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TOREX BOHEMIA, s.r.o.

MY A NÁŠ SVĚT

Jsme tu pro Vás více než 30 let 
a za tuto dobu jsme realizovali 
přes 45000 objednávek, 
mnohé byly přímo na míru. 
Pojďte se s  námi ponořit do 
toho nejlepšího, co vytváříme.

stuhy.cz
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3 | POTISK STUH

Potisk sublimací
Vícebarevný tisk realizujeme sublimací. 
Barevné tisky lze sladit podle vzorníku 
PANTONE.
Šířky 10, 15, 20, 25, 40, 50 a 100mm.
Zakázky již od 200 m.

Potisk ražbou
Jednobarevný tisk na saténové nebo 
atlasové stuhy, kvalitní potisk, věrná 
zlatá i stříbrná barva.
Zakázky již od 100 m
Šířky 10, 15 ,25 ,40 mm



4 | POTISK STUH
ukázky

Kometky
Nalepovací komety 
vyrábíme v různých 
barvách s možností 
firemního nápisu, 
loga a textu.

Stuhy na medaile
Pamětní medaile se 
stuhou s vytištěným 
nápisem, různé barvy, 
možnost tisku loga či 
vlastní grafiky.

Stuhy na diplomy
Levná alternativa 
tubusu pro pamětní 
listiny nebo pro 
originální uvítání 
hotelového hosta.



5 | ŠERPY

Maturitní šerpy a šerpy pro děti

Šerpy mají délku 2 m a šířku 10 cm. Pro děti pak délku 1,40 m. Lze 
potisknout přední a zádovou část a spoj doplnit například o placku.

Identifikační náramky a pásky

Ze stuh lze vyrobit na přání identifikační náramky a pásky.

Zahajovací stuhy
Zahajovací stuhy mohou být jednobarevné a nebo vícebarevné.  
Šířka stuhy je 10 cm a délka podle přání. Před zahájením výroby lze 
odeslat náhled.

Šerpy pro hostesky, narozeninové i svatební

Motiv se realizuje na přání zákazníka. V případě, že chcete využít 
Vašeho grafika,  máme pro něj připravený manuál, jak má grafiku 
připravit. 
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Klíčenky

Lanyardy se vyrábí z hedvábné 
stuhy v šířkách 10 / 15 / 20 / 25 mm s 
možností doplnění o plastovou 
bezpečnostní sponu. Vlastní grafika 
i barevnost.

Stuhy

Skladem máme stuhy v různých šířkách, barvách, návinech a z 
různých materiálů. Nabízíme stuhy plastové, atlasové, organzové, 
jutové i  smuteční. Vyrábíme také stuhy technické, pro speciální 
odběratele.

Dárková balení

Na našem e-shopu www.stuhy.cz naleznete ucelený sortiment 
pro dárkové balení.  V sortimentu jsou krabičky, mašle, etikety, 
stuhy, sáčky, visačky, balicí folie  a další...



7 | MAŠLE

Mašle na auto

Mašle obřích rozměrů od 30 do 90 cm, přichycení magnetickou 
destičkou. Různé barvy - zlatá, zelená, červená, stříbrná a pod. 
Možno i v provedení DUAL color (2 barvy).

Stahovací mašle

Vyrábíme v různých velikostech, 
tvarech a barvách. Slouží k jedno-
duchému a levnému dárkovému 
balení a nejčastěji se připevňují na 
dárkové sáčky.

POM POM

Kokardy s matným přírodním 
vzhledem. Různé barvy,  prodej po 
kusech i baleních. Mnoho velikostí.

NÁŠ TIP !



Mašle a mašličky

Také na mašli Vám 
umíme natiskneme text 
nebo loga. Tisk bývá 
většinou jednobarevný, 
aby nerušil styl celého 
balení.

8 | VÝROBA na zakázku

Reklamní tisky
Vyrobíme kompletní 
balící sortiment pro 
Vaší značku od stuh, 
sáčků přes lepící 
pásky až po potištěné 
papírové tašky.



9 | GRAVÍROVÁNÍ

Gravírování skleniček
Ploché i rotační gravírování. Skleničky 
na víno, na sekt, půllitry pro pivaře, 
skleničky na Brandy, Whisky a jiné. 
Možnost laserování vlastního motivu 
nebo výběru z mnoha připravených 
designů.

Maturitní sklo
Speciální skleničky na 
maturitní ples se jmény, 
názvem školy, rokem, 
nebo citátem. Mnoho 
připravených designů 
nebo možnost vlastního 
stylu skleničky

Umíme to i na další materiály
Možnost gravírování na plast, kůži, 
dřevo a mnoho dalších materiálů. 
Vhodné i na firemní dárky.
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Textilní etikety
Etikety na textil jsou určeny výrobcům 
textilních výrobků. Obsahují povinné 
informace o velikosti, možnostech praní, 
žehlení a podobně. Nabízíme různé šířky 
etiket a možnost černobílého nebo 
barevného tisku.

Nažehlovací jmenovky
Jsou vhodné na oblečení pro  
předškolní dětí. Nabízíme je v 
modré, černé nebo červené 
barvě s možností umístění 
obrázku nebo loga. Jmenovky 
se aplikují obyčejnou žehličkou.

Samolepící etikety
Etikety se samolepící zadní stranou v 
různých tvarech, s vlastními texty, logy či 
barvami. Vhodné na nalepení na balík nebo 
produkt,  který se posílá zákazníkovi.
Digitální tisky, flexotisk, stříbrná PP fólie, 
možnost 3D UV laku...



11 | ČOKOLÁDY

Čokolády s vlastím motivem
Velmi chutná mléčná čokoláda s potiskem - 
přebalem z vybraných motivů nebo s vlast-
ním textem či logem. Libovolná barva a styl 
provedení, možné je i tisk z druhé strany

Čokolády pro hosty
Po kusech balené mandle obalené v 
čokoládě, které jsou vhodné pro 
občerstvení čekajících hostů na 
recepcích. 
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Mandle v čokoládě

Delikatesa pro gurmány. Nabízíme 
různobarevné mandle v mléčné 
čokoládě s různými přichutěmi - 
višeň, oříšek, kokos a mnoho dalších.

Mandle v krabičce

S příchutí kávy, karamelu a 
dalších chutí v luxusně 
vypadající krabičce s váhou 
150g. Skvěle se hodí na 
dárek pro partnera nebo do 
dárkového koše 

Balení mandlí

Mandle můžete darovat jako pozornost v krabičce 
či sáčku. Balení můžeme na přání doplnit visačkou 
s logem firmy, potištěnou mašličkou nebo jinak 
nadekorovat podle Vašeho přání.
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Sáčky pro balení kávy, sladkostí

Papírové nebo celofánové sáčky s 
křížovým dnem pro balení pochutin, 
kávy a dalších. Čiré nebo s natištěným 
motivem - např. Vánoce, Velikonoce. 
Speciální varianty pro balení kávy.

Kornouty

Celofánové  kornouty o síle 50 my, 
Jsou čiré, vhodné na dárkové balení 
cukrovinek, sypaných čajů, bonbo-
nů atd. Pevností vydrží i ostré 
předměty - ořechy, těžší kusy 
sušeného ovoce a pod.

Vánoce, Velikonoce

Sáčky na dárkové balíčky pro děti k 
Velikonocům nebo pro Mikulášskou 
nadílku.



Dárkové koše

Reprezentativní dárek pro Vaše firemní 
partnery, zákazníky nebo zaměstnance. 
Samozřejmostí je přizpůsobení 
dárkového koše do barev firmy, využití 
loga či zapracování jiných detailů a 
přání

Můžete si i vypůjčit

Na Váš firemní večírek, oslavu nebo raut 
zapůjčíme čokoládovou fontánu, židle, 
nádoby na ohřívání jídla či stroj na bublinky, 
které se stanou hitem tanečního parketu. Se 
samozřejmostí jsme schopni dodat i čokoládu 
do fontány a mnoho dalších produktů.

14 | FIREMNÍ PRODUKTY
a půjčovna



Dárkové balení

Dárkové balení

UV tisk na plexisklo

Pamětní tužka s gravírováním

Sáčky DOY na mokrou stravu

Firemní izolepa

UV 3D potisk

15 | FIREMNÍ produkty
ukázky
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Velké zakázky umíme 
odvézt

Disponujeme prostorným 10 
paletovým autem s plošinou, 
kterým můžeme přivézt 
potřebné komponenty z 
Vašich skladů k přebalení a 
kompletaci u nás.
Vozidlem  nebo přepravní 
firmou pak putuje zakázka k 
zákazníkovi nebo do logistic-
kých skladů.

Naskladňujeme, balíme a expedujeme
Pro Váš business zajistíme skvělou startovní čáru - Vaše produkty naskladníme na naše sklady, v 
případě objednávky jej zabalíme a pošleme klientovi. Komunikaci mezi Vaším e-shopem a naší expe-
dicí umíme plně automatizovat. Od přijetí objednávky po tisk přepravního štítku.  Denně expedujeme 
přes PPL, GLS a Zásilkovnu.
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