


ČEPICE / HATS



FESTIVALY / FESTIVALS 



FESTIVALY / FESTIVALS 



Berlin death fest /de/
Graveland /NL/

Obscene extreme /cz/
Metalgate czech death fest /cz/

Death coffee party /cz/
Nice to eat you /cz/ 

Symbolic /cz/
Flesh party /sk/

Gothoom /Sk/
Sorfest /cz/

Fekal party /cz/

A další / And many more!



Zahraniční KAPELY / international BANDS



Zahraniční KAPELY / international BANDS



CZ & SK KAPELY / CZ & SK BANDS



CZ & SK KAPELY / CZ & SK BANDS



Vulvodynia /za/
pestilence /nl/
Profanity /de/

Sinister /nl/
Hate /pl/

Benighted /fr/
Stillbirth /de/ 

master /us/
Tankard /de/

Abnormality /us/
Revel in flesh /de/
Cephalotripsy /us/

A další / And many more!



Gutalax /cz/
Spasm /cz/

epicardiectomy /cz/
Diligence /cz/ 

Malignant tumour /cz/
ČAD /SK/

ROOT /CZ/
Fleshless /cz/
Prolapsed /cz/

Brutally deceased /cz/
Anime torment /cz/

Debustrol /cz/
Tortharry /cz/ 

A další / And many more!



FIRMY, sportovní kluby a další / COMPANIES, sports clubs and more



FIRMY, sportovní kluby a další / COMPANIES, sports clubs and more



Czarcie kopyto /pl/
Hells bells /cz/
Becherovka /cz/

habanero /cz/
Moris design /cz/

Nightmare bar /cz/
Wombat café /cz/

Slovak metal army /sk/
Stejkárna /cz/

Earsturbation /cz/
Fotbal vinoř /cz/

Beefeater /uk/
Pizzerie pepíno /cz/

A další / And many more!



Ceník čepic (orientační) / price list for hats (estimate)

Letní čepice s výšivkou / classic caps with embroidery
Při více jak 30 kusech / prices apply to order above 30 pieces

u nižších počtů je cena individuální / individual prices for less than 30 pieces

Truckerky / Trucker caps – od 180 kč / starting at 7.5 €
Snapbacky / Snapbacks – od 200 Kč / starting at 8 €

klasické kšiltovky / Dad caps - od 180 kČ / starting at 7.5 €
military čepice / Military caps - od 225 kČ / starting at 9 €

Výběr dětských čepic / child cap selection – od 180 Kč / starting at 7.5 €
A mnoho dalších / and many more

Pošleme katalog na požádání / catalogue available upon request

Zimní čepice s výšivkou / winter headwear with embroidery
Při více jak 30 kusech / prices apply to order above 30 pieces

u nižších počtů je cena individuální / individual prices for less than 30 pieces

Klasický kulich / classic beanie – od 165 Kč / starting at 6.5 €
Ohrnovací kulich / Cuffed beanie – od 175 kč / starting at 7 €

Kulich s bambulkou / Snowstar beanie – od 190 kČ / starting at 7.5 €
A mnoho dalších / and many more

Pošleme katalog na požádání / catalogue available upon request

* Je potřeba započítat jednorázovou platbu za vyšívací program *
includes one time payment for the embroidery program 



nášivky / patches



vyšívané nášivky / Embroidered patches



tkané nášivky / woven patches



Ceník nášivek (orientační) / price list for patches (estimate)

Vyšívané nášivky / embroidered patches
Záleží na velikosti a složitosti loga / depends on complexity and size of your logo / artwork

• Zakázka Od 12 ks / order starting at12 pieces
Cena za kus Od 65 kČ / starts at 2.6 € a piece

Standardní rozměr 10 – 11 cm na šířku. Větší velikosti potom  narůstají úměrně. 
standard sizing 10 – 11 cm in width. Larger sizes rise in price proportionally.

* Je potřeba započítat jednorázovou platbu za vyšívací program*
includes one time payment for the embroidery program 

Tkané nášivky / woven patches
Záleží na velikosti a složitosti loga / depends on complexity and size of your logo / artwork

• zakázka Od 300 ks / order starting at 300 pieces
• Cena za kus Od 25 KČ / starts at1 € a piece

• Zakázka Od 200 ks / order starting at 200 pieces
Cena za kus Od 50 KČ / starts at 2 € a piece

• Zakázka Od 100 ks / order starting at100 pieces
Od 70 KČ za kus / starts at 2.8 € a piece



graphic design



Ilustrace / illustrations



Ilustrace / illustrations



Ilustrace / illustrations



Ilustrace / illustrations



Loga / Logos



Loga / Logos



Ceny za ilustrace a loga jsou individuální. 
Prices for illustrations and logos are individual.

Prosím kontaktujte nás a specifikujte svá přání.
Please contact us and specify exactly what you need.



Alexander "Šani" Ivan
Majitel / Owner

T: + 420 775 124 654
E: sani@sanisro.com

Objednávky/ Orders
sanisro@sanisro.com

Facebook: 
Sanisro

Web: sanisro.com

Daniela „Dahlien" Neumanová
Asistentka, grafika, fotografie
Assistent, graphic design, photography

T: + 420 608 197 938
E: dahlien@sanisro.com

mailto:sanisro@sanisro.com
https://www.facebook.com/sanisro/
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