
MATURITNÍ SKLENIČKY

Gala Naomi Cecilia Esta Marco Charisma Betty Lucia

99 Kč 99 Kč 125 Kč 105 Kč 109 Kč 145 Kč 119 Kč 119 Kč

Whisky Barline Bubble Quadro

99 Kč 115 Kč 135 Kč 139 Kč

Maturitní skleničky jsou jedním z  nejkrásnějších upomínkových předmětů, které si můžete z  maturitního plesu 
odnést. V naší nabídce naleznete velký výběr luxusních skleniček na sekt, whisky, pivo a další originální skleničky 
vhodné k přípitku na maturitním plese. Na skleničky vám vypískujeme libovolné texty, které vám budou připomínat 
tento nezapomenutelný večer. Následuje průvodce výběru vašich vysněných maturitních skleniček.
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SEKTOVÉ SKLENIČKY

WHISKY SKLENIČKY

Krok 1: Vyberte si skleničku
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Pub Pub třetinka Pilsner třetinka Beercraft

145 Kč 125 Kč 125 Kč 119 Kč

Martini Wine Brandy Shot

125 Kč 119 Kč 119 Kč 99 Kč

V cenách je zahrnuta sklenička včetně klasického pískování (viz varianta pískování dále). Aktuální nabídku skle-
niček a speciální akce naleznete na stránce www.PROmaturak.cz/maturitni-sklenicky.
Ceny skleniček platí pro odběr 10 a více kusů. Při menším odběru vám konfigurátor na našich stránkách spočítá 
skutečnou cenu skleniček.
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PIVNÍ SKLENICE

OSTATNÍ SKLENIČKY

VARIANTY PÍSKOVÁNÍ

Rada: Na skleničky si můžete nechat vypískovat libovolné nápisy. Delší nápisy (např. dlouhé názvy škol) je vhodné rozdělit na 2 řádky, aby 
se na skleničku bez problémů vešly a vypadaly na skleničce vizuálně pěkně.

Rada 2: Nezapomeňte na třídní(ho) učitelku (učitele), ředitele/ředitelku, zástupce či své oblíbené učitele a objednejte skleničky i jim, aby si 
s vámi mohli na plese slavnostně připít. Každý z učitelů může mít na skleničce vlastní nápis.

KLASICKÉ SE JMÉNEM S LOGEM SE JMÉNEM A LOGEM

(1-4 řádky textu; 

na všech skleničkách stejný 

nápis, v ceně skleničky)

(1-3 řádky textu + 1 řádek 

se jménem studenta, + 10 Kč/

sklenička)

(1-3 řádky textu + logo školy 

či jiný (jednoduchý) obrázek; 

+ 10 Kč/sklenička)

(1-2 řádky textu + 1 řádek 

se jménem studenta + logo školy či 

jiný obrázek; + 15 Kč/sklenička

Krok 2: Vyberte si variantu pískování



SKLON NÁPISŮ

U jednotlivých řádků si můžete zvolit sklon nápisu. Standardem je rovný text, ale v případě zájmu 
můžete mít text na skleničkách zahnutý (do oblouku) nebo nahnutý (šikmo v  úhlu cca 30°). 
U  každého řádku můžete zvolit sklon dle vašeho uvážení, na jedné skleničce je tedy možná 
kombinace sklonů jednotlivých řádků.

TEXT ROVNĚ TEXT ZAHNUTÝ TEXT NAHNUTÝ

Je potřeba zvolit font, kterým vám nápisy na skleničky vypískujeme. Přehled fontů naleznete na straně č. 23. 
Výběr fontů je stejný pro všechny druhy upomínkových předmětů (skleničky, šerpy, stužky aj.). V případě zájmu 
vám texty na skleničky vypískujeme jiným fontem, stačí nám zaslat název fontu.

Vámi zvolené skleničky, jejich počet, variantu pískování, nápisy a  vybraný font stačí vyplnit na našem 
e-shopu www.PROmaturak.cz, v košíku zadat termín plesu, doručovací a platební údaje, nakonec ode-
slat objednávku a poté se již těšit, až k vám skleničky od nás přijdou. Standardní doba dodání skleniček 
se pohybuje od 1 do 6 týdnů v závislosti na plnosti výrobního plánu, ale nemusíte se bát, vaše skleničky 
k vám dorazí včas před vaším plesem.

Rada: V případě nápisů, ve kterých se nachází velká písmena jdoucí za sebou (např. zkratky škol jako SŠ a VOŠ CR), doporučujeme zvolit 
font, u kterého vypadají velká písmena jdoucí za sebou vzhledně. Zkuste si na stránce www.PROmaturak.cz/cs/clanky/vyber-fontu vizuál-
ně spojit velká písmena, zda bude nápis vypadat dle vašich představ.

Rady na závěr: Doporučujeme objednat o 3 nebo 4 maturitní skleničky navíc. Na plesech se stává, že se pár skleniček rozbije, proto je dobré 
mít pár kusů navíc v záloze, aby nikomu při slavnostním přípitku nechyběla.
Pokud na skleničky opravdu chvátáte, máte možnost si objednat expresní výrobu skleniček.
V případě jakýchkoli dotazů ke skleničkám nás neváhejte kontaktovat na info@promaturak.cz.

Krok 3: Vyberte si font (typ) písma

Krok 4: Samotná objednávka


