


Easy - One choice, 
many emotions!

Toto motto dokonale odráží způsob, 
jakým smýšlíme a jak vytváříme 
naši značku. Naším cílem je nejen 
poskytovat produkty nejvyšší 
kvality, ale především radost z jejich 
používání. Zaměřujeme se na pohodlí, 
kreativitu a komplexnost.

Doprovázíme naše uživatele od 
prvních okamžiků, kdy mohou 
projevit svou kreativitu, chodíme 
s nimi do školy, do práce 
a doprovázíme je i během volného 
času. Vzhledem k rozmanitosti 
sortimentu jsme produkty rozdělili 
do charakteristických linií.

Mnoholeté zkušenosti na českém 
a evropském trhu, vysoké standardy 
zákaznických služeb, rozsáhlá 
prodejní síť, oddaný, tvůrčí tým, 
rozpoznatelnost značky a rozsah 
sortimentu výrobků.

Easy roste spolu 
s vašimi potřebami. Co nás odlišuje?



SNADNÉ UČENÍ STUDIUM 
VE VELKÉM STYLU

PRO DOMÁCNOST 
A KANCELÁŘ

KREATIVNÍ
ZÁBAVA



SNADNÉ UČENÍ
Bezstarostná zábava
Všechno, co vaše dítě potřebuje 
ve školce a ve škole ke vzdělání pomocí 
zábavy. Výrobky, které usnadňují 
vzdělávání, podporují rozvoj a z učení 
dělají zábavu.



Ergonomický 
tvar a velikost 
psacích potřeb, 

Jsou přizpůsobené 
Dlaním dítěte

Atraktivní 
design 

výrobků a obalů

Nepřítomnost 
zdravotně 
toxických 

a škodlivých 
látek

Vysoká úroveň 
bezpečí 

výrobků v souladu 
s evropskými 

normami



STUDIUM 
VE VELKÉM STYLU
Produkty, se kterýma se budou 
Vaše děti cítit a vypadat dobře
Kolekce batohů, pouzder a školních 
pomůcek je určena pro náročné mladé lidi, 
pro které je kromě pohodlí a kvality také 
důležité dodržování nejnovějších trendů 
a módy.



Moderní styl 
batohů a pouzder 

pro náctileté 
a mládež

Funkční řešení

Ergonomický 
tvar

Atraktivní 
design 

v souladu 
se současnými 

trendy



TECHNO
LOGIE >>

Nízká 
hmotnost

Reflexní 
prvky

Výstup
sluchátek

 Mobile ready

Jsme si vědomi, kolik těžkých 
věcí je potřeba nosit v batohu, 
proto je pro nás jeho nízká 
hmotnost prioritou.

Pro bezpečnost uživatelů jsou 
batohy Easy Flow vybaveny 
reflexními prvky pro zvýšení 
viditelnosti.

Snadný přístup k hudbě zajišťuje 
speciální výstup na sluchátka - 
díky němu může být přehrávač 
schovaný hluboko v batohu

Elektronika nás doprovází každý 
den, proto jsou naše batohy 
vybaveny pohodlnou kapsou 
na laptop nebo tablet.



Komplexní 
nabídka  > > > > 
Chceme, aby Easy byla 
snadnou a jasnou volbou, 
proto se zaměřujeme na 
komplexní řešení. Pro pohodlí 
uživatelů připravujeme 
batohy a pouzdra ve stejném 
designu.

V kolekci Easy je rovněž 
k dispozici doplňkové 
příslušenství: pera, samolepicí 
bločky, rýsovací potřeby – 
vše, co je potřeba ve škole či 
na univerzitě.



Produkty Easy Flow vypadají 
skvěle nejen ve škole. 
Stačí vzít batoh, brusle či 
skateboard nebo vyrazit na 
výlet a každý teenager bude 
„cool“ po celý den.

Značka Easy spolupracuje 
s dobře známou sportovní 
značkou - Spokey, díky čemuž 
může snadno nabídnout 
komplexní řešení.

Nejen 
do školy  > > > 



Batohy >>>

ZIG-ZAG COUNT



Pouzdra >>>

CHECK MIND



Kuličkové 
pera  >>> 

FANCY 4COLOURS



Produkty, se kterýma se zábava 
stává užitečnou

KREATIVNÍ ZÁBAVA

Výrobky EASY Creative stimuluji 
kreativitu Vašeho dítěte. Jsou výborné 
k zahnání domácí nudy a rutiny. 
Umožňují využít drahocenný volný čas 
a podpořit rodiče ve vývoji svých dětí. 



Dekorativní 
prvky 

oblíbené dětmi

Výjimečná 
modelína 

- super měkká, 
pružná, s vůni

Pouze 
zdravotně 

nezávadné látky

Nasycené 
barvy



JASNÁ VOLNA 
PRO DOMÁCNOST 
A KANCELÁŘ
Výrobky, které používáme každý den

Psací a kancelářské potřeby na každý den.



Vysoká kvalita 
a trvanlivost

Pohodlné při 
používání 

a praktické

Univerzální 
design 

a příznivé ceny

Velký výběr
produktů



DĚKUJEME

www.easy-stationery.com


