




cenový kód: L
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: glitter

Někdy chceme moc ...

... a přitom stačí tak 

MÁLO!

c022800

c022802

nový kód: L
ě 120 180

COLOR
COLOR
COLOR

c022801
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c002122

c002123

BREJ-
LOVCI

cenový kód: G
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: lokální UV lak

KUKNI SEM

A KUKNI TAM,

RADOST JÁ TI 

UDĚLÁM!!!
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cenový kód: G
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: lokální UV lak

Chlupáčci

c002119

c002120

Miloučcí a huňatí,
když se láska chlupatí!
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w022808
cenový kód: X

Přeneste se 
do nespoutané 

přírody
a naleznete 

ztracený ráj.

Pro dokonalý
dárek

kombinujte
s dárkovými taškami

a balicími papíry
ze stejné
kolekce.

Paradise

w022808
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cenový kód: X, L
rozměr: 120 x 180 mm, 103 x 218 mm
zpracování:  lokální UV lak, glitter, výsek, ražba

c002125
cenový kód: L

02125
ový kód: L

c00
ceno

c002126
cenový kód: L

abaa
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cenový kód: X
rozměr: 100 x 200 mm
zpracování: ražba, výsek

c011444
Vyjádřit  

vzájemnost 
symbolem 

lásky.
Love
 Hearts

c011443

cenový kód: P
rozměr: 100 x 200 mm
zpracování: výsek, lokální UV lak

TISK
METALICKOU

BARVOU

Pro dokonalý
dárek

kombinujte
s balicími papíry

ze stejné
kolekce.
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Výhra na všechny sázky
je vyznání symbolem lásky!

cenový kód: K, H
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: ražba, lokální UV lak

c011445
cenový kód: K

c011447
cenový kód: K

cenový kód: K, H
rozměr: 120 x 180 mm

NAVŽDY!
SPOLU

w011446
cenový kód: H
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cenový kód:  I, K 
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: ražba, glitter

Kytice,
    jedinečné 
a nevšední,         
jsou branou        
     do dalších 
nádherných  
       dní...

Pro dokonalý
dárek

kombinujte
s dárkovými taškami

a balicími papíry
ze stejné
kolekce.

c360a327
c370a327
cenový kód: I

F   Ladies 
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.. pěkný dárek   
 pro radost,
    přesto
universální dost! 

c350a330
c360a330
cenový kód: K

c350a331
c360a331
cenový kód: K

f gen eman
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cenový kód: GK, X, H
rozměr: 100 x 200 mm, 120 x 180 mm
zpracování: glitter, výsek

Chic, cool, crazy!!!
A proč ne?
Pořádně to roztočme!

WILD

c002121
cenový kód: GK

c022809
cenový kód: X
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Pro dokonalý
dárek

kombinujte
s dárkovými taškami

a balicími papíry
ze stejné
kolekce.

on
ek

nalý

c022810
cenový kód: Hód: H

c0228
ý kó

810
ód H
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cenový kód: H
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: ražba, lokální UV lak, glitter

c340a328
c350a328

c340a329
c350a329

Jubileum

c3
c3

Lehce projít novými 

milníky!
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cenový kód: I
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: glitter, ražba

Pestré růže, 
samé kvítí,
blaženost
a dlouhé 
žití.

, 

c002131c002131

c022812

Kvítí
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cenový kód: I, GK, X
rozměr: 120 x 180 mm,
100 x 200 mm, 103 x 218 mm
zpracování: glitter, lokální UV lak, výsek, ražba

w022806
cenový kód: Xa

w022806
k d

c002127
cenový kód: I

Pro dokonalý
dárek

kombinujte
s dárkovými taškami

a balicími papíry
ze stejné
kolekce.
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... kdy se jedinečné okamžiky mění 
a sny se stávají skutečností.y j

c002128
cenový kód: I

c022811
cenový kód: X

Hezké chvíle

c022811
ý kód X

c022803
cenový kód: GK
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cenový kód: H
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: lokální UV lak, 
glitter

c318a326

HURÁ!

HURÁ!

18

c318a325
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cenový kód: H
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: lokální UV lak

Zvířátka jsou 
skvělí přátelé,
čekají tě zážitky 
krásné a veselé. 

ód: H
20 x 180 mm
ní: lokální UV lak

c022804

BEST FRIENDS

c022805
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cenový kód: H
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: glitter c002130

cenový kód: H

Garden

d: H
0 180

c002129
cenový kód: H

Zahrádka se zelená,

zdobí Tvou duši,

roztomilá proměna,

která všem sluší.

Pro dokonalý
dárek

kombinujte
s dárkovými taškami

a balicími papíry
ze stejné
kolekce.
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cenový kód: GK, X
rozměr: 120 x 180 mm, 100 x 200 mm
zpracování: glitter, výsek

PURE
Inspi race

  č is tou

 př í rodou.

Inspi

  č is t

 p
c022807
cenový kód: X

c002124
cenový kód: GK

19



cenový kód: GK
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: glitter

c022818

m

c002136

VŮNĚ parfému,

vůně květin,

SMYSL krásných chvil,

okamžiků radosti!

Sense
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cenový kód: GK, K
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: glitter, ražba

c022814
cenový kód: GK

Aqua
c002133

cenový kód: K

Barvy vody 
dosyta
a do pohody.
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c002135
cenový kód: I

Tradiční
   a dobré

  Inspirace tím, 
   co nás těší

  a naplňuje.

c002134
cenový kód: K

cenový kód: K, GK, I
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: lokální UV lak,
glitter, ražba 
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c022815
cenový kód: GK

c022817
cenový kód: GK

c022816
cenový kód: GK

c022817
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c022795

c011441

c022794

Daruji
        Ti!
Klasická přání
s  kapsou na peníze.Uvnitř

kapsa
na peníze

cenový kód: P
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: lokální UV lak, 
výsek
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DITIPO, a.s.

Mariánské nám. 14

688 01 Uherský Brod

Česká republika

Tel.: +420 572 610 131

ditipo@ditipo.cz

www.ditipo.cz

www.ditipo.sk


