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1.Na fotbalový tréning, Šup kopačky a dres do batohu a za rolovat.
2. Do bazénu, nevadí mu vlhko ani voda. Suché zůstane suché a mokré plavky a ručník zůstanou
neprodyšně uzavřené. Už žádné fleky u chloru na sedačce auta.
3. Na motorku, stačí přidělat na zadní nosič a je to za pár kaček. Popruhy u našich batohů v ceně.
4. Na kolo, chrání proti dešti, vlhku, prachu, vodě.
5. Jako nádrž na vodu do kempu, lesa nebo přírody.
6. Přenosný chlaďák, stačí naplnit ledem, do studené řeky a máte super ledničku.
7. Na granule pro domácí mazlíčky. Zarolujete a nesmrdí, a navíc se dobře přenáší.
8. Do školky, menší vaky 2,5 a 10 litrů se dětem hodí na vše, co potřebujeme, schovat. 
9. Batoh na přezůvky, věci na výtvarku, tělocvik
10. Přenosný koš na odpadky v kempu na chatě. Po použití stačí jen vypláchnout čistou vodou.
11. Ideální na festivaly a akce v přírodě. Chrání proti dešti, prachu, blátu, špíně. 
12. Neocenitelný je i v extrémních situacích, jako jsou povodně, průtrže mračen, kalamity nebo
hurikány, kde je bezpodmínečné uchovat si svoje věci v suchu a čistotě. 
13. Bójka nebo záchranný vak. Stačí ponechat vzduch, za rolovat a máte funkční plovák.

ZPŮSOBŮ VYUŽITÍ VODOTĚSNÉHO
VAKU NEJEN NA VODU.
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Už dávno neplatí, že lodní pytle nebo vodácké vaky jsou jen pro vodáky. Stačí se podívat
kolem sebe, jaké mají využití pří každodenním životě. 
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Mobilwag praktické vodotěsné vaky s rolovacími uzávěry a dvěma nastavitelnými popruhy jsou
neocenitelní pomocníci, kde voda, prach, sníh, písek, vlhkost nebo špína může znehodnotit vaše
věci.  Jsou vyrobeny ze silného, ohebného, vodotěsného polyesteru potaženého polyuretanem
(tarapaulin 500D).

MOTIVATION

MATERIÁL ROZMĚR ↔ ROZMĚR ↕ VÁHAPRODUKT

vodotěsný vak 2L tarapaulin 500D 14 cm 28 cm 0,3 Kg
vodotěsný vak 5L tarapaulin 500D 18 cm 40 cm 0,4 Kg
vodotěsný vak 15L tarapaulin 500D 22 cm 56 cm 0,45 Kg
vodotěsný vak 20L tarapaulin 500D 24 cm 59 cm 0,5 Kg
vodotěsný vak 25L tarapaulin 500D 26 cm 63 cm 0,55 Kg
vodotěsný vak 30L tarapaulin 500D 28 cm 68 cm 0,7 Kg
MOTIVATIONvodotěsný vak 40L tarapaulin 500D 29 cm 72 cm 0,75 Kg

vodotěsný vak 60L tarapaulin 500D 33 cm 79 cm 0,9 Kg
vodotěsný vak 80L tarapaulin 500D 35 cm 90 cm 1,1 Kg

VODOTĚSNOST

IPX 68
IPX 68
IPX 68
IPX 68
IPX 68
IPX 68
IPX 68
IPX 68
IPX 68

Vodotěsnost je testována do stupně IPX 68 chráněno proti pronikání vody během dočasnéhloubky ponoření : 
1 metr / 39 palců (spodní okraj produktu), doba trvání: 30 minut
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ROZMĚR ↕

Mobilwag praktické 100 litrové vodotěsné vaky s rolovacím uzávěrem, pevnými nastavitelnými vyztuženými popruhy a
vzduchovým ventilem. Naše vaky jsou vyrobeny ze silného, ohebného, vodotěsného polyesteru potaženého
polyuretanem (tarapaulin 500D).  

MOTIVATION

MATERIÁL ROZMĚR ↔ ROZMĚR ↕ VÁHAPRODUKT

vodotěsný vak 100L tarapaulin 500D 45 cm 102 cm 1,3 Kg

VODOTĚSNOST

IPX 68

PARAMETRY PRODUKTU
rolovací systém zaručuje 100% vodotěsnost
flexibilní vyztužené pevné popruhy
testováno na vysokou odolnost
vzduchový ventil
příruční madlo
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ROZMĚR ↕

PARAMETRY PRODUKTU
rolovací systém zaručuje 100% vodotěsnost
flexibilní přídavné popruhy
průhledné okno

Nylonový vak je vybaven rolovacím zavíráním, dvěma D-oky a nastavitelnými popruhy. Vodotěsnost je
testována do stupně IPX 68 chráněno proti pronikání vody během dočasné hloubky ponoření 
1 metr / 39 palců (spodní okraj produktu), doba trvání: 30 minut. 

MOTIVATION

MATERIÁL ROZMĚR ↔ ROZMĚR ↕ VÁHAPRODUKT

vodotěsný vak 10L Nylon 420D 20 cm 49 cm 0,3 Kg

VODOTĚSNOST

IPX 68
vodotěsný vak 20L Nylon 420D 24 cm 61 cm 0,4 Kg IPX 68
vodotěsný vak 30L Nylon 420D 27 cm 67 cm 0,5 Kg IPX 68
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Mobilwag praktické vodotěsné batohy s rolovacím uzávěrem a dvěma pevnými popruhy jsou
neocenitelní pomocníci, kde voda, prach, sníh, písek, vlhkost nebo špína může znehodnotit vaše věci.
Praktická přední uzavíratelná kapsa na suchý zip a postranní sítové kapsy na drobnosti. Vodotěsnost
testována do stupně IPX68. 

MOTIVATION

MATERIÁL ROZMĚR ↔ ROZMĚR ↕ VÁHAPRODUKT

vodotěsný batoh 30L tarapaulin 500D 32 cm 61 x 14 cm 0,8 Kg

VODOTĚSNOST

IPX 68

PARAMETRY PRODUKTU
vnější kapsa* na doklady a telefon
postranní kapsy na láhev
pevné nastavitelné popruhy
osvědčené rolovací zavíraní 

Díky lehkosti a flexibilitě, jsou vodotěsné vaky Mobilwag vždy po ruce, kde potřebujete uchovat své věci v bezpečí.
Mobilwag batohy jsou vyrobeny ze silného, ohebného, vodotěsného polyesteru potaženého polyuretanem.

*přední kaspa na suchý zip není vodotěsná

 www.mobilwag.cz



 www.mobilwag.cz



MOTIVATION

MATERIÁL ROZMĚR ↔ ROZMĚR ↕ VÁHAPRODUKT

vodotěsný batoh 40L tarpaulin 500D 29 cm 54 x 23 cm 0,95 Kg

VODOTĚSNOST

IPX 68

Přední plnění
Pevná plastová madla na stranách vaku
Reflexní prvky na přední i zadní straně vaku
pevné nastavitelné popruhy
Bezpečné přidělání dvou vaků na sebe
osvědčené rolovací zavíraní se zapínáním na stranách
4 odepínací popruhy na upevnění vaku na motorku

Mobilwag vodotěsný JEZEVČÍK je primárně navržen na lodě, rafty, kanoe, do fitka, bazénu, ale může být bez větších
problémů použitelný i pro další outdoorové aktivity nebo na motorku. Vak je vyroben z odolného materiálu s reflexními
prvky. Máme vyřešené univerzální zapínání více vaků na sebe a bezpečné ukotvení díky přídavným popruhům.

Kompaktní velikost
lehký a odolný vodotěsný 
materiál Tarapaulin 500D
kompaktní rozměr 54cm x  29cm a komín 23cm
váha pouhých 950 gramůobsah 40L
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MESSENGER BAG můžete vzít na delší túry a výlety, Má vyztužený popruhy na záda.
Součástí je břišní a prsní pás. Pro větší bezpečnost jsme batoh opařili reflexními

prvky.  Každý ocení přidané D-očka jak na popruzích, tak i na straně batohu.
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MOTIVATION

MATERIÁL ROZMĚR ↔ ROZMĚR ↕ VÁHAPRODUKT

vodotěsný batoh 30L nylon 420D 30,5 cm 16 x 68 cm 0,94 Kg

VODOTĚSNOST

IPX 68

Nový vytuněný MESSENGER BAG. Kromě inovativní kombinace materiálů Nylon420D a Tarapaulinu , je
100% vodě odolný až o 50% lehčí než klasické vaky, navíc je flexibilnější a na omak příjemnější. Díky
svému objemu 30 litrů toho pojme opravdu hodně, a to včetně notebooku až do velikosti 17". Na
přední stranu batohu lze uchytit pomocí jednoduchého ouška blikačku nebo přilbu.

Vodotěsná kapsa na mobil
Vnitřní kapsa na doklady a telefon s transparentní slídou
ovládání dotykového telefonu v kapse přes slídu
vodotěsný zip

Rolovací zavírání
osvědčené rolovací zavíraní se zavíráním na stranách
uzavíratelný doplňující popruh z přeskoku uprostřed 
boční D-oka

Pevné popruhy
vyztužené a nastavitelné popruhy
originální protiskluzový povrch 
nastavitelné hrudní a bederní popruhy s poutky
reflexní prvky
D-oka

Vyztužená záda
měkká a tvarovaná záda pro pohodlné nošení
madlo pro snadnou manipulaci nebo zavěšení

Kompaktní velikost
odlehčený Nylon420D a Tarapaulin
Recombinationkompaktní rozměr 30,5 x 16 x 68 cm
váha pouhých 940 gramů
obsah 30 litrů
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Vodotěsná kapsa na mobil
Vnitřní kapsa na doklady a telefon s transparentní slídou
ovládání dotykového telefonu v kapse přes slídu

Rolovací zavírání
osvědčené rolovací zavíraní se zavíráním na stranách
uzavíratelný doplňující popruh z přeskoku uprostřed 
boční D-oka

Pevné popruhy
vyztužené a nastavitelné popruhy
originální protiskluzový povrch 
nastavitelné hrudní a bederní popruhy s poutky
reflexní prvky
D-oka

Vyztužená záda
měkká a tvarovaná záda pro pohodlné nošení
madlo pro snadnou manipulaci nebo zavěšení

Kompaktní velikost
odlehčený Nylon420D a Tarapaulin
Recombinationkompaktní rozměr 47 x 15 x 28 cm
váha pouhých 875 gramů
obsah 20 litrů

Díky svému objemu 20 litrů toho pojme opravdu hodně, 
a to včetně notebooku až do velikosti 15,4". Na přední 
stranu batohu lze uchytit pomocí jednoduchého ouška
blikačku nebo přilbu.

CITY BAG je vyroben z odolného a lehkého Nylon420D a Tarapaulinu Recombination se 100% vodě
odolností. Každý ocení jednoduchý rolovací systém, praktickou síťovanou kapsu a speciální kapsu na
mobil s transparentní dotykovou slídou.

MOTIVATION

MATERIÁL ROZMĚR ↔ ROZMĚR ↕ VÁHAPRODUKT

vodotěsný batoh 20L nylon 420D 28 cm 15 x 47 cm 0,875 Kg

VODOTĚSNOST

IPX 68
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MOTIVATION

MATERIÁL ROZMĚR ↔ ROZMĚR ↕ VÁHAPRODUKT

vodotěsný batoh 20L nylon 420D 30 cm 15 x 55 cm 0,865 Kg

VODOTĚSNOST

IPX 68

Vodotěsné zadní brašny na kolo využijete jak v extrémních podmínkách, tak i v každodenním používání. Na cestách
oceníte nízkou hmotnost a vysokou odolnost. Brašny jsou vyrobeny z odolného vodě odolného Nylon 420D a
Tarapaulin Recombination a disponují rolovacím systémem zavírání na stranách, které zaručuje 100% vodotěsnost.

Kompaktní velikost
odlehčený Nylon420D a Tarapaulin Recombination
kompaktní rozměr 30 x 15 x 55 cm
váha pouhých 865 gramů
obsah 20 litrů

Parametry produktu
rolovací systém zavírání zaručuje 100% vodotěsnost
madlo pro snadnou manipulaci nebo zavěšení
plastová výztuha v celé ploše zadreflexní
bezpečnostní potisk na bocích
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Parametry produktu
flexibilní pevné popruhy
testováno na vysokou odolnost
multifunkční využítí v přírodě, chatě, kempu

Kompaktní velikost
různé velikosti, tvary a obsahy
nízká hmotnost
materiál: Tarapaulin 500D
flexibilní skládání
jednoduchá údržba

Do prodeje jsme nově zařadili vodotěsné skládací nádrže. Naše velká vášeň pro vychytávky při našich
cestách nás inspirovala a výsledek můžete posoudit sami. Praktické, jednoduše transportovatelné,
multifunkční , různé velikosti a hlavně cenově dostupné.

MOTIVATION

MATERIÁL ROZMĚR ↔ ROZMĚR ↕ VÁHAPRODUKT

vodotěsná nádrž 9L tarapaulin 500D 24 cm 19 cm 0,35 Kg

VODOTĚSNOST

IPX 3
vodotěsná nádrž 11L tarapaulin 500D 27 cm 19 cm 0,45 Kg IPX 3
vodotěsná nádrž 20L tarapaulin 500D 32 cm 25 cm 0,5 Kg IPX 3

vodotěsná nádrž 35L tarapaulin 500D 56 cm 28 x 29 cm 0,8 Kg IPX 3
vodotěsná nádrž 35L tarapaulin 500D 54 cm 28 x 29 cm 0,8 Kg IPX 3
vodotěsná nádrž 25L tarapaulin 500D 30 cm 30 x 30 cm 0,4 Kg IPX 3
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Kompaktní náplně
náplň pro moto lékárničku
náplň pro 1-5 osob
náplň pro 1-10 osob
náplň pro 10-25 osob

 
ČISTÍCÍ SADY K HYDROVAKU

 
HYDROVAKY

Cestovní lékárničky jsou vyrobeny dle platných předpisů a garancí. Naše lékárničky nabízíme ve vodotěsných rolovacích
vacích v různých velikostech s obsahem zdravotního materiálu.

Kompaktní velikost
obsah: 2,5,10 litrů
100% vodotěsné
materiál: Tarapaulin 500D
certifikované zdravotinické náplně

Parametry produktu
vodotěsný vak
flexibilní popruhy
rolovací systém uzávěru
multifunkční využítí v přírodě, chatě, kempu, lodi

Nepropustný materiál je ideální na běhání, outdoor nebo cyklistiku. jednoduché
plnění a čištění. Uzavíratelný náustek. Posuvné zapínání umožňující úplné otevření
hydrovaku.

Sada obsahuje dva kartáče a stojan. Jeden kartáč na celkové
mytí. Druhý kartáč na čištění rohů, záhybů. Mřížka napomáhá
schnutí vaku
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Proti vodě povrchové, tak i na povrchu. Navíc umožňuje natáčení a focení pod vodou.
Proti vlhku v tropech nebo vlhkých prostorách na lodi, člunu, raftu nebo na rybách.
Proti prachu v práci nebo stavbě, písku u moře, blátu při outdoorových aktivitách.
Proti nárazu – plastový obal tlumí náraz a chrání display proti poškrábání.
Proti dešti – v pouzdře je telefon plně funkční, takže s ním můžete telefonovat i za
prudkého deště.
Proti sněhu na sjezdovce nebo při běžkách.
Flexibilní použití na doklady, pas, peníze, platební katy.
Praktická šňůrka na krk v balení.Příznivá cena oproti výdaji za samotný telefon.
Univerzální velikost pro telefony do 5,7 palce.
Vyrobeno pro telefony s dotykovými obrazovkami.

 

Pouzdro Je testováno, že opravu funguje i v extrémních situacích, a to až 25
metrů pod vodou
Splňuje nejvyšší stupeň vodotěsnosti IPX 8 – trvalé ponoření. 
Vyrobeno z odolného materiálu se zárukou C24 měsíců.
Certifikát vodotěsnosti provedený v ČR.

důvodů proč si 
koupit univerzální 
vodotěsné pouzdro?
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Parametry produktu
Testováno v ČR do hloubky 25 metrů
Vodotěsnost testována do stupně IPX8
Focení a natáčení pod vodou
Praktická šňůrka na krk v balení
Funkční dotykový display v pouzdru
Jednoduchá údržba
Vyrobeno z odolného plastu
Flexibilní použití na pas, doklady, peníze, karty

MOTIVATION

MATERIÁL ROZMĚR ↔ ROZMĚR ↕ VÁHAPRODUKT

univerzální pouzdro PVC 17,5 cm 10,5 x 0,5 cm 0,25 Kg

VODOTĚSNOST

IPX 8

5'7 
inch

 www.mobilwag.cz

Vodotěsné pouzdro na telefon Mobilwag má jednoduchý
zavírací systém a je určeno pro všechny mobilní telefony s
úhlopříčkou do 5,7 palce. Když je telefon v pouzdru, tak
dotykový display zůstává funkční a můžete používat
všechny funkce jako telefonování, focení psaní SMS nebo
natáčení videa.
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Parametry produktu
Vodotěsnost testována do stupně IPX8
Zavírání rolovací ZIPACK
Dotykový display můžete ovládat přes průhlednou část
ledvinky
Praktický popruh kolem pasu 1,25 m
Rozměr (22 x 15 x 2 cm)Jednoduchá údržba
Vyrobeno z odolného PVC
Záruka 24 měsíců
Flexibilní použití jako pouzdro na pas, doklady, peníze,
karty

MOTIVATION

MATERIÁL ROZMĚR ↔ ROZMĚR ↕ VÁHAPRODUKT

vodotěsná ledvinka PVC 22 cm 15 x 0,4 cm 0,2 Kg

VODOTĚSNOST

IPX 8

 www.mobilwag.cz

Univerzální vodotěsná ledvinka s popruhem Mobilwag.
Díky třem zavíracím zipům, je ledvinka zcela bezpečná
pro Vaše cennosti jako telefon, fotoaparát, hotovost,
MP3, pas, dokumenty. Ochrání proti vodě, špíně, prachu,
sněhu, blátě, vlhkosti. S ledvinkou můžete do vody nebo
si zaplavat.



vodotěsné, stylové a plně funkční pouzdro pro Váš mobilní telefon
moderní design
vodotěsné do 10 m
test vodotěsnosti IP 68
100% ochrana proti prachu, blátu, sněhu, dešti, špíně, vlhku
polykarbonátový a protiskluzový rámeček
kvalitní silikonové těsnění
focení a natáčení pod vodou
při pádu chrání Váš telefon proti poškození
otvory jsou přesné, aby umožnili ovládání telefonu pomocí tlačítek a bezproblémové
připojení sluchátek, nabíječky etc.
vzduchová a vodě přiléhající akustická membrána
plný přístup ke všem tlačítkům, senzorům, fotoaparátu
chrání display telefonu proti poškrábání
kvalitní zpracování a materiál
praktická šňůrka pro zavěšení na krk nebo zápěstí

 

důvodů proč si koupit 
vodotěsné pouzdro?15
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Parametry produktu
vodotěsné, nárazuvzdorné, stylové a plně funkční pouzdro
pro Váš mobilní telefon
moderní design
vodotěsnosti IPX 68
100% ochrana proti prachu, blátu, sněhu, dešti, špíně, vlhku
polykarbonátový a protiskluzový rámeček
kvalitní silikonové těsnění
jednoduché focení a natáčení pod vodou
při pádu chrání Váš telefon proti poškození
přesné otvory, aby umožnili ovládání telefonu pomocí tlačítek
a bezproblémové připojení sluchátek, nabíječky etc.
vzduchová a vodě přiléhající akustická membrána

 www.mobilwag.cz

100% ochranné vodotěsné a nárazvzdorné pouzdro, které chrání Váš telefon proti vodě, vlhku, poškrábání, blátu, špíně
a nikterak neomezuje vlastnosti telefonu, bezprostřední přístup ke všem tlačítkům a funkcím zůstává ponechán, a tak
si i s maximální bezpečností užijete kvalitu displeje a reproduktoru.



Parametry produktu
vodotěsné, nárazuvzdorné, stylové a plně funkční
pouzdro pro Váš mobilní telefon
moderní design
vodotěsnosti IPX 68
100% ochrana proti prachu, blátu, sněhu, dešti, špíně,
vlhku
polykarbonátový a protiskluzový rámeček
kvalitní silikonové těsnění
jednoduché focení a natáčení pod vodou
při pádu chrání Váš telefon proti poškození
přesné otvory, aby umožnili ovládání telefonu pomocí 

vzduchová a vodě přiléhající akustická membrána
     tlačítek a bezproblémové připojení sluchátek, nabíječky 
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100% ochranné vodotěsné a nárazvzdorné pouzdro, které chrání Váš telefon proti vodě, vlhku, poškrábání, blátu, špíně
a nikterak neomezuje vlastnosti telefonu, bezprostřední přístup ke všem tlačítkům a funkcím zůstává ponechán, a tak si
i s maximální bezpečností užijete kvalitu displeje a reproduktoru.
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Outdoorová vychytávka LAZY BAG se kterou můžete relaxovat, kdekoliv Vás napadne. Výrobek Vám poslouží na chatě,
kempu, při rodinných party, na festivalech, u bazénu, na horách, spaní v přírodě i jako vodní polštář. Je vhodný do
exteriérů i interiéru.

Parametry produktu
XL velikost
dvojvrstvý voděodolný nylon
přenosný batůžek
osvědčené rolovací zavíraní
kompaktní rozměr 2,7 m x 0,6 m
váha pouhých 1,4 Kg
zdarma lepící sada u každého vaku
nafukuje se vzduchem

MOTIVATION

MATERIÁL ROZMĚR ↔ ROZMĚR ↕ VÁHAPRODUKT

layz bag nylon + PVC 2,7 m 0,6 m 1,4 Kg

 www.mobilwag.cz
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V naší nabídce nesmí chybět námořnická trička a kapitánské čepice. Oceníte
kvalitní zpracování a materiál . Každý námořník musí mít pruhované tričko a
kapitánskou čepici ve své výbavě.

Námořnická trička
kvalitní bio bavlna
velikosti S,M,L,XL,XXL,XXXL
střih beze švů
dlouhý nebo krátký rukáv

Kapitánské čepice
kvalitní pevný materiál
3D výšivka
unisex
nastavitelná velikost čepice
materiál: 80% bavlna 20% acryl

 www.mobilwag.cz



Čepice
kvalitní pevný materiál
modrá originalní podšívka uvnitř čepice
3D žlutá výšivka žraloka
univerzální dospělá nastavitelná velikost 
materiál: 15% akryl 85% bavlna
unisex

klasická kšiltovka. Vsaďte na model s charakteristickým prohnutým kšiltem. Bavlněná tkanina zajistí nezbytnou
cirkulaci vzduchu a díky regulovatelnému zapínání bez problému kšiltovku přizpůsobíte svým potřebám.
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Připravujeme
Pro cestovatele jsem připravili cestovní voděodolný
vak, lehce ukotvitelný na střeše vozu. Autovak jsme
vyzkoušeli na cestě do Rakouska a je to náš nejlepší
cestovní kufr. Pokud ho nechcete převážet na střeše
vozu, jeho velikost je koncipována na velikost
zavazadlového prostoru u vozů střední třídy. Navíc
nevozíte vzduch, vak se přizpůsobí velikosti obsahu.

 www.mobilwag.cz



Zákazník si u vás objedná produkty.

Připravíme přijatou objednávku za vás.

Zabalíme a odešleme zákazníkovi

Inkasujeme a objednávku máme ve své správě

30% provize z každé zaplacené zakázky
pošleme na Váš účet

DROPSHIP

Mobilwag IČ 47077255 • Radlická 571/70 • Praha 5 • Česká republika
+420 606 450 666  • info@mobilwag.com •  www.mobilwag.cz

Jak to celé funguje?

Nemusíte nakupovat a dohadovat se s dodavateli.
Nemusíte zboží objednávat, balit a posílat.
Nepotřebujete navyšovat skladové prostory a zásoby
Nestaráte se o fakturaci, kontrolní hlášení, administrativu atd.
Vaše provize je rozdíl mezi maloobchodní a velkoobchodní cenou.
Staráte se jen o marketing a prodej ve svém e-shopu.

Výhody dropshippingu

NOVINKA



Chcete s námi
spolupracovat?

Velkoobchodní ceník
na požádání.

Mobilwag IČ 47077255 • Radlická 571/70 • Praha 5 • Česká republika
+420 606 450 666  • info@mobilwag.com •  www.mobilwag.cz

Nakupujete kvalitní zboží české značky.
Máte pod kontroulou procesy objednávky.
Velkoobchodní přístup do našeh e-shopu
Nakupujete za atraktivní velkoobchodní ceny. 
Množstevní slev a bonusů.
Doprava zdarma.

Vaše výhody

Registrujte se na našem webu.

Po ověření Vám vytvoříme velkoobchodní přístup
do našeho webu.
 

Nastavíme dodací podmínky a dopravu.

Přidáme bonusy a věrnostní slevy dle odběrů

Jak to celé funguje?

K vašemu účtu přidáme velkoobchodní slevu od
25-50%



 www.mobilwag.cz

art@work

Privátní značka
Mobilwag Art@work je určený firmám,
podnikům, společnostem a
společenstvím, které chtějí funkční
propagaci své značky. Díky přímé výrobě
zajistíme a splníme jakýkoliv požadavek
na množství a design.

Reklamní dárky
Mobilwag art@work originální produkt
nebo obyčejné reklamní předměty?
Určitě jste zažili různé prezentační akce a
obdrželi jste reklamní dárky, které jsou
všude stejné, a navíc nevalné kvality.
Mobilwag art@work Vám nabízí změnu.
Vaši klienti ji určitě ocení. 

Reference
Mezi naše pravidelné zákazníky patří
bankovní společnosti, pojišťovny a různé
finanční instituce. Ovšem tradičními
zákazníky jsou vodácké spolky, kluby a
půjčovny.

Realizujeme zakázky od padesáti kusů do 14ti dnů od potvrezní objednávky. V případě zájmu
volejte +420 606 450 666 pro rychlou nabídku.



Chcete s námi spolupracovat?
Velkoobchodní ceník na požádání.

Mobilwag IČ 47077255 • Radlická 571/70 • Praha 5 • Česká republika
+420 606 450 666  • info@mobilwag.com •  www.mobilwag.cz
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