
USB ključki



USB Twister

Na zalogi!

Najbolj iskan USB ključek v Sloveniji. USB z 
vrtljivim pokrovčkom. Ima plastično ohišje s 
kovinskim nosilcem, ki je hkrati tudi pokrovček.  
Na zalogi je 16 barvnih različic, izbirate pa lahko 
med dvema barvama kovinskega klipa - srebrno 
ali  belo. Ključki večjih kapacitet so na voljo tudi 
v verziji 3.0.

Kapaciteta: 8 GB , 16 GB, 32 GB
Dimenzija: 58 x 19 x 10 mm
Prostor za tisk ali graviranje: 25 x 14 mm 
Možni dodatki: kartonska škatlica, plastična 
škatlica, obesek za ključe, vrvica za mobilni 
telefon, žametni mošnjiček, ovratni trak

Izvedba Ton na Ton - kovinski klip
in ohišje v isti barvi

Na voljo je širok
nabor različnih barv;
lahko tudi izvedba v 

vaši barvi!

Različne možnosti
dodelave - tisk, graviranje,

kapljična nalepka

Vaš USB Twister
je možno opremiti s 

številnimi dodatki, na 
primer z obeskom za 

ključke

Imate več časa za dobavo?

Možni dodatki



USB Kartica

Na zalogi!

USB ključek v obliki kreditne kartice, z zložljivim 
USB čipom, ki gre v vašo denarnico. Omogoča 
večbarvni tisk na obe strani, od roba do roba. 
Idealna za popolno personalizacijo. 

Kapaciteta: 8 GB, 16 GB in 32 GB
Dimenzija: 85,4 x 54,1 mm
Prostor za tisk: po celotni površini
Možni dodatki: kartonska škatlica, plastična 
kartica, etui za kartico

Full-color tisk
na obe strani

Različni materiali - od
kovine do plastike

Različni tipi USB konektorjev;
izvlečni, na kablu, zložljivi...

Na voljo so številne
oblike in velikosti

USB kartic

Modeli iz okolju
prijaznih materialov

Možni dodatki

Imate več časa za dobavo?



Leseni USB Ključki

Na zalogi!

Na zalogi v Ljubljani imamo tri lesene modele. 
USB Twister les je lesena različica popularnega 
twisterja. Večji je model USB Eko les, ki se zapira 
s pregibom. Model USB oval pa se zapira z 
magnetnim pokrovčkom. Vsi so izdelani iz 
svetlega javorjevega lesa. Vsi leseni modeli so 
idealni za graviranje.

Kapaciteta: 8 GB, 16 GB in 32 GB
Dimenzija:  Twister les - 58 x 19 x 10 mm; Eko 
les - 64 x 23 x 14 mm; Oval - 61 x 29 x 10,5 mm. 
Prostor za tisk ali graviranje: Twister les: 25 
x 14 mm; Eko les in Oval - po celotni površini 
Možni dodatki: Tister Les - kartonska škatlica, 
plastična škatlica, obesek za ključe, vrvica za 
mobilni telefon, žametni mošnjiček: 
Oval - kartonska škatlica, žametni mošnjiček;
Eko les - kartonska škatlica, žametni mošnjiček

Idealno za lasersko graviranje

Več različnih 
oblik in 

modelov 
lesenih USB 

ključkov

Možna je izdelava iz več 
različnih tipov lesa - javor, 

bukev, bambus...

Poleg lesenih modelov so 
na voljo še USB ključki iz 
ostalih okolju prijaznih 

in recikliranih materialov

Možni dodatki

USB Eko les
USB Twister les

USB Oval

Imate več časa za dobavo?



USB Ključ

Na zalogi!

Kovinski usb ključ v obliki ključa. Polirano 
kovinsko ohišje je primerno za graviranje, ki je 
elegantno in 100% obstojno.

Kapaciteta:  8 GB, 16 GB in 32 GB
Dimenzija: 57 x 25 x 4 mm
Prostor za tisk: 30 x 8mm
Možni dodatki: kartonska škatlica, obesek 
za ključe, vrvica za mobilni telefon, žametni 
mošnjiček, ovratni trak

Različne oblike 
ključev

Možni dodatki

Različne barvne
variante

Idealen model za 
tisk in gravuro

Želite kovinski model 
USB ključka?

Izbira je zelo velika!

Imate več časa za dobavo?



USB Mikro twist

Na zalogi!

USB  ključek,  ki se zapira z vrtljivim pokrovčkom. 
Majhen  in  eleganten.  Pokrovček je iz 
eloksiranega aluminija in je zato primeren za 
graviranje. Na voljo v več različnih barvah.

Kapaciteta: 8 GB, 16 GB in 32 GB
Dimenzija:  12,5 x 33 x 6 mm
Prostor za tisk ali graviranje: 25 x 10 mm
Možni dodatki: žametni mošnjiček, obesek za 
ključe , ovratni trak, vrvica, plastična škatlica

Dodelava s 
tiskom ali graviranjem

Eden najmanjših USB ključkov

Vam Mikro Twist ne
ustreza? V ponudbi 
imamo še številne

druge mini USB ključke

Možni dodatki

Imate več časa za dobavo?



USB Kemični svinčnik 

Na zalogi!

Kemični svinčnik, ki je hkrati tudi USB ključek. 
Element s spominskim čipom se izvleče iz 
zgornjega dela svinčnika kar omogoča, da hkrati 
uporabljate svinčnik in USB ključek. Piše črno. V 
beli in črni barvi. Primeren za graviranje ali tisk. 

Kapaciteta:  8 GB, 16 GB in 32 GB
Dimenzija: 135 mm, premer 11 mm
Prostor za tisk ali graviranje: 55 x 7 mm
Možni dodatki: žametni etui

Atraktivni
leseni modeli

Možni dodatki

Različni načini
odpiranja 

spominskega čipa

Različni modeli; tudi z 
laserskim kazalnikom

Imate več časa za dobavo?



USB darilni set

Na zalogi!

Idealno poslovno darilo, ki je hkrati tudi zelo 
uporabno.Komplet elegantnega kovinskega 
kemičnega svinčnika in USB ključka. Izbirate 
lahko med modelom Twister in Kartica. 
Če se odločite za komplet s Twisterjem, vam 
podarimo graviranje na eno stran kovinskega 
klipa. V primeru da izberete komplet z USB 
kartico, pa vam podarimo obojestranski full-
color tisk na kartico!

Kapaciteta: 8 GB , 16 GB, 32 GB (le twister)
Dimenzija: 10,5 x 17,5 cm
Prostor za tisk ali graviranje: Twister  
(graviranje) - 25 x 14 mm; kartica (tisk) - 85,4 x 
54,1 mm

Izberete lahko več različnih 
modelov svinčnikov; pri večjih 
količinah vam izdelamo tudi 
set z USB ključkom po želji 

Imate več časa za dobavo?

Mediatis d.o.o.
Tržaška cesta 315

1000 Ljubljana 
01 / 43 42 350

www.usb.si
info@usb.si



USB Ključek, kot ga srce poželi!

Poleg pestre izbire izdelkov iz zaloge vam na usb.si nudimo tudi zelo širok izbor usb 
ključkov, ki so dobavljivi od 100 kosov dalje. Na voljo so kovinski, leseni, plastični 
modeli, USB ključki z recikliranih materialov ali pa taki, ki so izdelani iz usnja. Izdelamo 
vam tudi usb ključek, ki je hkrati tudi ovratni trak (lanyard) ali pa je celo izdelan povsem 
po vaših željah! Preverite sami na usb.si!

USB ovratni
trak

USB ključek »Kristal«
s 3D gravuro

Usnjeni USB
ključki

Plastični USB
ključki

2D USB ključek
po vaših željah

USB ključek 
iz silikona

3D USB ključek
po vaših željah
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