca. 20 kusů

Velikost dřívka: 2,75 x 94 mm

Škrtátko: 1 strana

Povrchová úprava: UV lak 

Balení: 25 krabiček v Caddy

Přepravní karton: 500 kusů

Rozměr kartonu: 620 x 383 x 185 mm

Váha kartonu: ca. 8,5 kg

Model 44L
Rozměr: 220 x 64 x 18 mm

Obsah zápalek: ca. 40 kusů

Velikost dřívka: 3,3 x 200 mm

Škrtátko: 1 strana

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 10 krabiček ve fólii

Přepravní karton: 100 kusů

Rozměr kartonu: 675 x 210 x 230 mm

Váha kartonu: ca. 7,4 kg

Model 44LS
Rozměr: 218 x 32 x 19 mm

Obsah zápalek: ca. 15 kusů

Velikost dřívka: 3,3 x 200 mm

Škrtátko: 1 strana

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 12 krabiček v Caddy

Přepravní karton: 120 kusů

Rozměr kartonu: 365 x 255 x 270 mm

Váha kartonu: ca. 3,8 kg

Barvy hlaviček:

Barvy hlaviček:

Barvy hlaviček:

červená modrá hnědá  černá  bílá

červená

červená

skutečná velikost

skutečná velikost

skutečná velikost

320 cm²  
reklamní  
plochy
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Krbové zápalky a zápalky ve složkách
Ekologické produkty pro všechny!

Model Drum M
Rozměr: 113 x Ø 39,8 mm

Obsah zápalek: ca. 45 kusů

Velikost dřívka: 2,75 x 94 mm

Škrtátko: na dně

Povrchová úprava: tiskový lak matný nebo lesklý

Balení: 12 tub v Caddy

Přepravní karton: 180 kusů 

Rozměr kartonu: 375 x 570 x 115 mm

Váha kartonu: ca. 8,0 kg

Model Drum L
Rozměr: 215 x Ø 51,5 mm

Obsah zápalek: ca. 68 kusů

Velikost dřívka: 3 x 200 mm

Škrtátko: na dně

Povrchová úprava: tiskový lak matný nebo lesklý

Balení: 2 tuby ve folii

Přepravní karton: 30 kusů

Rozměr kartonu: 263 x 318 x 215 mm

Váha kartonu: ca. 3,8 kg

Model BMS20
Rozměr: 39,5 x 50 x 8 mm

Obsah zápalek: 20 kusů

Velikost dřívka: hřebeny (2 řady po 10)

Škrtátko: přední nebo zadní strana

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 100 kusů v Caddy

Přepravní karton: 5000 kusů

Rozměr kartonu: 668 x 270 x 420 mm

Váha kartonu: ca. 19,2 kg

Barvy hlaviček:

Barvy hlaviček:

Barvy hlaviček:

červená modrá hnědá  černá  bílá

červená

červená modrá zelená  žlutá  bílá

skutečná velikost

skutečná velikost

skutečná velikost

68
zápalek
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Zápalky ve složkách
Ekologické produkty pro všechny!

Model BMJ10
Rozměr: 26 x 53 x 5 mm

Obsah zápalek: 10 kusů

Velikost dřívka: hřebeny (2 řady po 5)

Škrtátko: přední nebo zadní strana

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 175 kusů v Caddy

Přepravní karton: 1750 kusů

Rozměr kartonu: 300 x 245 x 215 mm

Váha kartonu: ca. 4,3 kg

Model BMJ20
Rozměr: 50 x 53 x 5 mm

Obsah zápalek: 20 kusů

Velikost dřívka: hřebeny (2 řady po 10)

Škrtátko: přední nebo zadní strana

Povrchová úprava: UV lak 

Balení: 100 kusů v Caddy

Přepravní karton: 5000 kusů

Rozměr kartonu: 595 x 295 x 415 mm

Váha kartonu: ca. 24,0 kg

Model BMJ40
Rozměr: 98 x 53 x 5 mm

Obsah zápalek: 40 kusů

Velikost dřívka: hřebeny (2x2 řady po 10)

Škrtátko: přední nebo zadní strana

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 50 kusů v Caddy

Přepravní karton: 500 kusů

Rozměr kartonu: 420 x 215 x 290 mm

Váha kartonu: ca. 5,2 kg

Barvy hlaviček:

Barvy hlaviček:

Barvy hlaviček:

červená modrá zelená  žlutá  bílá

červená modrá zelená  žlutá  bílá

červená modrá zelená  žlutá  bílá

skutečná velikost

skutečná velikost

skutečná velikost

89 cm²  
reklamní  
plochy
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Zápalky ve složkách
Ekologické produkty pro všechny!

Model Round Shape BR610
Rozměr: Ø 60 x 4 mm

Obsah zápalek: 10 kusů 

Velikost dřívka: hřebeny (1 řada po 10)

Škrtátko: vpředu

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 100 kusů v Caddy

Přepravní karton: 1000 kusů

Rozměr kartonu: 365 x 255 x 270 mm

Váha kartonu: ca. 3,5 kg

Model Round Shape BR720S
Rozměr: Ø 72 x 5 mm

Obsah zápalek: 20 kusů

Velikost dřívka: hřebeny (2 řady po 10)

Škrtátko: vpředu

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 50 kusů v Caddy

Přepravní karton: 1000 kusů

Rozměr kartonu: 620 x 383 x 185 mm

Váha kartonu: ca. 6,5 kg

Model Book Shape
Rozměr: 55 x 71 x 5 mm

Obsah zápalek: 20 kusů

Velikost dřívka: hřebeny (2 řady po 10)

Škrtátko: vpředu

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 90 kusů v Caddy

Přepravní karton: 900 kusů

Rozměr kartonu: 365 x 255 x 270 mm

Váha kartonu: ca. 5,1 kg

Barvy hlaviček:

Barvy hlaviček:

Barvy hlaviček:

červená modrá zelená  žlutá  bílá

červená modrá zelená  žlutá  bílá

červená modrá zelená  žlutá  bílá

skutečná velikost

skutečná velikost

skutečná velikost
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Zápalky ve složkách
Ekologické produkty pro všechny!

Model Credit Card
Rozměr: 86 x 55 x 5 mm

Obsah zápalek: 30 kusů

Velikost dřívka: hřebeny (2 řady po 10)

Škrtátko: vpředu

Povrchová úprava: UV lak

Balení: 50 kusů v Caddy

Přepravní karton: 2500 kusů

Rozměr kartonu: 595 x 295 x 415 mm

Váha kartonu: ca. 18,4 kg

Barvy hlaviček:

červená modrá zelená  žlutá  bílá

Žádnému jinému reklamnímu médiu není možné dodávat  
podobu v takové rozmanitosti tvarů, rozměru a provedení,  
jako zápalkovým složkám, zápalkovým tubám a  
zápalkovým krabičkám.

Tyto individuální možnosti doplní vhodným způsobem  
Váš marketingový mix, postarají se o velkou pozornost a přinesou  
mnoho nových kontaktů díky vysoké zapamatovatelnosti.

Think Tank

skutečná velikost
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Možnosti provedení
Ekologické produkty pro všechny!

Model Rozměr/mm Obsah 

zápalek

Standardní  

povrchová úprava

Ražba horkou 

fólií

Ražba  Perlový 

UV lak

Matný 

UV lak

5L 53 x 36 x 9 25 UV lak x x x x

BX1 56 x 24 x 7 11 UV lak x x

BX5 56 x 48 x 7 24 UV lak x x x x

BX6 56 x 17 x 17 20 UV lak x x x x

BXT 56 x 24 x 24 20 UV lak x x x x

FTB 58 x 36 x 15 40 Tiskový lak x x x x

BX6 + Pocket Ash Tray 56 x 52 x 17 20 UV lak x x x x

Drum MS 55 x Ø 39,8 88 Tiskový lak x

BX8L 110 x 36 x 12,5 15 UV lak x x x x

BX12 112 x 17 x 17 12 UV lak x x x x

BX22 114 x 22 x 22 20 UV lak x x x x

BX2W 112 x 27 x 10 11 UV lak x x x x

BX3W 104 x 36 x 15 19 UV lak x x x x

22B 110 x 64 x 19,5 45 UV lak x x x x

22C 110 x 64 x 14,5 35 UV lak x x x x

22BF 104 x 55 x 9 20 UV lak x x x x

44L 218 x 64 x 18 40 UV lak x x x x

44LS 218 x 32 x 19 15 UV lak x x x x

Drum M 113 x Ø 39,8 45 Tiskový lak x

Drum L 215 x Ø 51,5 68 Tiskový lak x

BMS20 39,5 x 50 x 8 20 UV lak x x x x

BMJ10 26 x 53 x 5 10 UV lak x x

BMJ20 50 x 53 x 5 20 UV lak x x x x

BMJ40 98 x 53 x 5 40 UV lak x x

Round Shape BR610 Ø 60 x 4 10 UV lak x x

Round Shape BR720S Ø 72 x 5 20 UV lak x x

Book Shape 55 x 71 x 5 20 UV lak x x

Credit Card 86 x 55 x 5 30 UV lak x x
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Možnosti provedení
Ekologické produkty pro všechny!

Laminace Tiskový 

lak

Parciální 

UV lak

Potištěný 

vnitřní box

Barvená 

dřívka

Speciální barva 

hlaviček

Barvené 

škrtátko

Speciální 

karton

Potištěná 

Caddy

x x x x x x x

x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

UV lak x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x

x x

x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x
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Reklamní zapalovače
Přesvědčivé díky vysoké kvalitě a bezpečnosti!

Všude na světě je milionkrát za den potřeba 

oheň. A to je možnost, jak propagovat výrobek, 

službu nebo firmu, denně s vysokou četností 

kontaktů, stále v zorném poli uživatelů.
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Téměř neomezené možnosti pro využití dělají ze zapalovačů 

stálici v reklamě. Moderní možnosti potisku a zušlechtění 

dávají zapalovačům individuální vzhled a zaručují úspěšné 

uvedení značky na trhu.

Značka Cricket je v segmentu reklamních zapalovačů  

označení pro vysokou kvalitu a bezpečnost. Pokrokový,  

moderní design v kombinaci s promyšleným způsobem  

zhotovení řadí zapalovače Cricket nezbytně do marketingo-

vého mixu.

Vlastnostmi těchto značkových zapalovačů jsou  

bezproblémový zážeh kamínku, spolehlivý piezo-zážeh a  

uživatelsky optimální dětská pojistka. O absolutní bezpečnost 

uživatele se postará tělo z nehořlavého, samouhasitelného 

nylonu a Fixed-Flame-Systém.

Zapalovače Cricket mohou být potištěny na všech 4 stranách. 

Díky technologii digitálního sleevingu a samolepicí etiketě 

může Vaše reklama působit v 360°. Vedle velkého výběru 

standardních barev těla mohou být zapalovače vyrobeny v 

téměř všech odstínech dle Pantone vzorníku.

Reklamní zapalovače
Přesvědčivé díky vysoké kvalitě a bezpečnosti!

Kvalita 
· ISO 9001, ISO 9994, testováno dle GS

· pohodlné kamínkové zapalování, spolehlivý piezo-zážeh

· přes 60 kontrol kvality během výrobního procesu

· vyrobeno v EU (Nizozemsko), mimo modelů Maxi /  
 Maxi Metal (Filipíny)

Bezpečnost 
· uživatelsky komfortní systém dětské pojistky

· pouzdro z nehořlavého, samouhasitelného nylonu,  
 samoregulace výšky plamene (Fix-Flame-System) k  
 zabránění ostrého plamene

· odolnost proti teplotám až 65ºC

· pevně těsnící ventil zabraňuje úniku plynu

Design 
· moderní, úzký tvar v mnoha aktuálních barvách těla

· speciální barvy těla od 50.000 kusů

· speciální barvy víčka a tlačítka na vyžádání

Dekorace 
· sítotisk a tamponový tisk na všechny 4 strany

· ofsetový tisk na samolepící etiketu - 360º olepení

· digitální potisk transparentní fólie - 360º sleeving

Úspornost 
· použití nylonu dovoluje tenkostěnnou nádrž a tím   
 2-3násobný obsah plynu oproti zapalovačům vyrobeným  

 z jiných materiálů.
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Model Original
Rozměr: 22 x 78 x 10 mm

Balení: 25 zapalovačů na Bulk

Přepravní karton: 500 kusů

Rozměry: 459 x 94 x 342 mm

Váha: 7,3 kg

Tiskové pole: Přední a zadní strana: 13 x 57 mm

 Úzké boční strany:  6 x 55 mm

Model Original Metal
Rozměr: 22 x 78 x 10 mm

Balení: 25 zapalovačů na Bulk

Přepravní karton: 500 kusů

Rozměry: 459 x 94 x 342 mm

Váha: 7,3 kg

Tiskové pole: Přední a zadní strana: 13 x 57 mm

 Úzké boční strany:  6 x 55 mm

Barvy těla:

Barvy těla:

Neonové barvy těla:

Barva víčka:

Barva víčka:

bílá černá 108  158  242 281

bílá černá 108 281 3435 485

300 3435 390  432  485

zelená oranžová  modrá červená  žlutá

černá 

metal

černá

černá

Barva tlačítka:

Barva tlačítka:

zlatá je možná pouze v kombinaci s černým 
tělem zapalovače

Zapalovače
Přesvědčivé díky vysoké kvalitě a bezpečnosti!

                  Nenašli jste správný odstín?

   Speciální barvy na vyžádání.

                  Nenašli jste správný odstín?

   Speciální barvy na vyžádání.
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Model Fusion 3
Rozměr: 22 x 78 x 10 mm

Balení: 25 zapalovačů na Bulk

Přepravní karton: 500 kusů

Rozměry: 459 x 94 x 342 mm

Váha: 7,3 kg

Tiskové pole: Přední a zadní strana: 13 x 57 mm

 Úzké boční strany:  6 x 55 mm

Barvy těla:

Barva víčka:

černá

černá černá černá  černá  černá
modrá zelená oranžová pink žlutá

modrá zelená oranžová pink žlutá

Barva tlačítka:

Model Mini
Rozměr: 22 x 58 x 10 mm

Balení: 25 zapalovačů na Bulk

Přepravní karton: 500 kusů

Rozměry: 340 x 276 x 124 mm

Váha: 5,6 kg

Tiskové pole: Přední a zadní strana: 13 x 40 mm

 Úzké boční strany:  6 x 37 mm

Barvy těla:

bílá černá 108 158 2607 281

300 375 485

černá

Barva tlačítka:

Neonové barvy těla:

zelená oranžová  modrá červená  žlutá

Barva víčka:

černá zlatá je možná pouze v kombinaci s černým 
tělem zapalovače

Zapalovače 
Přesvědčivé díky vysoké kvalitě a bezpečnosti!

Nenašli jste správný odstín?

       Speciální barvy na vyžádání.

Nenašli jste správný odstín?

       Speciální barvy na vyžádání.
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Model Maxi Metal
Rozměr: 22 x 81 x 13 mm

Balení: 20 zapalovačů na Bulk

Přepravní karton: 500 kusů

Rozměry: 353 x 290 x 230 mm

Váha: 8,4 kg

Tiskové pole: Přední a zadní strana: 14 x 57 mm

 Úzké boční strany: 7 x 55 mm

Barvy těla:

Barva víčka:

bílá černá   123  281  485

metal

černá

Barva tlačítka:

Model Maxi
Rozměr: 22 x 81 x 13 mm

Balení: 20 zapalovačů na Bulk

Přepravní karton: 500 kusů

Rozměry: 353 x 290 x 230 mm

Váha: 8,4 kg

Tiskové pole: Přední a zadní strana: 14 x 57 mm

 Úzké boční strany:  7 x 55 mm

Barvy těla:

Barva víčka:

bílá černá 123 281 485

černá

černá

Barva tlačítka:

                  Nenašli jste správný odstín?

   Speciální barvy na vyžádání.

                  Nenašli jste správný odstín?

   Speciální barvy na vyžádání.

Zapalovače
Přesvědčivé díky vysoké kvalitě a bezpečnosti!
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Model Electronic
Rozměr: 23 x 80 x 10 mm

Balení: 25 zapalovačů na Bulk

Přepravní karton: 500 kusů

Rozměry: 459 x 94 x 342 mm

Váha: 8,5 kg

Tiskové pole: Přední a zadní strana: 14 x 57 mm

 Úzké boční strany:  6 x 55 mm

Model Electronic Pocket
Rozměr: 23 x 60 x 10 mm

Balení: 25 zapalovačů na Bulk

Přepravní karton: 500 kusů

Rozměry: 340 x 276 x 124 mm

Váha: 6,6 kg

Tiskové pole: Přední a zadní strana: 13 x 40 mm

 Úzké boční strany:  6 x 37 mm

Barvy těla:

Barvy těla:

Barva víčka:

Barva víčka:

bílá černá 123  281  3415 485

bílá černá 123 2925 485

černá

černá

černá

černá

Barva tlačítka:

Barva tlačítka:

bílá je možná pouze v kombinaci s bílým
tělem zapalovače

bílá je možná pouze v kombinaci s bílým tělem a bílým 
víčkem zapalovače

Nenašli jste správný odstín?

       Speciální barvy na vyžádání.

Nenašli jste správný odstín?

       Speciální barvy na vyžádání.

Zapalovače 
Přesvědčivé díky vysoké kvalitě a bezpečnosti!
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Provedení a možnosti zušlechtění
Přesvědčivé díky vysoké kvalitě a bezpečnosti!

Ukázky dekorování

Model Zážeh Fix-Flame
System

Tisk na  

4 strany
Potisk 
CMYK

Reliéfní 
potisk

Samolepící 
etiketa

Sleeving Speciální 

barvy těla

Cricket Original Metal Kamínek x x x x x x x

Cricket Original Kamínek x x x x x x x

Cricket Fusion Kamínek x x x x x

Cricket Mini Kamínek x x x x x x x

Cricket Maxi Metal Kamínek x x x x x

Cricket Maxi Kamínek x x x x x

Cricket Electronic Piezo x x x x x x x

Cricket Electronic Pocket Piezo x x x x x x x
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