
FOTOROČENKA
• 10 x 10 cm
• 10 fotografi i
• vlastní text
• obálka z tvrdé lepenky
• Obj. č.: 666177

Vhodný dárek pro žáky, kteří přecházejí na vyšší stupeň
nebo ukončí školní docházku. Fotky mohou být ze společ-
ných zážitků během školní docházky, z různých soutěží
a společných akcí. Lze tam umístit fotku školy i foto třídní 
učitelky s věnováním.

SAMOLEPKY PRO PRVŇÁČKY
• 12 x 12 cm
• 24 samolepek s fotkou a jménem
• obálka z tvrdé lepenky
• Obj. č.: 5641

Velmi praktický dárek pro prvňáčky, kteří 
ještě neumí číst a mohou si samolepkami 
polepit sešity a školní potřeby, nebo si
vyměnit fotky a vytvořit si tak album
kamarádů a spolužáků.

Možnost objednání fotek dětí pouze
v papírové roličce. Cena 90 Kč s DPH.

cena s DPH
180,-

PŘÁNÍ S PŘEKVAPENÍM KE DNI MATEK
Děti si mohou vyrobit netradiční tajné přání pro maminku.
Dovnitř na papírovou skládačku si napíšou různé texty a přání mamince. 
Pak se okraje složí a přání se po celé délce zalepí. Na zadní stránku mohou nakreslit
obrázek, nebo ji ozdobit různými výřezy. Maminka pak otevře označené perforované
okýnko na přední stránce a uvnitř bude mít ukryto přání.

cena s DPH
100,-

Pak se okraje složí a přání se po celé délce zalepí. Na zadní stránku mohou nakreslit
obrázek, nebo ji ozdobit různými výřezy. Maminka pak otevře označené perforované

cena s DPH
13,-

NOVINKY
 www.optys.cz

cena s DPH
13,-

cena s DPH



POTISK TRIČEK

Tabulka velikostí 
Údaje v tabulce označují rozměry postav, nikoliv oděvů.

Muži/unisex

Ženy

Děti

Umístění motivu na tričko

velikost XS S M L XL
-   46 48   50 52   54 56   58

výška postavy 160 160 168 176 184

velikost XS S M L XL
160 164 168 172 176

výška postavy 160 160 168 176 184

velikost 4 6 8 10 12
výška postavy 110 122 134 146 158

Tabulka cen triček

Služby navíc
Potisk rukávů
• znak školy, zmenšenina motivu - Cena: 20 Kč s DPH
• jméno, přezdívka, číslo - Cena: 20 Kč s DPH
Změna textu nebo přidání nadpisu ABSOLVENT
nebo MATURANT nad obrázek - Cena: 20 kč s DPH
Individuální potisk zadní strany (jméno, přezdívka, číslo)
- Cena: každý ks 20 Kč s DPH
Cena hodina grafi cké zpracování - 300 Kč
Při objednání 10 a více kusů grafi cké zpracování zdarma.

Vzorník barev triček

Ukázka motivů

Druh Gra� ka Tisk Cena

dámské/pánské bílá/černá jednostranný 150 Kč s DPH

dámské/pánské bílá/černá oboustranný 170 Kč s DPH

dámské/pánské barevná jednostranný 190 Kč s DPH

dámské/pánské barevná/černá/bílá oboustranný 210 Kč s DPH

dámské/pánské barevná oboustranný 240 Kč s DPH

dětské bílá/černá jednostranný 130 Kč s DPH

dětské bílá/černá oboustranný 150 Kč s DPH

dětské barevná jednostranný 170 Kč s DPH

dětské barevná/černá/bílá oboustranný 190 Kč s DPH

dětské barevná oboustranný 220 Kč s DPH

00 9612 1101 0705 4092 64

Motiv č. 1
Indiánka

Motiv č. 4
Lapač snů

Motiv č. 29
Znamení
- Střelec



Vzorník barev vaků

Vzorník barev tašek

POTISK TEXTILNÍCH TAŠEK
Rozměr: 41 x 39 cm, popruh 60 x 2,5 cm

1 2 3

Tabulka cen tašek

Tabulka cen mikin

Barva Tisk Cena

bílá jednostranný 75 Kč s DPH

bílá oboustranný 115 Kč s DPH

černá jednostranný 130 Kč s DPH

černá oboustranný 230 Kč s DPH

režná jednostranný 60 Kč s DPH

režná oboustranný 110 Kč s DPH

Druh Tisk Cena

pánská/dámská jednostranný od 680 Kč s DPH

dětská jednostranný od 610 Kč s DPH

Ukázka motivů

POTISK MIKIN
Můžeme zajistit požadovanou velikost i barvu.
Podrobnější informace si vyžádejte u svého obchodního 
zástupce nebo na e-mailu: skola@optys.cz

Motiv č. 36
Luční kvítí

POTISK VAKŮ
• rozměr: 39 x 50 cm
• materiál: 35% bavlna, 65% polyester, 245 g/m²
• s vlastním motivem
• vak má stahovatelné popruhy
• lze prát v pračce
• Cena: jednostranný tisk 190 Kč s DPH
•      oboustranný tisk 230 Kč s DPH
• Obj. č.: 5639

cena s DPH

cena s DPH

od 190,-

60,-
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DŘEVĚNÉ BLOKY A6
• 10,5 x 14,8 cm
• s vlastním jménem
• 80 listů - 40 linkovaných a 40 čistých / tečkovaných
• 3 mm topolová překližka
• bronzová spirála

Obj. č.: 4845
Znamení Vodnář

Obj. č.: 4850
Znamení Ryby

Obj. č.: 4840
Znamení Beran

Obj. č.: 4839
Znamení Býk

Obj. č.: 4833
Puzzle

Obj. č.: 4815
Kočka

cena s DPH

cena s DPH

cena s DPH

cena s DPH

cena s DPH cena s DPH

cena s DPH

cena s DPH

cena s DPH
od 65,-

95,-

59,-

80,-

59,- 59,-

59,-

59,-

od 65,-

Ukázka bloků

cena s DPH
od 59,-

DŘEVĚNÉ KRABIČKY NA ZAKÁZKU
• vlastní text s věnováním žákům
• druhy krabiček:
       - srdce
       - čtverec
       - kulatá 
       - obdélníková
• s pralinkami
• různé povrchové úpravy víka:
       - samolepka
       - mořená dub
       - zlatý glitr
       - stříbrný glitr
       - bronzový glitr

Ukázky krabiček

Obj. č.: 8168
Blok - Srdce

Obj. č.: 4863
Táborový zápisník - barevný

Obj. č.: 4862
Táborový zápisník - oheň

Obj. č.: 4858
Bílý blok - Yorkshire

cena s DPH

cena s DPH

od 78,-

od 130,-

Obdélníková krabička
srdce s květinami
• rozměr 15 x 6,9 cm
• Obj. č.: 4857

Krabička čtvercová
velká - květ
• rozměr 14 x 14 cm
• Obj. č.: 4854

Čtvercová pokladnička
se samolepkou
• rozměr 10 x 9 cm
• Obj. č.: 5620

Kulatá krabička
malá se samolepkou
• průměr 9 cm
• Obj. č.: 5621

Kulatá krabička
malá se samolepkou

průměr 9 cm

Čtvercová pokladnička

Obj. č.: 

cena s DPH

cena s DPH

od 150,-

od 78,-



Rozložená budka

V rámci polytechnické výchovy můžete s dětmi skládat ptačí 
budky. K tomu potřebujete tavnou pistoli s náplní a kanagon 
na vlepení krytu vletového otvoru.
Nákup ptačích budek můžete realizovat  formou různých 
projektů.

HMYZÍ DOMEČEK
Domeček pro hmyz je ideálním venkovním doplňkem, kter si můžete 
umístit kdekoliv na zahradě. Ideálním místem je klidná část zahrady, 
kde má svůj prostor na zabydlení mnoho druhů užitečného hmyzu. 
Různé otvory a zákoutí mu navodí pocit bezpečí.

Domeček pro hmyz
ve tvaru plástve
• rozměr 16 x 5,4 cm
• Obj. č.: 5628

Domeček pro hmyz
• rozměr 17 x 25 x 6,6 cm
• Obj. č.: 5630

Domeček pro hmyz na pověšení
• rozměr 32 x 26 x 5,6 cm
• Obj. č.: 5629

cena s DPH

cena s DPH

cena s DPH

263,-

258,-

248,-

SKLÁDANÁ PTAČÍ BUDKA
• rozměr budky
        hloubka 13 cm
        výška 17 cm
        šířka 14 cm
        střecha 15 x 23 cm
• Obj. č.: 4876

SKLÁDANÁ PTAČÍ BUDKA

cena s DPH
140,-



DŘEVĚNÁ OBKRESLOVÁTKA
Objevte zábavnou formou svou kreativitu, tvořivost a také 
soustředění s pomocí našich dřevěných obkreslovátek.
Velikost obkreslovátek je od 13 cm do 26 cm.

Mix obkreslovátek

Sada velikonočních obkreslovátek

Sada zimních obkreslovátek

Obj. č.: 5585       Cena: 320 Kč včetně DPH

Obj. č.: 5634       Cena: 300 Kč včetně DPH

Obj. č.: 5646       Cena: 155 Kč včetně DPH

Obj. č.: 5637       Cena: 130 Kč včetně DPH

Obj. č.: 5596       Cena: 125 Kč včetně DPH

Sada sportovců

Sada podzimních obkreslovátek

Princezna

Mušketýr

Rozměr: 16,4 x 24,5 cm

Rozměr: 13,5 x 27,8 cm

Sada obsahuje 10 ks

Sada obsahuje 8 ks

Obj. č.: 5610     Cena: 32 Kč včetně DPH

Obj. č.: 5611       Cena: 32 Kč včetně DPH

Sada obsahuje 5 ks

Sada obsahuje 6 ks

Sada obsahuje 6 ks



3D OMALOVÁNKY
• Formát A5

DŘEVĚNÁ PRAVÍTKA
Možnost výroby pravítka s logem

školy, nebo vlastní grafi kou.

Cena je individuální, v případě zájmu
zašlete požadavek na kalkulaci.

Délka pravítka je 15 cm

Obj. č.: 9050900165
Obj. č.: 9050900164

Obj. č.: 9050900163

Sada automobilů
Obj. č.: 5701      Cena: 163 Kč včetně DPH

Obj. č.: 8162 Obj. č.: 8163 Obj. č.: 8165 Obj. č.: 8164

cena s DPH
27,-

Sada obsahuje 6 ks

DŘEVĚNÁ SADA ČÍSEL
Lze použít jako kalendář s čísly 1 – 31, dále k obkreslování, 
k modelování a k orientaci ve znakovém systému.
Velikost číslic je okolo cca 4,5 x 8 cm
Velikost znamének je cca 5,5 x 6 cm
Sada obsahuje:
3 x čísla: 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
13x čísla: 1 a 2
3 x znaménko +, 9 x znaménko -, 6 x znaménko >

Obj. č.: 5647       Cena: 410 Kč včetně DPH

Obj. č.: 9050900164

cena s DPH
45,-



KREATIVNÍ KALENDÁŘ
Vyrobte si pro radost kreativní  kalendář. 
Fotografi e můžete doplnit kresbou, razítky, 
výseky z výsekových strojků nebo  výřezy
z řady Optys Kreativ.
Papír 220 g, bílý kartón

cena s DPH
69,-

Kreativní stolní kalendář
• měsíční
• formát 21 x 21 cm + kartónový stojánek
• Obj. č.: 1884

Kreativní nástěnný
kalendář A4
• měsíční
• Obj. č.: 1889 - krémový
• Obj. č.: 1896 - bílý

Kreativní nástěnný

- krémový

cena s DPH
59,-

Na ceny v tomto letáku již nelze uplatnit další slevy.

OBJEDNÁVEJTE U SVÝCH OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ PRO ŠKOLY:

Markéta Šťastná – obchodní zástupce pro Prahu,
tel.: +420 720 937 390, e-mail: marketa.stastna@optys.cz

Alena Strnadlová – obchodní zástupce pro Nový Jičín a okolí,
tel.: +420 725 791 507, email: alena.strnadlova@optys.cz

Věra Lachmanová – obchodní zástupce pro Olomouc a okolí,
tel.: +420 702 239 238, e-mail: vera.lachmanova@optys.cz

Markéta Bergerová – obchodní zástupce pro Opavu a okolí,
tel.: +420 725 999 476, e-mail: marketa.bergerova@optys.cz

nebo na e-mailu: skola@optys.cz

tel.: +420 553 777 392, paní Alena Thomasová
tel.: +420 553 777 327, paní Lenka Hoppová

Optys, spol. s r. o.
U Sušárny 301

747 56 Dolní Životice

www.optys.cz


