


NABÍDKA ČEPIC / HATS OFFER
Basic * Standard * Premium

Dětské / Child
Zimní / Winter hats

Autorský textil / Our design - Enemy of Faith 

CENY / PRICE LIST

JAK OBJEDNAT / HOW TO ORDER

DALŠÍ NABÍDKA / ANOTHER OFFER 

KONTAKT / CONTACT



Vaše kapela, vaše značka, vaše firma.
Úspěch vyžaduje zápal pro věc.

Your band, your brand, your company.
Success requires passion.

Pro nás jsou vášní výšivky!
Embroidery is our passion!

Do své práce dáváme energii * Hledáme ideální řešení * Práci děláme hlavou i srdcem
* Pro perfektní výsledek pracujeme s každým detailem

We put effort into our work * We look for the ideal solution * We work with
our heads and hearts * We perfect every small detail for a perfect result

Pouze pokud je výsledek 100 %,  je to tak jak má být.
Only when the result is 100% perfect it is how it’s supposed to be.



S výsledky naší práce se  můžete setkat na festivalech 
You can find our work at festivals

Nice to Eat You Deathfest, Obscene Extreme Fest, Flesh Party open air,
Symbolic open air, Gothoom open air a další / and more

Mezi naše spokojené klienty patří takové kapely jako například
Among our satisfied clients you can find bands such as

Vulvodynia, Benighted, Sinister, Pestilence, Master, Spasm, Gutalax, Epicardiectomy, Abnormality 
etc.

Nabízíme ale i naše služby i firmám / We also offer our services to companies.
Generální ředitelství HZS ČR, Moris Design s.r.o., Slovak Metal Army, Záchranná Potápěčská Služba 

České republiky, Honeywell s.r.o.

Velice rádi nabídneme kvalitní výrobky i vám
We will be very happy to offer the same quality of work to you

Podívejte se na naši práci
Look at our work 

www.facebook.com/sanisro









Vyberte si na míru co je pro vás 
ideální z jedné ze tří kategorií

• Jsme připraveni na standardní 
i nestandardní požadavky

• Průběžně rozvíjíme technologie 
i způsoby zpracování

• Rozšiřujeme nabídku služeb

Choose what is right for you from one
of three categories

• We are ready for standard
and non-standard requests

• We are continuously developing
technologies and processing

methods

• We are expanding our offer of 
services



Vyslyšeli jsem vaši poptávku a nabízíme i produkty, které si může dovolit každý. 
We listen to your requests and offer you products for your budget.

Cenově dostupné čepice pro vaši kapelu nebo propagaci vaší firmy.
S touto variantou to není problém i při nižších cenách. 

Affordable merch, hats and more for your band or to promote your business. 
All of these options are available even at lower prices.



Kovové zapínání/
Metal fastening

RED GREY WHITE

BLACK BLUE NAVY



Kovové zapínání/
Metal fastening



Zapínání na suchý zip/ 
Velcro strap size adjuster



Zapínání na suchý zip/ 
Velcro strap size adjuster



Kovové zapínání/
Metal fastening

WHITE LIGHT BLUE BLACK

RED

BROWN KHAKI

ROYAL BLUE LEMON ORANGE NATURAL

PINK GREY DARK BLUE DARK GREEN YELLOW



Kovové zapínání/
Metal fastening

WHITE LIGHT BLUE BLACK

RED

BROWN KHAKI

ROYAL BLUE LEMON ORANGE NATURAL
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Kovové zapínání/
Metal fastening

WHITE LIGHT BLUE BLACK

RED

BROWN KHAKI

ROYAL BLUE LEMON ORANGE NATURAL

PINK GREY DARK BLUE DARK GREEN YELLOW



Nastavitelný plastový pásek, 
/ Adjustable plastic strap

OLIVE GREEN/BLACK

PURE GREEN/WHITE



Nastavitelný plastový pásek/
Adjustable plastic strap

BLACK/FUCHSIA



Kvalita, na kterou jste zvyklí
The quality you are used to

Skvělý poměr kvalita cena. Tyto produkty jsou o něco dál než naše základní řada.
Skvělá kvalita za stále nízkou cenu.

Great price / quality ratio. These products are a step up from our basic line. 
Premium feel for an almost budget price. 



BLACK/BLACK
BURGUNDY/BURGUNDY

Nastavitelný plastový pásek/Adjustable plastic strap

DARK GREY/BLACK

KHAKI/STONE NAVY/GREY



NAVY / NAVY PURPLE /  WHITE

WHITE / WHITE Nastavitelný plastový pásek /
Adjustable plastic strap

OLIVE / BLACK

ROYAL / ROYAL



Nastavitelný plastový 
pásek / Adjustable 
plastic strapGREEN FLUO/BLACK CAMOUFLAGE/BLACK

NAVY/NAVYBLACK/BLACK

ORANGE FLUO/BLACK

WHITE/WHITE



RED/ BLACK GREY/ BLACK WHITE/ NAVY WHITE/ ROYAL



BLACK CAMO RED GREY NAVY ROYAL WHITE



MELANGE GREY/ 
BLACK

MELANGE GREY/ 
NAVY

MELANGE GREY/ 
RED

MELANGE GREY/ 
FUCHSIA 



YELLOW WHITE BURGUNDY

BLACK OLIVE

DARK GREEN



MIDNIGHT CAMO JUNGLE CAMO ARCTIC CAMO

Nastavitelný plastový pásek / 
Adjustable plastic strap



Zapínání na suchý zip, čelní panel bez 
vyztužení, pevnější plátno /
Velcro strap size adjuster, not reinforced 
front panel, stronger canvas

ANTRACITE BLACK BROWN

DARK GREEN

DARK GREY

KHAKI NAVY OLIVE ORANGE

RED

WHITE



Top kvalita, prověřené značky.
Top premium quality, proven brands.

Ideální řada pro ty, kteří chtějí jen to nejlepší.
Ať už jde o kvalitu vaší hudby, 

vašeho podnikání nebo kvalitu vašeho merche, bude jasné, 
že to co děláte, myslíte vážně. 

The perfect line for those who just want the best. 
Whether it's the quality of your music,

your business or your merch, it will be clear that you are serious about
what you are doing.



NAVY/BURGUNDY/
BEIGE

WHITE/GOLD/DARK 
GREY

GREY/BRIGHT 
YELLOW/BLACK

Nastavitelný plastový pásek /
Adjustable plastic strapOLIVE/KHAKI BLACK/GREY GREY/BLACK

WHITE/BURGUNDY/
BLACK



GREY/NAVY/NAVY ORANGE/WHITE BOTTLE GREEN/WHITE DARK GREY/RED

NAVY/BURGUNDY NAVY/DARK GREY NAVY/YELLOW

Nastavitelný plastový pásek/
Adjustable plastic strap

ROYAL/GREY



ROSE BROWN

STATE BLUE



NAVY

Velikost/Size:  S/M, L/XL



Nastavitelný plastový pásek /
Adjustable plastic strap, 



Nastavitelný plastový pásek, 
zelený spodní díl kšiltu / 
Adjustable plastic strap, 
green undervisor



Nastavitelný plastový pásek /
Adjustable plastic strap



BLACK / BLACK

Tento model má 
černý spodní 
díl kšiltu / This one 
with black undervisor

Nastavitelný plastový 
pásek, zelený spodní díl 
kšiltu / Adjustable plastic 
strap, green undervisor



HEATHER GREY / 
BLACK

HEATHER GREY / 
MAROON

HEATHER GREY / 
NAVY

HEATHER GREY / 
ROYAL

Nastavitelný plastový pásek, 
zelený spodní díl kšiltu / 
Adjustable plastic strap, 
green undervisor

HEATHER GREY / 
RED



BLACK/NEON ORANGE BLACK/NEON PINK BLACK/NEON YELLOW BLACK/PURPLE

BLACK/TEAL

BLACK/RED BLACK/ SILVER CHARCOAL/ BLACK

Nastavitelný plastový 
pásek, zelený spodní 
díl kšiltu / Adjustable
plastic strap, 
green undervisor



Nastavitelný plastový 
pásek, zelený spodní 
díl kšiltu / Adjustable 
plastic strap, green 
undervisor

MAROON / BLACK NATURAL / BLACK NAVY / MAROON OLIVE / BLACK RED / BLACK

NAVY / RED PURPLE / GOLD ROYAL BLUE / ORANGE



BLACK OLIVE DARK/GREY

MAROON

KHAKI

Nastavitelný plastový pásek/
Adjustable plastic strap

SILVER

NAVY RED WHITE



OLIVE / WHITE DARK GREY / WHITEBROWN / KHAKIBLACK / WHITE

HEATHER GREY / BLACK

BEIGE / WHITE

MOSGREEN / BEIGE

Nastavitelný plastový pásek/
Adjustable plastic strap

HEATHER GREY / WHITE

NAVY / WHITE SILVER / WHITE



Nastavitelný plastový pásek/
Adjustable plastic strap

BLACK/WHITE





BLACK NAVY ROYAL BLUE

RED

100% cotton, circumference: 61 cm

SKY BLUE BOTTLE GREEN YELLOW

WHITE





S výztuží, nastavitelný plastový pásek / 
With reinforcement, adjustable plastic strap



Čelní panel bez výztuže, zapínání na suchý zip/
Front without reinforcement, velcro strap size adjuster



BRIGHT ROYALCLASSIC RED NAVY

FLUORESCENT 
YELLOW

BLACK FUCHSIA



BRIGHT RED/
OFF WHITE

NAVY BLUE/LIGHT 
GREY

FUCHSIA/OFF 
WHITE





RED NAVY

BLACK GRAY
WHITE

Dvouvrstvá pletenina, oproti Pull On- Beanie je o cca 1 cm delší 
/Double layer knit, compared to Pull On-Beanie, it is about 1 cm longer



Dvouvrstvá pletenina/ Double layer knit



AIRFORCE BLUE BLUSH BOTTLE 
GREEN

BRIGHT 
RED

BRIGHT 
ROYAL

BURGUNDY CARAMEL

CLASSIC PINK CLASSIC RED EMERALD FRENCH NAVY KELLY GREEN LAVENDER

LIGHT GREY
Dvouvrstvá pletenina/ Double layer knit

GRAPHITE GREY



LIME GREEN MAGENTA MINT GREEN MUSTARD OLIVE GREEN ORANGE ORANGE RUST

PLUM PURPLE SKY BLUE TEALTRUE PINK

YELLOW WHITE

BLACK

Dvouvrstvá 
pletenina/
Double layer knit



PASTEL PINK SAND

FLUORESCENT 
GREEN

FLUORESCENT 
ORANGE

FLUORESCENT 
PINK

FLUORESCENT 
YELLOW

Dvouvrstvá pletenina/ Double layer knit HEATHER NAVY

HEATHER OATMEAL

CHARCOAL



Dvouvrstvá pletenina/
Double layer knit

SKY BLUE/ WHITE

WHITE/BLACK



Dvouvrstvá pletenina/Double layer knit

BLACK /BRIGHT 
ROYAL

KELLY GREEN/ 
WHITE

BLACK /YELLOW

CLASSIC RED/ 
WHITE

BLACK /WHITE BLACK /ORANGE BLACK /LIME 
GREEN

BLACK / CLASSIC 
RED





BLACK BURGUNDY BOTTLE GREEN DOVE GREY CHARCOAL

RED NAVY CELTIC GREEN AZURE CHOCOLATE



GOLDEN YELLOW ORANGE FUCHSIA LIME OATMEAL

FLUORESCENT ORANGE FLUORESCENT YELLOW SKY



NABÍZÍME TEXTIL S NAŠIMI ORIGINÁLNÍMI 
MOTIVY V LIMITOVANÉ EDICI SLEDUJTE 
NÁS NA FB nebo na webu
WE OFFER OUR OWN PRODUCTS WITH 
ORIGINAL MOTIVES IN LIMITED EDITION



NABÍZÍME TEXTIL S NAŠIMI ORIGINÁLNÍMI 
MOTIVY V LIMITOVANÉ EDICI SLEDUJTE 
NÁS NA FB nebo na webu
WE OFFER OUR OWN PRODUCTS WITH 
ORIGINAL MOTIVES IN LIMITED EDITION



NABÍZÍME TEXTIL S NAŠIMI ORIGINÁLNÍMI 
MOTIVY V LIMITOVANÉ EDICI SLEDUJTE 
NÁS NA FB nebo na webu
WE OFFER OUR OWN PRODUCTS WITH 
ORIGINAL MOTIVES IN LIMITED EDITION



KAŽDÁ CENA JE NA MÍRU
EVERY PRICE IS TAILORED TO YOU

Každá zakázka je jiná. Každé logo je jiné. Každá poptávka je jiná.
A tak u nás neplatí žádné obecné ceny.  

Vždy budete platit cenu, která přesně odpovídá vaší zakázce. 

Each order is different. Each logo is different. Every demand is different.
We don´t have universal prices.

You will always pay the price that exactly matches your order.



VÍCE KUSŮ – VÝHODNĚJŠÍ CENA
MORE PIECES - A BETTER PRICE

Čím víc kusů si objednáte, tím levněji vás cena za kus vyjde, neboť ušetříte na 
nákladech za přípravu.

The more pieces you order the cheaper it gets as you save on preparation costs. 

Výhodnější cenu získáte při odběru 30 a více kusů čepic
You get a better price when you buy 30 or more pieces at once

Minimální objednávka je 10 kusů čepic.
Minimal order is 10 pieces.

I když je minimální objednávka stanovena na 10 kusů, po domluvě je možno objednat i méně kusů. Nutno ale počítat s tím, 
že je není možné vyrobit prioritně – je zde delší doba na výrobu.



MÁTE ZÁJEM O ČEPICE, ALE NEJSTE SI JISTI VÝSLEDKEM?
Are you interested in our hats but not quite sure of the result?

NECHTE SI VYROBIT VZOREK!
Let us make a sample for you!

Co je potřeba? / What is needed?
• Přesné umístění loga / logo and its precise location

• Velikost loga / size of the logo
• Název čepice / name of the hat

• Barva výšivky / color of the embroidery

Platíte pouze přípravu loga a výrobu vyšívacího programu! Vzorek čepice je zdarma!
You pay only for the embroidery program! The sample is free!



OD DRUHÉ ZAKÁZKY LEVNĚJI 
FROM THE SECOND ORDER CHEAPER

Vracet se k nám opravdu vyplatí. Vaše logo připravené pro výšivku archivujeme.
Při opakování zakázky tak ušetříte náklady na jeho přípravu. 

Returning to us really pays off. You will save on preparation costs
when repeating an order as we will archive your logo.

BONUS K VELKÉ ZEKÁZCE
BONUS FOR A LARGER ORDER

Při zakázce 50 a více ks čepic platíme polovinu nákladů na přípravu vašeho hlavního 
vyšívacího programu. 

For orders over 50 hats we pay half the cost of preparing your main embroidery program.



Cena vaší zakázky je stanovena ze 3 částí: 
1) Cena za přípravu vyšívacího programu 

2) Cena za výšivku
Cenu vám oznámíme na základě konkrétní poptávky, podle složitosti výšivky

3) Cena za čepici (textil)
Výhodnější při odběru 30 a více kusů. 

The price of your order consists of three parts:
1) Price for embroidery program preparation

2) Price for embroidery
We will notify you of the price based on your specific inquiry.

According to the embroidery complexity
3) Price per hat

More convenient when taking 30 or more pieces.



1) Zašlete nám vaše logo v jpeg* nebo ve vektorovém formátu (Ai / PDF / eps.)
bez speciálních atributů jako je třeba ořezová maska, průhlednosti atd.

2) Vyberte si z nabídky čepic
3) Upřesněte počet, velikost, barevnost a umístění vašeho loga

Případně nám napište vaše další požadavky
Vypracujeme vám na míru kalkulaci a dohodneme se na realizaci vaší zakázky

*práce s jpeg ve finále vyjde o něco dráže, neboť se musí ve finále převést na křivky. Hotové logo ve vektoru můžeme na požádání zaslat pro vaši potřebu.

1) Send us your logo in jpeg* or in vector format.  (AI / PDF / eps.) 
without special attributes - clipping masks, transparency, etc.

2) Choose from a range of hats
3) Specify the number, size, color and location of your logo

Or write us your other requirements
We will make a calculation for you and agree on the implementation of your order

*jpeg has minor extra costs to be converted into vector in preparation. Upon request we can send you the vector file (for free) for your future endeavors.



Od dodání podkladů počítejte s výrobou do 30 dnů.
V době je zahrnuta úprava loga, výroba vyšívacího programu, 

schválení vzorků, dodání materiálu a samotná výroba.

Dle množství lze zakázku řešit i individuálně.

After filing the order, please account for at least 30 days of production.
During that time we will adjust the logo, prepare the embroidery program, 

send drafts, acquire the materials and create your product.

Depending on the scale of your order we can adjust production accordingly.



Nášivky (tkané, vyšívané) / Patches (woven, embroidered)

Pletené šály a zimní čepice / Knitted scarves and winter hats

Textil s potiskem / Screen-printed textile

Reklamní předměty s potiskem / Printed promotional items

Polygrafické a grafické práce / Printing and graphic work

Pro více informací nás kontaktujte / Contact us for more information



Alexander "Šani" Ivan

Majitel / Owner

T: + 420 775 124 654

E: sani@sanisro.com

Objednávky/ Orders

sanisro@sanisro.com

Facebook: 

Sanisro

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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