
Od nápadu až na stůl.

PAPELOTE → PRO FIRMY



Papír vnáší do pracovních  
dnů nový úhel pohledu,  
vyšší efektivitu a prostor  
pro kreativní myšlení. 
Zkuste notebook doplnit 
blokem a uvidíte sami!

Příběh vaší firmy dokážeme 
odvyprávět na obyčejné 
tužce i větších věcech  
šitých přímo na míru.  
Vedle papírenských produktů 
poskytuje naše grafické studio 
také širokou škálu služeb. 

Odvyprávějte příběh vaší firmy. Beze slov.

ŠIROKÁ NABÍDKA 
ŘEŠENÍ NA MÍRU VAŠIM 

POTŘEBÁM

100% ČESKÉ
NAVRŽENO A VYROBENO 

V ČECHÁCH

POUŽÍVÁME 
EKOLOGICKY ŠETRNÉ 

MATERIÁLY

KOMPLETNÍ SERVIS
OD NÁPADU AŽ  

NA VÁŠ STŮL 



→  dárky pro klienty a partnery

→  podpora vaší značky

→  firemní akce a teambuildingy

→  konference a přednášky

→  rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

→  produkt jako benefit

→  merchandising 

→  významné události

→  PR aktivity

Pro jakou příležitost se naše produkty hodí?



Rychlé a levné řešení
Originální a efektní dárek
Minimální náklad od 50 ks
 Cena při 100 ks od 58 Kč/ks
Standardní zhotovení do 
2 týdnů od objednání

Naše nejoblíbenější produkty
upravené přímo na míru
Minimální náklad od 20 ks
Cena při 100 ks již od 60 Kč/ks
Standardní zhotovení do 
2 týdnů od objednání

Od malých dárků až po kolekci
Jedinečné řešení přímo pro vás
Minimální náklad od 100 ks
Cena již od 100 Kč/ks
Zhotovení do 4 týdnů 
od odsouhlasení návrhu

Z čeho můžete vybírat?

GUMIČKY NA TUŽKY RYCHLÉ ZAKÁZKY ŘEŠENÍ NA MÍRU



Jaké služby v našem studiu poskytujeme?

Nevíte si rady s tím, jak prezentovat svoji firmu, potřebujete pomoci s vlastním 
projektem nebo si nevíte tak úplně rady s grafikou? V našem studiu máme nejen 

dlouholeté zkušenosti s grafickými návrhy, ale i hluboké znalosti výrobních procesů 
i materiálů, o které se rádi podělíme, aby váš projekt dospěl ke zdárnému konci.

PORADÍME  
A ZKONZULTUJEME

VYFOTÍME 
A UPRAVÍME

NAVRHNEME 
IKONY A ILUSTRACE

Rádi se podělíme o své bohaté 
zkušenosti s grafikou i materiály 

a pomůžeme s tvorbou vašich 
firemních tiskovin či merche.

Nabízíme grafické zpracování 
veškerých firemních  

materiálů – od vizitky až po 
katalog, včetně tisku či bez.

Proč byste svůj produkt fotili 
podomácku, když máme 

k dispozici zkušené fotografy, 
stylisty i profi ateliér?

Máte vlastní grafický návrh, ale 
nevíte, jak ho správně připravit 

do tisku? Pomůžeme vám 
zrealizovat vaše vlastní projekty.

Originální ilustrace  
i piktogramy dle vašich potřeb  

i stylu vaše materiály oživí  
a zpřehlední. 

VYTVOŘÍME 
GRAFICKÝ NÁVRH

DOHLÉDNEME  
NA TISK



Airbank | A. T. Kearney | Aspen Institute | Avast | Brandbakers | Buřinka | Cesta domů  

Česká centra | Česká filharmonie | Český lev | Člověk v tísni | Dejvické divadlo | Deloitte 

 DPD | Forbes | Forum 2000 | Google | IBM | iStyle | KPMG | Lindt | LMC | Mandarin Oriental  

Hotel | Mumok Vídeň | Museum Kampa | Philips | Renault | Sodexo | Specialized | TON

S kým jsme spolupracovali?



Udržitelnost je základem všeho, co děláme.

Jsme lokální česká značka. Všechny své produkty 
navrhujeme i vyrábíme v České republice z ekologicky 
šetrných materiálů. Snažíme se, aby nic nepřišlo 
nazmar, materiál tedy využíváme do posledního kousku. 
Nejšetrnější papír je ten, kterým se šetří! Vážíme  
si řemesla a máme respekt k lidem i k planetě,  
proto jsme také součástí sdružení Slušná firma.



Jsme papelote.
Jako stylové papírnictví a kreativní grafické studio už více než dekádu věříme,  
že kreativita začíná na papíře. A že nepopsaný blok je jen první krok na cestě  

za lepším světem. Kreativním, inspirativním a zodpovědným.

10 LET EXISTENCE
800 REALIZOVANÝCH 

ZAKÁZEK 

DESIGN
OCENĚNÝ PRESTIŽNÍMI 

CENAMI

S LÁSKOU 
A RESPEKTEM K LIDEM 

I K PLANETĚ

SLUŠNÁ FIRMA 
JSME HRDÝMI ČLENY 

SPOLKU 



Rychlé zakázky 
Potřebujete řešení, které nebude příliš nákladné,  
ale zato bude rychlé? Vyberte si z řady našich 
ověřených produktů. S grafikou si lámat hlavu nemusíte 
– v našem studiu ji zvládneme vyřešit za vás.



Náš produkt, vaše značka

Připravili jsme pro vás řadu 
jednoduchých a univerzálních 
produktů, které originálně 
odprezentují vaši značku. 
Třeba i na konferenci nebo 
workshopu.

→   9 ověřených produktů 
→   od nejmenších po velké 
→   3 technologie tisku na obálku
→   základní ceny od 60 Kč/ks 
→   minimální náklad od 20 ks 
→   zhotovení do 2 týdnů

POTISK OBÁLKY PODLE 
VAŠICH PŘEDSTAV

VAŠE MOTTO 
NA TUŽCE

VAŠE LOGO
NA ETIKETĚ

BARVA GUMIČKY 
NA PŘÁNÍ

VÝBĚR OVĚŘENÝCH 
PRODUKTŮ

NAVRŽENO A VYROBENO 
V ČECHÁCH

EKOLOGICKY ŠETRNÉ 
MATERIÁLY

GRAFICKÝ NÁVRH 
NA MÍRU



Vyberte si to pravé pro vás

Rychle, levně a zároveň 
kvalitně, to jsou naše rychlá 
řešení – výběr osvědčených 
a praktických produktů, 
které si budou skvěle rozumět 
se značkou vaší firmy.

Díky vysoké kvalitě 
řemeslného i grafického 
zpracování je jejich 
používání každodenní 
radostí.

KLASIKA A5

SPIRAL A5

REPORTER

SPIRAL A4

PROFESSIO MIDI

DOPLŇKY

Všestranný blok  
ideální pro semináře  

či teambuildingy

Univerzální sešit 
ideální pro workshopy, 
semináře i firemní akce

Prostorný blok  
pro široké publikum 

kurzu i přednášky

Precizně propracovaný 
sešit, populární dárek 

pro klienty

Stylové doplňky  
s logem či mottem 

 vaší společnosti

Příruční zápisník  
se skrytou spirálou pro 
zaměstnance i partnery

AMOK

FIRME

Elegantní blok  
s ukrytou kapsou  

skvělý jako merch  i dárek

Kapesní zápisník  
pro každou příležitost



AMOK  →  jednoduchý sešit kapesního formátu

→   ideální na drobné poznámky

→   chytrá a dostupná drobnost,  
která udělá radost

→   univerzální dárek pro 
různorodé publikum

→   praktická sada sešitu,  
gumičky a tužky

VYTVOŘILI JSME PRO 
FORUM 2000 

KAPESNÍ FORMÁT
9 × 14 cm  |  24 listů  |  papír 80 g/m²

možné varianty produktu

barva obálky / lineatura

 hnědá / tečky 0,5 cm 
 černá / tečky 0,5 cm

 100% recyklovaný papír

 cena za kus bez gumičky / s gumičkou 

 od 50 ks 77 Kč / 128 Kč 
 od 100 ks 54 Kč / 101 Kč 
 od 300 ks 37 Kč / 78 Kč



KLASIKA A5  →  klasický sešit standardního formátu

→  působí lehce a neformálně

→   vhodný dárek pro účastníky 
seminářů, přednášek či workshopů

→   zakulacené rohy prodlužují životnost 
sešitu

→   s gumičkou a tužkou tvoří 
funkční set

A5 14,8 × 21 cm  |  32 listů  |  papír 80 g/m²

možné varianty produktu

barva obálky / lineatura

 hnědá / tečky 1 cm 
 černá / tečky 1 cm

 100% recyklovaný papír

 cena za kus bez gumičky / s gumičkou 

 od 50 ks 84 Kč / 137 Kč 
 od 100 ks 60 Kč / 110 Kč 
 od 300 ks 42 Kč / 85 Kč

VYTVOŘILI JSME PRO 
FIRMU SPECIALIZED

UNIVERZÁLNÍ  
 TEČKY



PROFESSIO MIDI  →  sešit středního formátu s prošívaným hřbetem

→  skladný střední formát

→   detail prošívaného hřbetu  
je ukázkou precizně odvedené  
ruční práce  

→   příjemný a kvalitní papír v krémové 
barvě, vhodný i pro psaní perem

→   populární jako dárek pro klienty

13,5 × 18,5 cm  |  38 listů  |  papír 80 g/m²

barva obálky / lineatura

 hnědá / linky 0,60 cm 
 černá / tečky 0,75 cm

 100% recyklovaný papír

 cena za kus bez gumičky / s gumičkou 

 od 50 ks 107 Kč / 179 Kč 
 od 100 ks 99 Kč / 148 Kč 
 od 300 ks 76 Kč / 119 Kč

možné varianty produktu

VYTVOŘILI JSME PRO 
FIRMU PREDATOR CODE 

RUČNĚ ŠITÝ  
HŘBET SEŠITU



REPORTER  →  příruční blok se skrytou spirálou

→   kapesní formát skvěle padnoucí 
do ruky

→   příjemný a kvalitní papír v krémové 
barvě vhodný i pro psaní perem

→   gumička stahující blok udrží tužku 
i propisku

VYTVOŘILI JSME  
PRO FIRMU MYDVA

KAPESNÍ 
FORMÁT

8,5 × 14 cm  |  64 listů  |  papír 100 g/m²

barva obálky / lineatura

 černá / linky

 100% recyklovaný papír

 cena za kus 

 od 50 ks 203 Kč 
 od 100 ks 170 Kč 
 od 300 ks 137 Kč

možné varianty produktu



FIRME  →  blok s kapsou a skrytou spirálou

→   osobitý blok s gumičkou a praktickou 
kapsou na drobnosti  

→   gumička v různých barvách drží blok 
sepnutý a lze za ni zasunout tužku

→   příjemný a kvalitní papír v krémové 
barvě vhodný i pro psaní perem

→   oblíbený u klientů pro jeho 
univerzalitu a reprezentativnost

VYTVOŘILI JSME  
PRO FIRMU AIRBANK

SE SKRYTOU
VNITŘNÍ SPIRÁLOU

12 × 18 cm  |  64 listů  |  papír 100 g/m²

barva obálky / lineatura

 černá / tečky 0,75 cm

 100% recyklovaný papír

 cena za kus 

 od 50 ks 270 Kč 
 od 100 ks 232 Kč 
 od 300 ks 191 Kč

možné varianty produktu



SPIRAL A5  →  blok s tvrdými deskami a spirálou

→   charakteristický zápisník či skicák 
s pevnými deskami

→   jeho všestrannost a styl z něj dělá  
„malé černé” naší nabídky

→   ideální pro konference, přednášky  
či semináře

→   set s gumičkou a tužkou jej činí 
kompletním

VYTVOŘILI JSME PRO 
FIRMU SIRENA FILM

PEVNÉ DESKY
SE SPIRÁLOU

A5 14,8 × 21 cm  |  65 listů  |  papír 80 g/m²

barva obálky / lineatura

 hnědá / tečky 0,7 cm, čtverečky, linky, čistý 
 černá / tečky 0,7 cm, čtverečky, linky, čistý

 100% recyklovaný papír

 cena za kus bez gumičky / s gumičkou 

 od 50 ks 135 Kč / 189 Kč 
 od 100 ks 108 Kč / 157 Kč 
 od 300 ks 83 Kč / 126 Kč

možné varianty produktu



SPIRAL A4  →  blok s tvrdými deskami a spirálou

→   charakteristický zápisník či skicák 
s pevnými deskami

→   ideální pro konference, přednášky  
či semináře

→   set s gumičkou a tužkou jej činí 
kompletním

A4 21 × 29,7 cm  |  65 listů  |  papír 80 g/m²

barva obálky / lineatura

 hnědá / tečky 1 cm, čtverečky, linky, čistý 
 černá / tečky 1 cm, čtverečky, linky, čistý

 100% recyklovaný papír

 cena za kus bez gumičky / s gumičkou 

 od 50 ks 191 Kč / 247 Kč 
 od 100 ks 159 Kč / 211 Kč 
 od 300 ks 128 Kč / 172 Kč

možné varianty produktu

VYTVOŘILI JSME  
PRO FA ČVUT

PEVNÉ DESKY
SE SPIRÁLOU



TUŽKY  →  krátké, dlouhé, s gumou i bez

Identitu vaší firmy odkomunikujeme 
i na obyčejné tužce. Dlouhé nebo 
krátké, s gumou či bez, minimalistické 
černé nebo ve firemních barvách... 
Skvěle doplní kterýkoliv blok, přidejte 
ale navíc i gumičku a hned máte 
originální psací sadu, která zaujme 
klienty i zaměstnance.

varianty provedení tužky

 krátká /dlouhá 
 dřevo černé / přírodní / barevné 
 lakované / máčené 
 lesklé / matné 
 s gumou / bez gumy

 cena za kus s potiskem 

 od 200 ks 16 Kč



Jak přidat váš vlastní otisk
Vaši identitu můžeme produktům vtisknout hned několika technikami.  

Ať už se rozhodnete pro výrazný celoplošný potisk nebo drobné a nerušivé logo, 
návrh vždy vytváříme tak, aby produkt dobře reprezentoval vaši společnost,  

byl kvalitně graficky a řemeslně zpracovaný a zároveň byl krásnou věcí,  
kterou budou lidé rádi používat.

SÍTOTISK
JEDNOU BARVOU

RAŽBA PŘES 
BAREVNOU FOLII

SLEPORAŽBA

Tisk přes síto umožňuje 
potisk téměř jakýmkoliv 

odstínem. Třeba ve vašich 
firemních barvách.

Lze nakombinovat 
i více barev pro malý 

a nenápadný i rozměrný 
a výrazný potisk.

Horká ražba přes folii 
umožňuje použití mnoha 

barev včetně lesklých 
metalických.

Vystouplá reliéfní 
ražba bez použití barev 

je decentní ozdobou 
příjemnou na dotek.

Vnořený plastický vzor 
zhotovený raznicí bez barvy 

je ideální pro nevtíravé 
přidání loga i rozsáhlý vzor.

SÍTOTISK
VÍCE BARVAMI

SLEPOTISK



Zaujala vás naše řešení? 
Řekněte nám, jaká potřebujete vy!

studio@papelote.cz
+420 774 644 434

papelote.cz

mailto:studio%40papelote.cz?subject=
http://www.papelote.cz

