
KATALOG 
PRODUKTŮ 
 2018/2019

• 7 let na trhu

• 155 200 spokojených zákazníků

• 63 000 dodaných maturitních skleniček

• 92 000 dodaných maturitních šerp a stužek

+420 / 734 305 020  •  info@namaturak.cz  •  www.namaturak.cz



taftové

35 barev
šerpy

Maturitní 
šerpy
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Informace o produktu:
Nejoblíbenější maturitní šerpy vyrobené 
z 108 mm široké taftové stuhy české 
výroby. 

• možnost potisku Maturant 2019 
 i Maturantka 2019
• individuální potisk zadní strany 
 (jména, název školy apod.)
• sešití šerpy za příplatek 14 Kč
• nesmývatelný potisk, odolávající polití 
 tekutinou
• konec šerpy je zastřižen tak, aby se 
 zamezilo třepení

Jednostranný potisk 75 Kč

Oboustranný potisk 89 Kč

* uvedená cena je za šerpu včetně potisku

Ceník taftových šerp včetně potisku

Akční taftová šerpa za 64 Kč
•  Minimální počet 20 ks.
•  Vybrané písmo 28, 35, 36 a 39.
•  Potisk Maturant 2019.
•  Libovolná barva šerpy i potisku.
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béžová

červená

kaštanová

modrošedá

skořicová

světle modrá

světle žlutá

tmavě růžová

tyrkysová

bílá

čokoládová

královsky modrá

okrová

slonová kost

světle oranžová

šampáňo

tmavě šedá

vínová

bordó

fialová

lososová

oranžová

středně šedá

světle šedá

tmavě modrá

tmavě zelená

zlatě žlutá

černá

jablkově zelená

meruňková

růžová

středně zelená

světle tyrkysová

tmavě oranžová

trávově zelená



9 barev
šerpy
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9 barev
šerpy

Jednostranný potisk 125 Kč

Oboustranný potisk 139 Kč

Informace o produktu:
Luxusní třpytivé šerpy vyrobené 
z 110 mm široké třpytivé stuhy české 
výroby. 

Ceník třpytivých šerp včetně potisku

třpytivé

Akční třpytivá šerpa za 99 Kč
•  Minimální počet 20 ks.
•  Vybrané písmo 28, 35, 36 a 39.
•  Potisk Maturant 2019.
•  Libovolná barva potisku.
•  Barva šerpy zlatá nebo stříbrná.

modrá

* uvedená cena je za šerpu včetně potisku

stříbrná

tmavě fialová

vínová

zlatá

růžová

světle fialová

tmavě modrá

zelená



11 barev
šerpy
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Jednostranný potisk 135 Kč

Oboustranný potisk 149 Kč

Ceník atlasových šerp včetně potisku

Informace o produktu:
Luxusní saténové šerpy vyrobené 
z 110 mm široké atlasové stuhy švédské 
výroby. 

atlasové

bílá

* uvedená cena je za šerpu včetně potisku

atlasová černá

růže

světle fialová

tmavě modrá vínová wasabi

bordo

atlasová malibu

slon. kost

tmavě fialová
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Celopotištěné maturitní šerpy na 
luxusní saténové šerpě. Možnost 
individuálního grafi ckého návrhu od 
20 ks objednaných šerp.

14 druhů
šerpy

Informace o produktu:
• Grafi cké návrhy vyrobené na míru 
 tématu maturitního plesu.
• Možnost vlastního potisku zadní 
 strany.

celopotištěné

58 cm58 cm

Maturant 2019

Jednostranný potisk 199 Kč

Oboustranný potisk 219 Kč

Ceník celopotiš. šerp včetně potisku

* uvedená cena je za šerpu včetně potisku
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Typy písma



Maturitní skleničky patří k nejhezčí památce na 
maturitní ples. Všechny skleničky pocházejí od 
tradičních a světově uznávaných výrobců skla. 
Skleničky jsou dekorovány metodou pískování 
– nejšetrnější dekorace skla minimalizující rozbití 
skleniček.

•  Nejširší nabídka maturitních skleniček v České 
 republice. V nabídce skleničky na sekt, whiskey, 
 martini, míchané nápoje, půllitry na pivo či sklenice 
 na víno.
•  Můžete mít na skleničkách vypískovaný nápis 
 Maturant 2019 i Maturantka 2019 bez příplatku. 
 Jméno, logo a ostatní texty jsou samozřejmostí.
•  Dokonalé balení minimalizující rozbití při přepravě.
•  Cena skleniček od 99 Kč.

Akční nabídka skleniček za 99 Kč
• Sklenička Gala nebo Betty.
• Písmo č. 35.
• Pískovaný text: Maturant 2019.
• Od 20 ks za akční cenu.

Maturitní 
skleničky

Pískování
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Skleničky na sekt a Martini
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Olivia 109 Kč

Betty 125 Kč

Proxima 129 Kč

Esta 115 Kč

Antik 129 Kč

Zetta 135 Kč

Gala 119 Kč

Angela 125 Kč

Martini 120 Kč Martini Proxima 129 Kč

Dora 119 Kč

Kleopatra 129 Kč

Individuální jméno na skleničce 7 Kč

Jméno a příjmení na skleničce 10 Kč

Logo školy na skleničce 10 Kč

Logo školy a jméno na skleničce 15 Kč

Příplatkové pískování skleniček



Skleničky na whiskey a ostatní
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Whis. Amundsen 
109 Kč

Šik 0,3 135 Kč

Wine 130 Kč

Whiskey A 119 Kč

Star 0,5 139 Kč

Wallenstein 0,5 
149 Kč

Whiskey B 119 Kč

Star 0,25 135 Kč

Tudor 145 Kč Long Drink 125 Kč

Whiskey C 109 Kč

Šik 0,5 139 Kč

Whiskey Quadro 
139 Kč

Je doprava skleniček bezpečná?
Skleničky přepravujeme přepravní společností 
s pojištěním KŘEHCE. Pokud se stane, že se sklenička 
poškodí, zasíláme automaticky náhradní skleničky 
nové.
Za minulý rok z cca 16 000 skleniček se poškodilo 
pouze 35 ks.
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vyzkouštejte jako ozdobu na stužku 
placku 32 mm, na kterou lze natisknout 
například logo školy

at
la

so
vé

TIP

Maturitní 
stužky
Stužky patří k maturtinímu večírku 
stejně, jako šerpy k maturitnímu plesu. 
Máte možnost si vybrat ze dvou typů 
stužek – taftové a atlasové.

•  Taftové jsou na dotyk hrubší a na 
 pohled matné. Atlasové stužky jsou 
 lesklé a na dotyk jemné.

•  Všechny stužky lze objednat ve 
 variantě dvoupramenných nebo 
 třípramenných potištěných stužek.

•  Na výběr máte z 33 183 837 388 800 
 kombinací. Tak buďte originální.

•  Na zadní straně stužek je připevněn 
 špendlík pro lehké připnutí k batohu 
 či textilu.
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Cena za dvoupramennou stužku: 39 Kč
Cena za třípramennou stužku: 47 Kč

* V ceně jsou stužky, individuální potisk, 
 kompletace a připevnění špendlíku 
 na zadní stranu.

ta
fto

vé
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bílá

fialová

královská 
modrá

olivová

stříbrně 
třp.

světle 
žlutá

tmavě 
šedá

zlatě 
třpitivá

bordo

fuchsiová

lososová

oranžová

světle 
fialová

tmavě 
červená

tmavě 
zelená

zlatě 
žlutá

černá

hnědá

modro šedá

růžová

světle 
modrá

tmavě 
fialová

tyrkysová

červená čokoládová

jablkově 
zelená

khaki

modrofialová okrová

slon 
kost

staro 
růžová

světle 
šedá

světle 
zelená

tmavě 
modrá

tmavě 
růžová

vínová vínově 
fialová
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bílá

jablkově 
zelená

lososová

svěle 
modrá

světle 
tyrkysová

tmavě 
modrá

trávově 
zelená

bordo

kaštanová

oranžová

světle 
fialová

světle 
zelená

tmavě 
oranžová

tyrkysová

černá

khaki

růžová

světle 
hnědá

světle 
žlutá

tmavě 
růžová

vínová

červená fialová

královská 
modrá

ledově 
modrá

skořicová slonová 
kost

světle 
růžová

světle 
šedá

šampáňo tmavě 
fialová

tmavě 
šedá

tmavě 
zelená

wasabi zlatě 
žlutá



Maturitní 
trička
Maturitní trička jsou nejen vhodným 
doplňkem na maturitní ples na půlnoční 
překvapení, ale také originálním 
upomínkovým předmětem který po 
maturitním plese neodložíte do skříně.
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Basic 
•  cena 109 Kč
•  unisex střih, 100% bavlna
•  střední hmotnost trička 
 160 g/m2

•  velikost XS – XXXL

Pure
•  cena 119 Kč
•  dámský střih, 100% bavlna
•  střední hmotnost trička, 
 150 g/m2

•  velikost XS - XXXL

Heavy 
•  cena 129 Kč
•  unisex střih, 100% bavlna
•  vyšší hmotnost trička 
 200 g/m2

• velikost XS – XXL

Camoufl age
• cena 175 Kč
• unisex střih, 100% bavlna
• střední hmotnost trička, 
 160 g/m2

•  velikost XS - XXXL



Maturitní 
mikiny
Originální mikiny s vlastním potiskem jsou 
výborným doplňkem do chladnějšího počasí 
a díky širšímu využití častěji objednávané, 
než samotná trička. 
Novinkou pro tento rok jsou mikiny vyšší 
gramáže v univerzitním vzhledu.
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Klokanka Urban
•  cena 409 Kč
•  unisex střih, 65 % polyester, 
 35 % bavlna
•  hmotnost mikiny 280 g/m2

•  velikost XS – XXL

Campus
•  cena 599 Kč
•  unisex střih, 80 % bavlna, 
 20 % polyester
•  hmotnost mikiny 300 g/m2

•  velikost XS – XL

Varsity
•  cena 499 Kč
•  unisex střih, 80 % bavlna, 
 20 % polyester
•  hmotnost mikiny 300 g/m2

•  velikost XS – XL

Active zip
• cena 499 Kč
•  unisex střih, 80 % bavlna, 
 20 % polyester
•  hmotnost mikiny 300 g/m2

•  velikost XS – XL
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UKÁZKA POTISKŮ NA PŘEDNÍ STRANU 
Kompletní nabídku potisků na textil naleznete na našich internetových stránkách.

Jednobarevný potisk textilu vel. A4 45 Kč

Jednobarevný potisk textilu vel. A3 55 Kč

Dvoubarevný potisk textilu 69 Kč

Tříbarevný potisk textilu 89 Kč

Plnobarevný potisk 190 Kč

Ceny potisku textilu
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UKÁZKA POTISKŮ NA ZADNÍ STRANU 
Kompletní nabídku potisků na textil naleznete na našich internetových stránkách.
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Maturitní 
placky

• Rozměry placky 32, 37, 44, 56 
 a 72 mm.
• Placka o velikosti 32 mm je vhodná 
 jako ozdoba na maturitní stužky.
• Vytvoříme Vám vlastní placku 
 s potiskem dle Vašich požadavků.
• Cena od 15 Kč.

Maturitní placky se hodí jako levnější 
náhrada za maturitní stužky, nebo 
jako jejich ozdoba. 

Jejich největší výhoda je, že velmi 
dobře snáší nepříznivé povětrnostní 
podmínky a tak se nemusíte bát, že se 
Vám vlivem deště, sněhu či ostrému 
slunci tyto placky znehodnotí.



Textilní vaky 
s potiskem
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Vaky na záda s potiskem jsou hitem posledních let a my Vám je nabízíme 
s potiskem pro maturanty. V nabídce máme levnější vaky polyesterové 
a textilní. Na vak lze realizovat jakýkoliv Vámi dodaný grafi cký návrh. Inspirovat se 
můžete i návrhy na trička a mikiny, které lze na vaky natisknout.
Objednávky maturitních vaků vyřizujeme od 10 ks.

Barvy polyesterových vaků

Barvy textilních vaků

99 Kč 
S POTISKEM

129 Kč 
S POTISKEM



Dárky 
pro učitele
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Dřevěná krabička s dekorem 
a vínem - 1 099 Kč
Dřevěná krabička s boxy na víno 
a skleničky, na kterou lze dekorovat 
třídní fotografi i, text i logo školy. K tomu 
je samozřejmosti kvalitní přívlastkové 
víno z Jižní Moravy s vlastní etiketou 
a skleničky pískované vlastním textem.

Dary pro třídního učitele a ředitele 
školy se většinou dávají po šerpování 
na maturitním plese a na konci 
školního roku. Pro tento účel máme 
v nabídce dárky, na které lze napsat 
věnování obdarovanému a také celý 
seznam třídy.

Z dárků vybíráme například vázu 
Galaxy, Quadro whiskey set nebo 
krabičku s dekorem.

Quadro whiskey set – 1 299 Kč
Luxusní set karafy s uzávěrem 
společně se šesti skleničkami 
na whiskey. Set je vyrobený z hladkého 
bezolovnatého křišťálového skla. 
Tento produkt dodáváme standardně 
v originální kartonové krabici.

Váza Galaxy - 999 Kč
Elegantní váza původem z České republiky. Tento dar se hodí 
jako vzpomínka na Vaší třídu a je určený jak pro dámy, tak pro 
pány. Lze na ní napískovat poděkování i jmenný seznam.



Výroba vstupenek 
a pozvánek

NOVINKA
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• Grafi cký návrh Vám vytvoříme na 
 zakázku.
• Máte grafický návrh vlastní? Vložte jej 
 do online objednávky a do 3 dnů 
 Vám pozvánky, vstupenky nebo 
 plakáty vytiskneme.
• ID pásky ke vstupu za 1 Kč/ks 
 v jakémkoliv množství.
• Tisk vstupenek 4 Kč/ks, pozvánky 
 od 7 Kč/ks.

Vstupenky, pozvánky a plakáty na maturitní ples 
tiskneme na profesionálních velkoformátových 
tiskařských strojích, čímž je zaručena jejich kvalita.

Využijte našich předdefi novaných grafi ckých návrhů dle nejčastěji 
objednávaných témat plesu. Neplatíte za zpracování grafi ckého návrhu 
a vytvoříte si grafi ku on-line.



Doplňky
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Balónky:
• 7 druhů balónků v mnoha barvách
• pro dekoraci doporučujeme 
 objednat minimálně 500 ks balónků
• k prodeji i příslušenství na nafouknutí 
 a dekorace
• v nabídce oblíbená písmena i číslice

Havajské věnce:
• skvělé pro téma plesu Hawaii na 
 nástup či plnoční překvapení
• v nabídce barvy věnců – modré, 
 růžové, fi alové, žluté a vícebarevné
• cena 29 Kč

Doplňky jsou vhodné nejen na 
kompletní dekoraci sálu a stolů, ale 
také slouží jako tématický doplněk 
na slavnostní nástup či půlnoční 
překvapení na plese.

Škrabošky:
• vhodné pro téma plesu: divadlo, 
 fi lm, ples v Benátkách nebo Romeo 
 a Julie
• mnoho typů a barev
• cena od 29 Kč



Konfety
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Konfety jsou využívané především na 
nástup maturantů. Buďto jsou vhodně 
zakomponované do samotného 
maturitního nástupu a nebo jsou 
vhodným doplňkem pro rodiče 
a ostatní návštěvníky plesu.

60 cm metalické  99 Kč

60 cm mix barev  99 Kč

60 cm zlaté  99 Kč

push pop stříbrné  45 Kč

60 cm stříbrné  99 Kč

60 Kč zlaté hvězdičky  99 Kč

push pop zlaté  45 Kč

60 cm stříbrné hvězdičky   
99 Kč

push pop růžové  45 Kč
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Fotokoutky, 
foto-video

FOTOKOUTEK  KLASIK

FOTOGRAFOVÁNÍ  PLESU

VIDEO  SLUŽBY

FOTOKOUTEK  FACEBOOK FOTOKOUTEK  KOMBI

• Působnost celá Česká republika.
• Fotokoutek klasik v hodnotě 1 000 Kč 
 zdarma!
• Fotografování do 1:00 hod.
• 600 – 1 000 upravených fotografi í.
• Cena 6 000 Kč

• Záznam plesu – 6 000 Kč
 1 hodinový záznam který obsahuje 
 všechny důležité pasáže Vašeho 
 maturitního plesu ve FullHD kvalitě 
 natáčený na 2 kamery.
• Maturitní klip – 5 500 Kč
 2 – 3 minutové video zahrnující 
 atmosféru a nejlepší momenty 
 od příchod hostů až po afterparty.

•  Cena pronájmu: 
 1 000 Kč.
• Při objednání produktů 
 nad 1 000 Kč fotokoutek 
 klasik zdarma!
• Cena dopravy: zdarma!
• Fotokoutek s možností 
 tisku na místě.
• Všechny vytisknuté 
 fotografie jsou druhý den 
 vloženy na Facebook.

• Cena pronájmu: 
 2 000 Kč.
• Cena dopravy: dohodou.
• Fotokoutek bez možnosti 
 tisku na místě.
• Všechny fotografie jsou 
 druhý den vloženy na 
 Facebook.

• Cena pronájmu: 
 3 000 Kč.
• Cena dopravy: zdarma!
• Fotokoutek s možností 
 tisku na místě.
• Všechny fotografie jsou 
 druhý den vloženy na 
 Facebook.

Pro sezonu 2018/2019 disponujeme již 4 fotokoutky. Na výběr máte z 8 druhů pozadí 
a 3 typů koutků.
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Moderátor 
na ples

Vystoupení 
na ples

Vybírejte například 
z těchto moderátorů:
• Ondra Urban (Evropa 2)
• Bob Švarc (Evropa 2)
• Patrik Hezucký (Evropa 2)
• Honza Řičař (Óčko TV)
• Soňa Porupková (Kiss)
• Jakub Jíra (Stream)
• Ivo Apfel (Impuls)
• Petr Vojnar (TV Nova a TV Prima)
• a další

Vybírejte z databáze 
více jak 80 účinkujících:
• UV a LED show
• Street dance
• Klasická taneční vystoupení
• Barmanské show
• Freestyle show
• Cheerleaders
• Biketrial a Flatland show
• Electric boogie apod.

Žádný maturitní ples se bez moderátora 
neobejde. Jeho nezbytnou vlastností 
je být skvělým řečníkem, mít přehled 
a umět si v každé situaci poradit. 
Nabízíme Vám proto možnost 
moderování Vašeho plesu našimi 
profesionálními moderátory.

Vystoupení na ples budete potřebovat 
v první řadě jako předtančení, 
programovou vsuvku (cca v 22:00 
hod.) a také jako půlnoční překvapení.
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Balónková 
dekorace

•  Balónkovou dekoraci Vám 
 nainstalujeme po  celé České 
 republice.
•  Samozřejmostí je vytvoření 
 individuální kalkulace v závislosti 
 na složitost a množství balónků.
•  Průměrná cena za dekoraci sálu 
 je do 7 000 Kč.

Pokud nemáte s balónkovou 
dekorací zkušenosti a nechcete 
s touto činností strávit celý den, pak 
využijte profesionálních služeb našich 
dekoratérů. Maturitní ples je jednou za 
život – zaujměte Vaše hosty už u vstupu 
do sálu a ohromte je dokonalou 
výzdobou.

• Kompletní koordinace plesu 
 od 5 000 Kč.
• Mimo jiné zajistíme: OSA, Intergram, 
 loterijní zákon, koordinace příjezdu 
 účinkujících, pomoc s výběrem 
 programu, časového harmonogramu 
 a kontrola jeho dodržení, osvětlení 
 a ozvučení, apod.



JAK MATURITNÍ PLESY DĚLÁME?

Pokud si nás máte vzít na svůj maturitní ples, určitě byste rádi věděli něco o tom, jak spolupráce s námi 
funguje. Při naší práci si zakládáme na třech hlavních bodech.

Osobní přístup, kdy se tím nerozumím pouze opakované návštěvy ve Vaší třídě, ale pokud spolupráce s 
námi probíhá spíše na přátelské bázi, přičemž profesionální stránka je zachována, je to vždy záruka 
dobrého plesu. 

Jsme organizační i technická agentura. Nezaměřujeme se pouze na organizaci, či naopak pouze na 
techniku, ale plesy zajišťujeme jak organizačně, tak technicky, kdy disponujeme svou vlastní technikou.

Není nutné využít od nás všechny služby, abyste nás mohli mít. Je zcela na Vás, kolik služeb od nás 
využijete a kolik si zařídíte sami. Není podmínka, že si s naší agenturou musíte vzít všechny služby, které 
nabízíme. Je to Váš ples a Vy rozhodujete o tom, co na něm chcete mít.
 

1. Nejprve se osobně potkáme u Vás ve třídě, kde si řekneme Vaše představy. 

A takhle to s námi funguje od začátku do konce: 

2.
Poté na plese začneme pracovat a děláme na něm až do samotného dne, kdy se ples 
koná. Začínáme od maličkostí, jdeme přes důležité věci a končíme u detailů. Jsme 
rádi, když máme ples hotový s předstihem, aby nám zbyl čas na Vaše nápady. 
Samozřejmostí jsou pravidelné návštěvy koordinátora ve třídě a neustálá komunikace 
s ním. 

3. V den plesu je Vám k dispozici celý náš tým, který se postará o organizaci celého 
dne a hladký průběh večera. Vaší starostí by mělo být si ples řádně užít. 

4. Ani po plese naše spolupráce nekončí, musíme přece ještě vyřídit maličkosti jako 
vrácení banerů, předání peněz z tomboly, fotografie a video a také si sdělit zážitky z 
plesu.  

+420 606 941 300 info@stillproduction.cz www.stillproduction.cz
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Dárky k objednávce
Nákupem maturitních produktů získáte další výhody:
• Při nákupu nad 999 Kč získáte fotokoutek klasik na maturitní ples zdarma.

• Při nákupu nad 1 500 Kč získáte slevu na balónkovou dekoraci.

• Sleva 10 % na nákup obleku v prodejnách Bandi Vamos.

• Individuální slevu na e-shop burza učebnic.

Informace o akci fotokoutek zdarma
• Při nákupu nad 999 Kč získáte slevu 1 000 Kč na fotokoutek Klasik. 
• Tato sleva pokryje kompletně cenu pronájmu i dopravu po celé České republice. 
• Platíte tedy pouze fotografi e vytisknuté na maturitním plese.

Doprava a platba
• Produkty je možné zdarma vyzvednout osobně na pobočce v Praze, Brně 
 a Českých Budějovicích.

• Objednávky zasíláme prostřednictvím GLS s doručením do druhého dne za částku 
 99 Kč, dobírka 40 Kč.

• Při objednávce nad 4 000 Kč poštovné zdarma.

• Objednávky se skleničkami zasíláme Českou poštou s doručením do druhého dne 
 a pojištěním KŘEHCE.
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Informace o objednávce
• Dodací doba produktů činí 2 - 3 týdny od zadání objednávky do systému.

• V případě potřeby lze objednávku za příplatek upřednostnit s vyřízením 
 i 3 pracovních dní.

• Před výrobou maturitních skleniček, triček, mikin, placek a dárků pro učitele zasíláme 
 automaticky grafi cký návrh před zadáním do výroby.

• U maturitních šerp, stužek a ostatních produktů zasíláme grafi cký návrh na vyžádání.

• Produkty zasíláme Expresním balíkem společnosti GLS s doručením do druhého 
 dne. Maturitní skleničky a ostatní křehké zboží zasíláme prostřednictvím České pošty 
 s pojištěním KŘEHCE a doručením do druhého dne od odeslání.

• Platba objednávky je možná na dobírku, v hotovosti i bankovním převodem.

• Před objednáním maturitních stužek a šerp doporučujeme zažádat si o vzorníček 
 barev. Tato služba je zdarma a Vy tak máte jistotu, že vyberete se spolužáky správnou 
 kombinaci barev.



Prodejna a výdejní místo:

NaMaturák.cz
Skřivanova 5
602 00 Brno

tel.: +420 / 734 305 020
w: www.namaturak.cz
e: info@namaturak.cz
f: www.fb.me/NaMaturakcz
i: #namaturakcz

Vyzvedněte si objednané produkty zdarma v Praze a Českých Budějovicích:

Praha
Solárium Sun Angel
Revoluční 25
110 00 Praha

České Budějovice
Still Production
Lipenská 17
370 01 České Budějovice


