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2 Polni
USB Ključki
Na zalogi!

USB Twister

USB.K00.20

Najbolj iskan USB ključek v Sloveniji. USB z vrtljivim
pokrovčkom. Ima plastično ohišje s kovinskim nosilcem, ki je
hkrati tudi pokrovček. Na zalogi je 17 barvnih različic. Ključki
večjih kapacitet so na voljo tudi v verziji 3.0.

USB Twister OTG
Na voljo je tudi OTG različica. Ima standardni ter Micro USB
priključek za priklop na Android mobilne telefone. Manjši
priključek je pokrit s pokrovčkom.
Kapaciteta: 4 GB, 8 GB , 16 GB, 32 GB
Dimenzija: Twister - 58 x 19 x 10 mm;
OTG - 72 x 20 x 11 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

USB.K01.00

Imate več časa za dobavo?

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

Različne možnosti
dodelave - tisk, graviranje,
kapljična nalepka

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

Vaš USB Twister
je možno opremiti s
številnimi dodatki, na
primer z obeskom za ključke

Možni dodatki
info@usb.si
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Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV.
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USB Ključki
Na zalogi!

USB Kartice
USB ključek v obliki kreditne kartice, z zložljivim USB
čipom, ki gre v vašo denarnico. Omogoča večbarvni tisk na obe
strani, po celotni površini. Idealna za popolno personalizacijo.

USB.K00.50

Poleg klasične kartice sta na zalogi v Ljubljani tudi mini
kartica in okrogla kartica. Tako so možnosti za vaše ideje
in njihove realizacije še večje.
Kapaciteta: 4 GB, 8 GB, 16 GB in 32 GB
Dimenzija: Kartica - 85,4 x 54,1 mm;
Okrogla kartica - premer 43 mm;
Mini kartica - 60 x 30 mm
Prostor za tisk: po celotni površini
Možni dodatki: kartonska škatlica, plastična škatlica, etui
za kartico

Večbarvni tisk
na obe strani

USB.K05.CO

USB.K05.MC

Imate več časa za dobavo?
Različni tipi USB konektorjev;
izvlečni, na kablu, zložljivi...

Različni materiali - od
kovine do plastike
Na voljo so številne
oblike in velikosti USB
kartic

Modeli iz okolju
prijaznih materialov

Možni dodatki

spomina!
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USB Ključki
Na zalogi!

Leseni USB ključki
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: 4 GB, 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: Twister Les - kartonska škatlica, Eko
škatlica, plastična škatlica, obesek za ključe, vrvica za mobilni
telefon, žametni mošnjiček; Oval - žametni mošnjiček, Eko
škatlica; Eko les - kartonska škatlica, žametni mošnjiček, Eko
škatlica

USB Twister les

USB Eko les

USB.K00.30

USB.K00.40

USB Oval
USB.K00.60

Imate več časa za dobavo?

Idealno za lasersko graviranje

Možna je izdelava iz več
različnih tipov lesa - javor,
bukev, bambus...

Več različnih
oblik in modelov
lesenih USB
ključkov

USB ključek po želji
izdelamo tudi iz
SLOVENSKEGA LESA!
Vsak USB je povsem
unikaten.

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

Možni dodatki
info@usb.si
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Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV.
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Na zalogi!

USB Ključ
Kovinski USB ključ v obliki ključa. Polirano kovinsko ohišje
je primerno za graviranje, ki je elegantno in 100% obstojno.
Kapaciteta: 4 GB ,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

USB.K80.00

Imate več časa za dobavo?

Različne oblike
ključev
Različne barvne
variante

Idealen model za
tisk in gravuro

Želite kovinski model
USB ključka?
Izbira je zelo velika!

Možni dodatki

spomina!
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USB Ključki
Na zalogi!

USB Mikro
USB Mikro je 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.
USB.K90.00

USB Paperklip
USB Paperklip je mali USB ključek, ki je hkrati tudi sponka
za papir. Primeren za digitalni tisk.
Kapaciteta: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Dimenzija: USB mikro - 12,5 x 33 x 6 mm;
Paperklip - 38 x 5 x 14 mm
Prostor za tisk ali graviranje: USB Mikro - 25 x 10 mm;
USB Paperklip - 25 x 8 mm
Možni dodatki: žametni mošnjiček, obesek za ključe,
ovratni trak, vrvica, plastična škatlica

USB.K11.00

Imate več časa za dobavo?

Dodelava s
tiskom ali
graviranjem
Eden
najmanjših USB
ključkov
Digitalni tisk v
full color tehniki

Vam Mikro Twist ne
ustreza? V ponudbi
imamo še številne
druge mini USB
ključke

Možni dodatki
info@usb.si
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Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV.
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USB Pisala
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.

USB.K00.70

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

Imate več časa za dobavo?
Atraktivni
leseni modeli
Različni načini
odpiranja
spominskega čipa

Različni modeli; tudi z
laserskim kazalnikom

Možni dodatki

spomina!
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USB Ključki
Na zalogi!

USB kompleti
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, je
graviranje na eno stran kovinskega klipa že vključeno v ceno.
V primeru, da izberete komplet z USB kartico, pa je v ceni
obojestranski večbarvni tisk na kartico!
Kapaciteta: 4 GB, 8 GB , 16 GB, 32 GB
Dimenzija embalaže: 10,5 x 17,5 cm
Prostor za tisk ali graviranje: Twister (graviranje) - 25
x 14 mm; kartica (tisk) - po celotni površini

USB.K10.50

USB.K10.20

Imate več časa za dobavo?
Set rokovnika in USB
pisala. Na voljo so številni
rokovniki in notesniki.

Set USB Paperklipa
in mini notesnika
ali USB Paperklipa
in 25-listega blokca
A5, potiskanega po
vaših željah

Set krpice za očala, USB kartice,
zapakiran v lično kartonsko škatlico.
Krpico in USB kartico je možno
potiskati v full color tehniki

Možna je tudi kombinacija
notesnika, kemičnega
svinčnika in USB kartice
info@usb.si
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Plastični USB
ključki

Kot vam srce poželi!

USB po naročilu
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 ga izdelamo povsem po vaših željah!

Usnjeni USB
ključki

Preverite sami na usb.si!

USB ovratni
trak

USB ključek »Kristal«
s 3D gravuro

2D USB ključek
po vaših željah

USB ključek
iz silikona

3D USB ključek
po vaših željah

bo delal kot namazan!
10 Mobilnik
Pripomočki za mobilne telefone
Na voljo je široka
paleta barv

Klasični podolgovati modeli. Na voljo so številne
različice. Ponavadi zadostujejo za enkratno
polnjenje večine pametnih mobilnih telefonov.
Priključek za polnjenje powerbanka; prek
adapterja, računalnika, avtopolnilca...
Priključek za polnjenje
mobilnika s pomočjo USB kabla
Na voljo male in
velike kapacitete

Powerbank - prenosne baterije

13423200

10821900

10821901

Primerno za večino
mobilnikov in tablic

Na voljo so številni drugi modeli različnih oblik,
različnih kapacitet, z več izhodi za polnjenje, eko
modeli, z možnostjo brezžičnega polnjenja...

10821905

13419201
10821903

10821902

13419200

10821904

1,24 €

Obesek - USB kabel

Mini slušalke
ø 5,4 x 2,1 cm

9,10 x 0,5 x 1,3 cm
Magnetni obesek za ključe, ki je hkrati tudi kabel za polnjenje naprav
z micro USB vhodom.

EY02776

1,84 €

Stojalo za mobilni telefon
9,2 x 10,8 x 5 cm

Mini slušalke spravljene v plastični okrogli škatlici. Primerne so za
vse audio naprave s 3,5 mm vhodom. Kabel dolžine 120 mm.

EY03021
EY01958

1,00 €

Stojalo za mobilni telefon v obliki rok iz plastike.

EY03021
10428900

EY02775

10428903

10428902

10428901

EY02774

Krpa za monitor in očala

EY03022

0,70 €

3,5 x 4,0 x 1,3 cm

1,42 €

01 / 43 42 340

Svetilka

1,65 €

5,5 x 6,0 x 5,0 cm

21,8 x 1,3 x 0,8 cm

Praktična krpa za monitor in očala premera 10 cm, iz plastike in
poliestra.

info@eurotrade.si

USB zapestnica

USB zapestnica z aluminijasto ploščico, ki je primerna za gravuro.
Hkrati je tudi kabel za polnjenje naprav z micro USB vhodom.

Svetilka, ki je kot lučka ali pa kot stojalo za telefon.
Namestite jo na lučko / bliskavico od telefona ta pa bo razpršila
svetlobo po prostoru.

Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV.

Važna je prava tehnika! 11
tehnični izdelki
L
S0425015

S0425033
EY01857

EY01853

EY01856

EY01854

EY02715

EY02716
EY02717
S0425021

M

EY03011

S0425016
EY02718

že od 13,40

Baterijska svetilka

M: 12 x 3,3 x 3,3 cm; L: 20,4 x 3,7 x 3,7 cm

EU07337
EU07482

Baterijska svetilka

2,46 €

ø 2,2 x 5,3 cm

Močna 5W baterijska svetilka (250 lm), z lečo. Možnost utripanja,
močne svetlobe in optimalne svetlobe. Deluje na 3 AAA baterije, ki
so priložene. Pakirana v etuiju iz najlona.

3 m EU07335
5 m EU07480

EY01855

EY02714

EY02719

2,41 €

LED baterijska svetilka
9,2 x 2,6 x 2,6 cm

Obesek za ključe z LED lučko. Polni se prek USB priključka.

EU07336
EU07481

LED baterijska svetilka iz aluminija z devetimi LED diodami. Deluje na
3 AAA baterije, ki so priložene. Pakirano v črni kartonski embalaži.

ET810623

ET810627

ET810628

ET810631

3 m EU07338
ET810639
3 m EU07334
EY02724

ET810630
ET810620

že od 1,55 €

Meter

3m: 6,1 x 6,2 x 3,5 cm; 5 m: 7 x 7 x3,5 cm

Naglavna svetilka

10,55 €

6,0 x 4,1 x 4,4 cm

Plastičen meter s funkcijo zaklepanja, s kovinskim zatičem in vrvico.
Rumena, modra in rdeča različica so na voljo tudi v dolžini 5 m.

Prenosna svetilka

2,75 €

ø 15,7 x 5,5 cm

1 W LED baterijska svetilka (80 lm). 180 stopinjski naklon svetlobe,
snemljivi in nastavljivi naglavni trakovi. Deluje na 3 AAA baterije, ki
so priložene. Domet: 60 m. Življenska doba LED diode je 100 000 ur.

Svetilka s prižigom na vrvico. Pakirano v darilni embalaži.

Večnamensko orodje
Priročen poliesterski etui za lažje
shranjevanje in prenašanje

Orodje se zloži na
žepno velikost

Več orodij v
enem

Nastavki za različne
vijake

izvijač
žaga

odpirač
pila in
izvijač

Večina orodij je
idealna za lasersko
graviranje

Obesek za ključe, ki je
hkrati tudi mini set orodja
nož

kombinirane
klešče

pripomoček za
čiščenje rib

Set izvijačev v
velikosti svinčnika
križni izvijač

odpirač in
izvijač

Različni seti za različne
priložnosti in namembnosti

da pametni pišejo!
12 Pravijo,
Notesniki
10618000 10618001 10618002 10618003 10618005

ET449020 ET449031 ET449046 ET449027 ET449023

10618100 10618101 10618102 10618103 10618105
10626300 10626301 10626302 10626303 10626305 A4
10618011
10618111
10618006 10618007 10618008 10618009 10618010
10618106 10618107 10618108 10618109 10618110

ET449024

že od 2,38 €

Naziv

1,70 €

Notesnik A5
21,0 x 15,5 x 1,0 cm

A4: 21 x 30 x 1,2 cm; A5: 14 x 21 x 1,5 cm; A6: 9 x 14 x 1,3 cm

Ekskluzivno oblikovan notesnik s trdimi platnicami, vsebuje 80
črtnih listov. Blagovna znamka Journalbooks. Na voljo v različnih
formatih.

Črtni notesnik, 80 strani, z držalom za kemični ob robu in
označevalcem strani. Pisalo ni priloženo.

ET529824 ET529828 ET529829 ET529820 ET529841

ET216029 ET216031 ET216046

ET216045 ET216023

ET400124 ET400128 ET400129 ET400120 ET400141

Barve, kot jih
srce poželi!
ET216020
ET529854 ET529846 ET529830 ET529827 ET529823
ET400154 ET400146 ET400130 ET400127 ET400123

Črtna, karo ali
brezčrtna izvedba

že od 1,01 €

Notesnik

ET216039

1,01 €

Notesnik A6

ET400139

9 x 14 x 1,3 cm

A5: 14 x 21 x 1,5 cm; A6: 9 x 14 x 1,3 cm
Notesnik z označevalcem strani in elastiko, vsebuje 100 listov s
črtami.

ET529839

Različni formati
in dimenzije

Notesnik A6 s 96 črtnimi listi, označevalcem strani in elastiko.

FC03328 FC03329 FC03338 FC03334 FC03330
FC03402

FC03403

FC03404

10674200

10674203

10674202

FC03406

FC03407

FC03408

10674100

10674103

10674102

FC03405

FC03332 FC03335 FC03337

FC03409
FC03336 FC03331
FC03333

Notesnik A6 in A5

že od 2,70

A5: 14,5 x 21 cm; A6: 9 x 14 cm

4,31 €

13,2 x 21,3 cm

Notesnik z elastiko in mavričnimi robovi, vsebuje 200 listov s črtami.

info@eurotrade.si

Notesnik

10674201

01 / 43 42 340

10674101

Notesnik

že od 2,40 €

A5: 21,3 x 1,3 x 14,2; A6: 14,3 x 1,3 x 9,2 cm

Notesnik z elastiko. Na zadnji strani ima kartonski zavihek, vsebuje
192 listov s črtami.

Notesnik z 80 črtnimi listi, bež papir, elastika in robovi v isti neon
barvi. Diagonalno zapiranje z elastiko. Kartonske platnice.

Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV.

Imejmo radi naravo! 13
EKO pisarniški izdelki
EY01900

S0482616
EY01901

ET798033

S0482610
S0482615

Eko notesnik A5 in A6

že od 2,26 €

A6: 10 x 14,5 x 1,5 cm; A5: 14,5 x 21 x 1,4 cm
80-listni notesnik s platnicami iz plute, 70 g krem karo papir, elastika
za zapiranje.

1,27 €

Notesnik

Set pisal in odpiralec pisem

24,22 €

21 x 10,2 x 4,7 cm

13,0 x 17,7 cm
Notesnik s trdimi platnicami in 60 recikliranimi brezčrtnimi listi.
Kemični svinčnik priložen.

Eko namizna stojala
in papirnati blokci
Pisala iz okolju
prijaznih materialov

Set kemični svinčnik, roler in odpiralec pisem v leseni škatlici. Pisali
pišeta črno.

Naša pisarna je
OKOLJU PRIJAZNA!

Lončki in stojala
za pisala

ET793633

Kemični svinčnik Toronto

1,05 €

ø 1 x 13,2 cm
Lesen kemični svinčnik s kovinskim zatičem. Piše modro

Papirni izdelki iz recikliranih materialov

Eko notesniki - tudi leseni modeli!

ET941733

EU02997
12342800

Namizni set

3,41 €

9,5 x 9,5 x 9,6 cm
Kartonasta škatla s pokrovom, ki vsebuje držalo za 9 svinčnikov,
prostor za sponke za papir, ter škatlico z listki.

Kalkulator

12,27 €

3,6 x 1,0 x 7,6 cm
Eko kalkulator, 8-mestni zaslon, deluje na sončno energijo, narejen
iz bambusa.

Memo lističi

1,22 €

9,5 x 10,5 x 1,0 cm
Ovitek iz recikliranega papirja z 200 samolepilnimi lističi in pisalom.

peljemo vas žejnih čez vodo!
14 Ne
Bidoni, termovke, stekleničke
Bidon se s pomočjo posebnega
nastavka fiksira na površino

EY01463
EY02952

EY02950

EY02951

EY03112

I

EY02629
EY02967

12,83 €
I

8,4 x 12,7 x 8,4 cm

EY02966

EY02965

EY03111

Termo lonček

EY01462

EY02949

Izolacijski obroč, ki ščiti pred
previsoko temperaturo in
omogoča lažje držanje

EY03113

EY01461

4,26 €

Termo lonček

II

12,5 x 13,5 x 8,7 cm

Termo lonček, ki ne prepušča tekočine, iz nerjavečega jekla, gumiran.
Na dnu ima prisesek, ki prepreči polivanje in premike tudi na poševni
površini.

Termo lonček, 380ml, iz nerjavečega jekla.

Poseben sistem, ki onemogoča
prevračanje in polivanje
Navoj, ki VEDNO tesni!
Notranja stena bidona je iz
nerjavečega jekla

ET611223 ET611227

Vakuum med zunanjo in
notranjo steno

ET611229 ET611220

EY02621

EY02619

EY02618

Veliko prostora med obema
stenama zagotavlja zelo
dobre izolativne lastnosti

ET611323 ET611327

ET611329 ET611320

EY02620

ET611231

II

ET611331

že od 3,87 €

Bidon, ki ne pušča

II

7,1 x 24,0 cm

EY02636

EY01486

EY02635

EY02634

EY02637

II

7,3 x 17,7 x 7,3 cm
390 ml termo lonček izdelan iz večplastnega nerjavečega jekla.

Steklenica, ki ne prepušča tekočine. Pokrovček z barvnim silikonskim
obročem. 700 ml. Prozorna različica je klasičen bidon, srebrna pa
ima termo izolacijo.

EY01487

9,97 €

Termo lonček

Zapiranje, ki 100% tesni!

Zapiralni sistem lahko
popolnoma razstavite in
operete, hkrati pa še vedno
zagotavlja 100% tesnenje.
ET960023 ET960020

ET960031

EY02971

EY02632

EY02633

EY02970

Termo lonček
7,2 x 19,5 x 7,2 cm

11,40 €
II

III

Flaška za vodo

III

350 ml termo lonček. Notranja stena iz 18/8 inox. Zgotnji del je hitro
odstranljiv za enostavno čiščenje, pakirano v beli kartonski embalaži.

info@eurotrade.si

ET960045
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6,33 €

7,5 x 29,0 cm

Izberite si dekorativni obroč v vaših barvah in lasersko
graviranje vašega logotipa in dobili boste povsem
personaliziran bidon!

Steklena flaška za vodo - 590 ml. Flaška je prekrita s silikonom za
boljši oprijem z ujemajočim pokrovčkom.

Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV.
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Skodelice
prozorno steklo

FC01430

EU06007

FC01428

FC01477

mat steklo
FC01427

FC01429

FC01503
FC01513

že od 2,38 €

Skodelica 300 ml
ø 9x13 cm

FC01486

FC01485

FC01482

FC01481

Bela skodelica iz porcelana z izrezom za čajno vrečko. V naši ponudbi
najdete tudi čajne vrečke v škatli - EU06007, ki jih je možno tudi
personalizirati. Cena je 0,84 € / kos, minimalno naročilo 100 kosov.

FC01529
FC01543

FC01530
FC01544

FC01537
FC01551

FC01540
FC01554

FC01536
FC01550

FC01535
FC01549

FC01532
FC01546

FC01530
FC01547

1,43 €

Skodelica
ø 7,9x8,1 cm

ø 8,7x9,4 cm; čajna vrečka: 8 x 8,5 x 1 cm

Bela skodelica je iz porcelana, ostale barve iz keramike, 300 ml

FC01487

4,31 €

Skodelica za čaj

FC01540
FC01553

Steklena skodelica s smeškotom na spodnji strani, 200ml.

EU03584

EU03585

EU03586

EU03587

sijaj
FC01484

FC01480

FC01483

FC01479

EU08135 EU08136

mat
FC01556

FC01538
FC01552

FC01478

Skodelica

FC01542

že od 2,00 €

ø 8,4 x 10,3 cm

EU08134

F C01541
FC01555

Skodelica

EU05872

5,30 €

Skodelica

že od 2,29 €

ø 8,1 x 9,8 cm

ø 9,5 x 10 cm

Bela skodelica iz porcelana, ostale barve iz keramike, 300ml.

EU08137

Skodelica iz porcelana primerna za peskanje, 440ml. Mat in sijaj
izvedba.

Keramična skodelica z belo ali barvno kredo za pisanje po skodelici,
350 ml.

Načini tiska na skodelice
EU08351

EU08355

EU08352 EU08357

EU08353

EU08356

EU08354

Na voljo so tudi
različice z notranjostjo
iste barve kot žlička

Skodelica

1,79 €

ø 8 x 10 cm
Bel keramičen lonček z barvno keramično žličko, 300 ml.

Transferni tisk - sitotisk

Sublimacijski tisk

Peskanje

Motiv se s tehniko sitotiska
natisne na trasferni papir in
se nato s toplotnim prenosom
nanese na skodelico. Sledi
temperaturna obdelava, ki
zagotovi veliko obstojnost tiska.

Tisk v full color tehniki. Motiv se
digitalno odtisne na transferni
papir. Nato sledi temperaturni
prenos na skodelico, ki mora
imeti poseben premaz, ki
omogoča sublimacijski tisk.

Na skodelico se nanese posebna
šablona. Nato se s peskanjem
fizično odstrani barva in del
keramike. Tako dobimo motiv, ki
ima 3D obliko in ga zato lahko
tudi otipamo.

svojo glavo suho!
16 Ohranite
Dežniki
EU09619

EU09623

ET629232

ET629220

ET629225

ET629231

ET629239

ET629228 ET629221

10905801 10905802 10905803 10905806 19547889

EU09621

10905804 19547887 19547888
EU09622

ET629223

ET629226
10905800

ET629229

EU09620
ET629224

11,67 €

Obrnljiv dežnik
ø 90 cm

ET629227

4,04 €

Dežnik klasika

4,18 €

Zložljiv dežnik
ø 90 cm

ø 103 cm

Obrnljiv dežnik z osmimi kraki in z zanko, ki jo lahko obesite na roko.
Material: 190t poliester.

10905805 19547886

Dežnik klasika z avtomatskim odpiranjem. Material: 190t poliester.

2-delni dežnik s plastičnim ročajem in kovinskimi zaključki.
Material: poliester.

Dežniki vseh vrst in oblik
ET620923

ET620925

ET620927

ET620930

ET620920

ET620929

ET620928

ET620941

6,89 €

Dežnik 'golf'
ø 130 cm

Dežnik s črnim kovinskim ogrodjem in ujemajočim se etuijem.
Material: 210t poliester.

ET628646 ET628639 ET628632 ET628629

Mali in zložljivi
dežniki

Nevihtni dežniki,
odporni na veter

ET628628
EU02026

ET628626

Dežniki večjih
dimenzij

EU02027

Raven ali
zakrivljen ročaj

Avtomatsko
odpiranje

P99100.90 P99100.91 P99100.93 P99100.94 P99100.95

EU02028

ET628631
P99100.33
EU02029

ET628627

ET628630
EU02025

ET628620
ET628623

ET628624

Dežnik 'maestral' avtomatic

3,87 €

ø 103 cm

72,0×72,0 cm

Dežnik z avtomatskim odpiranjem in kovinskim ogrodjem. Material:
190t poliester.

info@eurotrade.si

EU02030

Dežnik

01 / 43 42 340

Kvadratni dežnik, material 170t poliester, 4 kraki.

P99100.92

4,68 €

Dežnik

4,10 €

ø 104 cm
Dežnik iz 190T poliestra. Avtomatsko odpiranje in teleskopski
pokrov, ki preprečuje kapljanje vode.

Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV.

Mahnimo jo na lepše! 17
Nahrbtniki in torbe
EU01759

11974000

EU01756

11974001

11974004

11974003

12018700

11974002

EU01757

12018701

11974006
EU01758

2,37 €

Torba za čevlje
35,0×16,0×17,5 cm

EY02987

EY02988

8,09 €

Športna torba

San Jose športna torba z dvem žepoma z zapiranjem na zadrgo.
Material 600D poliester.

EY01587

EY02663

ET507623

12018703

6,87 €

600D nahrbtnik
28,5 x 43 x 13 cm

48,5 x 28 x 25,7 cm

Torbica za čevlje na zadrgo, 420D poliester.

EY01585

12018702

11974005

ET507620

Nahrbtnik za prenosni računalnik dimenzije 15,6''. Ima dva žepa, ki
se zapirata na zadrgo in dva stranska, mrežasta žepa. Glavni žep je
podložen in tako primeren za prenos računalnika.

EU01917

ET507630

EY02986

EU01919

EU01920

EU01914

EU01916

EY02664

EU01915
EY01586

EY02662

1,13 €

Nahrbtnik
33,5 x 42,0 x 0,1 cm

EU01918

ET507631

12,20 €

Športna torba

2,01 €

10,0×11,0×8,0 cm

65 x 36 x 26 cm

Promocijski nahrbtnik iz 210N najlona.

Torbica za na ramo
Torbica za na ramo, 600D poliester.

Večja športna torba z 4 žepi na zadrgo.

Najbolj popularen nahrbtnik!

EY02973

P02090.90

P02090.97

P02090.91

P02090.94

P02090.09

P02090.04

P02090.01

Imate večbarvni logotip? Ni problema!
Poskrbimo tudi za večbarvni tisk s
pomočjo transfernega tiska.

EY02977

EY02978

Nahrbtnik

že od 8,54 €

26,0 x 28,0 x 14,0 cm
Otroški nahrbtnik z dvema žepoma na zadrgo.

P02090.92

P02090.96

P02090.95

P02090.33

P02090.11

P02090.54

600D nahrbtnik

Najugodnejši način
personalizacije sitotisk v eni barvi

že od 3,82 €

29 x 38 x 14 cm
Nahrbtnik z velikim in manjšim žepom na zadrgo in stranskim
žepom z mrežico. Material: 600D poliester.

Želite diskreten
logotip? Priporočamo
tisk na naramnico
nahrbtnika!

nas boste prenašali!
18 Lažje
Vrečke in embalaža
Nakupovalna vrečka - idealna predstavitev in super uporaba
Široka izbira materialov:
bombaž, poliester,
polipropilen, juta, papir,
netkani umetni materiali,
reciklirani materiali....

Nekateri modeli
omogočajo tudi
zapiranje vrečke s
pomočjo zadrge ali
velcro trakov.

Zložljive vrečke različnih oblik

Modeli s širokim dnom in
večjo prostornino

Velika izbira različnih barv

Različne dolžine ročajev –
dolgi ali kratki

Izdelane za dodelavo.
Tako enobarvni
sitotisk ali večbarvni
digitalni tisk

Papirnate darilne vrečke so
lahko lepa embalaža, lahko
pa nosijo tudi promocijsko
sporočilo. Različne dimenzije,
barve in materiali. Na voljo
tudi eko modeli!

Darilce lahko lepo zavijete!
Elegantna in učinkovita rešitev - vaš izbrani izdelek zapakirate v škatlico »Blazinica«. Na zalogi imamo eko kartonaste in prozorne PVC škatlice. Če želite personalizirano embalažo, poskrbimo za
dotisk vašega logotipa. Škatlice so na voljo v 4 različnih velikostih!

3056

3057

L

3060

3061

XL

za izdelke dimenzij 25 x 16 cm

PVC - XL

0,30 €

Karton - XL

za izdelke dimenzij 21 x 10 cm

0,50 €

3058

PVC - L

3059

3062

0,25 €

Karton - L

0,45 €

S
3063

M

za izdelke dimenzij 16 x 11 cm

PVC - M

0,20 €
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Karton - M

0,40 €
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za izdelke dimenzij 9 x 4 cm

PVC - S

0,15 €

Karton - S

0,35 €

Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV.

Bodite šik kjerkoli že boste! 19
Tekstilni izdelki
10016500

10016501

10016504

19549866

10016503

19549864

19549863
19549868
19549865

19549870

5,68 €

Odeja iz flisa
150 x 120 cm

Vezenje
Klasične brisače so najbolj primerne
za dodelavo z vezenjem.

Sublimacijski tisk
Posebne brisače, ki omogočajo full
color tisk na borduro.

Brisače za vsakogar!
Brisače so ena izmed klasik med promocijskimi
izdelki. Na voljo so različne gramature in različni
materiali, npr. bombaž, poliester, velur.

Piknik odeja iz flisa v vrečki za krajše potovanje.

Potiskane brisače
Možen je potisk po celotni površini
brisače z motivom po vaših željah.

Več različnih velikosti
za različne namene.
Športne, za roke, za
obraz, kopalne...

11205367 11205301 11205368 11205312 11205322
S0093314

S0093315 S0093316
11205101

11205100

11205390 11205305 11205346 11205325
S0093317

S0093319

S0093321

11205393 11205302 19538478

111205106
S0093327

19538477 11205300 19538479

6,41 €

Predpasnik

S0093333

11205335

100 x 70 cm

3,89 €

Predpasnik

Predpasnik. Mešanica bombaža in poliestra. 150 g/m². Z dvema
žepoma. Nastavljiv ovratni trak.

Krajši predpasnik s tremi žepi. Material 65% poliester in 35%
bombaž.

Multifunkcijske bandane
EU03219

EU03220

EU03221

EU03223

Šal

Ovratni šal

EU03222

EU03217

Naglavni trak

Bandana

Piratska ruta

Kapa

Podkapa

Elastika za lase

EU03218

Rokavici »Touch screen«

1,34 €

5,20 €

90 x 40 cm

65,0 x 90,0 cm

Predpasnik daljši z dvema žepoma, 65% poliester, 35% bombaž,
enotna velikost.

Predpasnik

univerzalna velikost
Rokavici s posebnim premazom s konico za pisanje po kapacitivnem
zaslonu na dotik.

Uporabna na več načinov! V redni
ponudbi imamo modele različnih
barv, ki jih lahko personaliziramo s
pomočjo transfernega ali sito tiska.

P95296.94 P95296.09 P95296.90 P95296.91

P95296.95 P95296.96 P95296.92 P95296.93

Želite unikaten in zelo uporaben izdelek?
Po naročilu vam izdelamo bandano,
potiskano po celotni površini z grafiko
povsem po vaših željah!

P95296.04

modna klasika!
20 Vedno
T-majice
Cena

Naziv
160 g/m² bela; 165 g/m² barvna

bela

T-majica iz bombaža. Na voljo v moški, ženski (oprijeta) in otroški
izvedbi.

6103630
6137230
6103330

Velikosti - moške: od S do 3XL (nekatere barve do 5XL)
Velikosti - ženske: od XS do XXL
Velikosti - otroške: od 92 do 164

temno modra

61036AZ
61372AZ
61033AZ

sončno rumena

6103634
6137234
6103334

6103636
6137236
6103336

črna

travnato zelena

6103647
6137247
6103347

6103640
6137240
6103340

srednje siva

oranžna

viola

kraljevsko modra

nebesno modra

azurno modra

6103694
6137294
6103394

6103644
6137244
6103344

61036PE
61372PE
61033PE

6103651
6137251
6103351

61036YT
61372YT
61033YT

61036ZU
61372ZU
61033ZU

svetlo roza

mornarsko modra

bordo

6103632
6137232
6103332

6103641
6137241
6103341

6103652
6137252
6103352

svetlo grafitna

61036GL
61372GL

opečnato rdeča

61036BX

olivna

6103659

fuksija

rumena

6103657
6137257
6103357

61036K2
61372K2
61033K2

čokoladna

pepelnato siva

61036CQ

6103693

bela

naravna

6103660
6103360

peščena

610363M

barvna

2,40 € 2,90 €

Nekatere velikosti (3XL in več)
imajo lahko tudi višjo ceno!

zelena

2,40 € 2,90 €

6103638
6137238
6103338

modra

svetlo modra

rdeča

svetlo zelena

33S0447
33S2347
33S0547

33S0451
33S2351
33S0551

33S0428
33S2328
33S0528

33S0472
33S2372
33S0572

siva

srednje siva

temno modra

33S0490
33S2390

33S0496
33S2396

33S0449
33S2349
33S0549

bela

črna

33S0401
33S2301
33S0501

33S0499
33S2399
33S0599

5,17 €
5,17 €
3,94 €

info@eurotrade.si

rdeča
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1,80 € 2,30 €

T-majica
150 g/m²
Slazenger T-majica. Cevno pleteno telo. Ovratnik pleten v vzorcu
ribja kost. 100% bombaž.
Velikosti - moške: od S do 3XL
Velikosti - ženske: od S do XL
Velikosti - otroške: od 104 do 164
Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV.
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Polo majice
bela

bela / temno modra

svetlo rjava

rumena

bordo

3808001
3808101
3808201

3808003
3808103
3808203

3808005
3808105
3808205

3808010
3808110
3808210

3808024
3808124
3808224

rdeča

rdeča / bela

oranžna

viola

svetlo modra

3808025
3808125
3808225

3808026
3808126
3808226

3808033
3808133
3808233

3808038
3808138
3808238

3808040
3808140
3808240

modra

temno modra

temno zelena

jabolčno zelena

olivno zelena

3808044
3808144
3808244

3808049
3808149
3808249

3808060
3808160
3808260

3808068
3808168
3808268

3808070
3808170
3808270

rjava

3808086
3808186
3808286

svetlo siva

antracit siva

pepelnato siva

črna

3808090
3808190
3808290

3808095
3808195
3808295

3808096
3808196
3808296

3808099
3808199
3808299

Polo majica
200 g/m²

12,16 €

Polo majica. 2 gumba pri moškem in otroškem modelu, 3 gumbi pri
ženskem modelu. 100% bombaž.

12,16 €

Velikosti - moške: od XS do 3XL
Velikosti - ženske: od S do XXL
Velikosti - otroške: od 104 do 152

11,46 €

Nekatere velikosti (3XL in več)
imajo lahko tudi višjo ceno!

sončno rumena

oranžna

rdeča

svetlo roza

fuksija

vijolična

6321834
6303034

6321844
6303044

6321840
6303040

6321852
6303052

6321857
6303057

63218PE
63030PE

bordo

limeta

travnato zelena

zelena

gozdno zelena

svetlo grafitna

6321841
6303041

63218LM
63030LM

6321847
6303047

6321838
6303038

63218TM
63030TM

63218GL
63030GL

nebeško modra

azurno modra

kraljevsko modra

mornarsko modra

temno modra

63218YT
63030YT

63218ZU
63030ZU

6321851
6303051

6321832
6303032

63218AZ
63030AZ

peščena

srednje siva

pepelnato siva

bela

črna

632183M
630303M

6321894
6303094

6321893
6303093

6321830
6303030

6321836
6303036

Polo majica Premium
170 g/m² bela; 180 g/m² barvna
Premium polo majica iz 100% bombaža z gumbi v barvi majice.
Velikosti - moške: od S do 3XL (nekatere barve do 5XL)
Velikosti - ženske: od XS do XXL

7,96 €
8,65 €

kapuco, brez nje, izbira je vaša!
22 SPuloverji
in flisi
Rdeča

Siva

3949027 3949094
3949127 3949194

Modra

3901773
3901873

3901798
3901898

bela

3324001
3324101

3949097
3949197

33,22 €

M: XS - XXL; Ž: XS - XL

Rdeča

Nebesno modra Temno modra

3323825
3323925

3323842
3323942

3323849
3323949

Črna

3323899
3323999

3324042
3324142

temno modra

3324049
3324149

črna

12,93 €

Rdeča

3831525
3831625

3324099
3324199

26,22 €

Open jopa s kapuco
M: S - 3XL; Ž: XS - XXL

Majica iz jersy pletenja, 100% mikro poliester. Blago je
antibakterijsko. Ovratnik se zapne z zadrgo, na rokavih ima luknje za
palce. Majica je na rokavih in obstrani okrašena z kontrastnimi šivi.

Bela

svetlo modra

Modra

Taza športna majica

3831501
3831601

rdeča

3324025
3324125

3901753
3901853

M: XS - XXL; Ž: XS - XL

Perren jopica z dvema žepoma, na zadrgo. 91% poliester, 9%
elastan, 230g/m²

siva

3324095
3324195

jabločno zelena
3324068
3324168

3901727
3901827

Temno siva

Perren jopica na zadrgo

Bela

Temno siva

Rdeča

3949053
3949153

3323801
3323901

Jabolčno zelena

Temno modra

3831549
3831649

Jopa s kapuco na zadrgo in žepi, 50% bombaž, 50% poliester,
285g/m²

Bela

Modra

siva

3821901
3822001

3821944
3822044

3821996
3822096

Jabolčno zelena

3323868
3323968
Črna
Siva

3323895
3323995

26,22 €

Alley jopica s kapuco
M: S - 3XL; Ž: XS - XXL

3822140
3822240

Temno modra

3822149
3822249

3822199
3822299

26,22 €

M: S - 3XL; Ž: XS - XXL

Garner jopa s kapuco

26,22 €

M: XS - XXL; Ž: XS - XL

Jakna izdelana iz 100% poliestra. Jakna se zloži v spodnji levi žep.
Na rokavih ima elastiko in luknjo za palec. Jakna je odporna na veter
in vodo.

Jopa s kapuco, izdelana iz 65% poliestra in 35% bombaža.
Obrobljena s kontrastnim trakom. Na sprednji strani ima kenguru
žepa.180 g/m.

črna
3948299
3948399

antracit siva
3948295
3948395

svetlo siva
3948290
3948390

bela
3948201
3948301

temno modra
3948249
3948349

modra
3948244
3948344

Zelena
3948268
3948368

Oranžna
3948233
3948333

Flis jakna

rdeča
3948225
3948325

31,06 €

M: S - 3XL; Ž: XS - XXL

Pulover iz 60% bombaža in 40% poliestra. Pulover ima narebren
ovratnik in V izrez, patent na rokavih in pasu.

info@eurotrade.si

26,22 €

Egmont zložljiva jakna

Siva

3822196
3822296

Črna

Fernie pulover

3821998
3822098

M: XS - XXL; Ž: XS - XL

Pulover je izdelan iz 50% bombaža in 50% poliestra. V kapuci ima
trakove, pulover ima en kenguru žep.

Svetlo modra

Črna

3831599
3831699

01 / 43 42 340

Jakna iz flisa, material je 100% poliester. Spredaj ima 2 žepa z
zadrgo, na koncu rokavov odprtino za palce. 190 g/m².

Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV.
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Jakne in Soft shell
Modra

EW2093
EW2094

Modra

EW2092

Črna

Modra

Siva

Črna

EW2097
EW2098

EW2107
EW2111

EW2101
EW2102

EW2108
EW2112

Črna

EW2109
EW2113

Črna - zelena

Siva

EW2096

Črna - modra

EW2100

EW2110
EW2114

Rdeča

EW2103
EW2104

35,80 €

Ženski softhell EW

I

XS - XXL

WP 3.000 / MVP 3.000. Zunanja tkanina: 95% polyester / 5%
elastan. Notranja tkanina: mikroflis. Na spodnjem delu jakne
elastična vrvica z držali za prilagajanje širine jakne.

53,90 €

Softshell EW HQ
M: S - 3XL; Ž: XS - XXL

I

II

48,60 €

Softshell jakna EW 603

III IV

M: S - 3XL; Ž: XS - XXL

II

III IV

WP 3.000 / MVP 3.000. Zunanja tkanina: 95% polyester / 5%
elastan. Notranja tkanina: mikroflis. Na spodnjem delu jakne
elastična vrvica z držali za prilagajanje širine jakne.

WP 5.000 / MVP 5.000. Zunanja tkanina: 95% polyester / 5%
elastan. Notranja tkanina: mikroflis. Na spodnjem delu jakne
elastična vrvica z držali za prilagajanje širine jakne.

Softshell jakne Eurowear
Črna - modra

EW2115
EW2118

Črna - zelena

EW2116
EW2119

Možnost zamenjave elastičnih držal zadrg.
Na voljo v različnih barvah - tako lahko lažje
prilagodite softshell jakno barvam vašega
podjetja ali organizacije. Možne barve: črna,
temno siva, barva limete, azurno modra,
oranžna in rdeča

Črna - oranžna

I

EW2117
EW2120

49,70 €

Softshell jakna EW 604
II

M: S - 3XL; Ž: XS - XXL

III IV

WP 3.000 / MVP 3.000. Zunanja tkanina: 95% polyester / 5%
elastan. Notranja tkanina: mikroflis. Na spodnjem delu jakne
elastična vrvica z držali za prilagajanje širine jakne.

Siva

EW2121

Temno zelena

EW2122

Mornarsko modra

EW2123

II

Nastavljive ventlacijske odprtine z zadrgo in
posebno poliestersko mrežico omogočajo
boljše zračenje ob povečani telesni aktivnosti,
tako da so jakne primerne tudi za občasne
športne aktivnosti in delo zunaj.

Črna

EW2124

Nastavljivi rokavi - zapiranje z velcro trakom.
S tem si lahko nastavite odprtino rokavov na
željeno velikost.

Azurno modra

EW2125

Softshell jakna EW 601
S - 3XL

35,80 €
I

WP 3.000 / MVP 3.000. Zunanja tkanina: 95% polyester / 5%
elastan. Notranja tkanina: mikroflis. Elastična vrvica za prilagajanje
širine jakne. Možnost menjave elastičnih držal. TPU membrana.

IV

Zložljiva kapuca, s pomočjo katere bo vaša
glava suha, veter pa vas ne bo bril v ušesa .

III

Tiskamo, vezemo, graviramo!
Tampotisk
Uporablja se za tisk na kovinske, lesene, papirnate izdelke ter na izdelke iz umetnih mas. Posebna prednost je ta, da se lahko
tiska na ukrivljene površine. Ponavadi so tiskane površine majhne, lahko se doseže velika natančnost. Tiska se s pomočjo
posebnih mehkih blazinic, ki se prilagodijo površini izdelka. Je ena najbolj pogostih tehnik tiska na manjše promocijske
izdelke.

Sitotisk
Ta tip tiska se uporablja za tekstil, papirnate izdelke, steklo, kovino, usnje in za izdelke iz plastičnih mas. Izdelki morajo imeti
ravno površino oz. je možno le-to izravnati. Tiskarsko barvo se nanese na posebne mreže - sita in se prek teh prenese na
željeno površino. Ta metoda omogoča enostaven in hiter tisk na velike serije izdelkov.

Transferni tisk - preslikači
Uporablja se za izdelke, ki jih zaradi njihove velikosti ali oblike ni možno potiskati z metodo sitotiska. Motivi se nanesejo na
poseben transferni papir, tako dobimo t.i. preslikače. Te motive se potem s preslikačev s toplotnim prenosom prenese na
izbrane izdelke. Ta način tiska je obstojen tudi pri pranju. Možen je -tisk v večbarvni tehniki - tudi fotografije.

Tisk na keramiko
Ta način tiska se uporablja za tisk keramičnih in steklenih izdelkov. Na skodelico ali podoben izdelek se motiv prenese podobno
kot pri transfernem tisku (z odlepko). Izdelek mora skozi postopek toplotne obdelave v posebni peči, da se zagotovi velika
pralna obstojnost. Tak izdelek lahko peremo v pomivalnem stroju in ga uporabljamo v mikrovalovni pečici.

3D nalepka (kapljična nalepka)
Motivi za ta način označevanja izdelkov se natisnejo v večbarvni tehniki na nalepko, ta pa se potem prevleče s posebno
dvokomponentno smolo. Površina take nalepke je zelo fleksibilna in ima tridimenzionalni izgled. Nalepke je možno izdelati v
katerikoli obliki, so pa tudi odporne na UV žarke.

Sublimacijski tisk
Ta način tiska je možno nanesti na zelo široko paleto izdelkov. Pri tej metodi gre za termični prenos, podobno kot pri
transfernem tisku, le da se tu barva ne prenese v sam material. Ta mora imeti poseben premaz oz. mora biti vpojen za
sublimacijsko barvo. Tako lahko tiskamo na širok spekter izdelkov: skodelice, majice, športne drese, natikače, puzzle, ovratne
trakove… Tiska se v večbarvni tehniki, mogoč pa je tudi tisk fotografij. Barve so žive, ločljivost je izredno visoka.

Graviranje
S to tehnologijo fizično vrežemo vzorec v željeni izdelek. Gravira se lahko kovino, les, plastiko in še številne druge (trdne)
materiale. Vse bolj se uporablja lasersko graviranje, ki omogoča hitro in izredno natančno graviranje. Pri tej metodi se
vzorec dobesedno vžge v površino, globina graviranja pa je tudi bistveno manjša kot pri klasičnem, mehanskem graviranju.
Graviranje doda izdelku posebno noto, saj ponavadi lahko graviran motiv tudi otipamo.

Digitalni tisk
To je metoda tiska, ki omogoča tisk na manjše formate ter tudi na velike formate. Potiskamo lahko izdelke, kot so zastave,
table, nalepke, posterji, papirni izdelki, voščilnice, letaki… Omogoča tudi izdelavo manjših serij. Z uporabo ustreznih
materialov lahko dosežemo veliko UV odpornost in vodoodpornost.

Globoki ali slepi odtis
Tudi tukaj se gre za fizično obdelavo površine. Uporablja se na usnjenih, papirnatih in nekaterih lesenih izdelkih. S posebnim
nastavkom - klišejem v površino pod pritiskom odtisnemo željeni logotip. Posebnost tega načina označevanja je ta, da
odtisnjen motiv izgleda zelo naravno, kot del materiala. Poleg tega ima 3D izgled, tako da motiv lahko tudi otipamo.

Vezenje
Zelo pogosta metoda označevanja tekstilnih izdelkov - majice, kape, puloverji, jopice… Grafiko v vektorski obliki se najprej
pretvori v program - navodila za vezilni stroj, ki nato avtomatsko izveze željeni vzorec. Izredno obstojna metoda označevanja,
tudi pri velikem številu pranj. Izvezen motiv ima 3D obliko. Pri vezenju se uporablja posebna barvna lestvica sukancev.

