
 

 

VAŠE REKLAMA NA 
PROCHÁZCE 

 

Firma PALECO je 22 let předním 
výrobcem reklamního zboží z papíru 
na trhu, především papírových 
obalů, z nichž prim hrají  papírové 
tašky. 
 

Papírové tašky nabízíme ve všech 
běžných, ale i v zcela netypických 
formátech. Naší hlavní specializací 
jsou především ručně vyráběné 
tašky, které přesně vystihnou Váš 
jedinečný přístup ke klientovi. 
 
 
 
 

A využití? 
 Prezentace 
 Promo akce 
 Kampaň 
 Propagace 
 Take away 

 
 

kvalitní obal na kvalitní výrobek 

 
 

Zakázky realizujeme jak na základě tiskových 
podkladů dodaných klientem, tak samozřejmě 
nabízíme i komplexní službu od návrhu potisku, 
až po předání finálního produktu. 

 

 

 

Ručně vyráběné tašky LUXUS 
zhotovíme díky nové technologii již 
od 1 kusu! 
 
Jsme připraveni vyrobit funkční 
model Vaší tašky – tak se budete 
moci osobně přesvědčit o konečné 
podobě produktu. 
 

Úzká spolupráce s klientem je 
záruka spokojenosti na obou 
stranách.  

 
V naší provozovně Vám ochotně 
ukážeme vzorky již realizovaných 
zakázek i naši aktuální nabídku 
sortimentu připraveného k potisku. 

Kontaktujte nás na: 
 
 

PALECO 
Sudoměřská 26 
Praha 3 
 
 
 
 
 

Tel: 224 251 118 
Fax: 224 257 602 
mail: paleco@paleco.cz 
www.paleco.cz 
 
 
Ochotně Vám připravíme          
a zašleme cenovou nabídku. 
 

PŘINESEME VAŠIM VÝROBKŮM A SLUŽBÁM  

ELEGANCI 

 

Tašky LUXUS je možné vyrobit 
prakticky v jakémkoli rozměru.            
K dizpozici jsou velikosti typizované 
(téměř 70 velikostí) či „šité na míru“ 
zákazníka. Zákazník dále vybírá 
nejenom gramáž papíru a jeho typ, 
ale také  vhodnou technologii či 
způsob potisku a povrchové úpravy, 
taktéž barevnost nebo druh držadel. 

 

Tašky TWIST, strojně vyrobené tašky 
s papírovými kroucenými držadly, 
nabízíme v základních 5 formátech, 
dle poptávaného objemu však 
nabízíme i formáty další. Standardní 
barevnost tašek je bílá, modrá,  
hnědá, opět je dle množství možné 
nabídnout i další barvy. Klient dále 
vybírá potisk. 
 

 

Tašky EKO, tašky s plochými uchy, 
jsou tašky základní kategorie, 
standardně nabízené ve 3 formátech 
a v základní barevnosti jako u tašek 
TWIST, i zde je možná rozšířená 
nabídka. Klient vybírá  potisk. 

Pracujeme pro Váš úspěch. 
 

 

PAPÍROVÉ TAŠKY 
LUXUSNÍ RUČNÍ I STROJNÍ VÝROBA 
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