Prodajni
KATALOG

Ko vas zasrbijo pete
EU07339

EU07340

EU07341

EU08452

EU07342

EU08453

EU07343

EU08454

EU07344

EU07345

EU07346

EU08455

Promocijska vrečka
330 x 417 mm

Netkan material

0,86 €

Vreča z žepom za žogo

Vrečka za lažje nošenje

Vreča v obliki majčke

Vreča s pluto

Promocijski nahrbtnik izdelan iz poliestra. Primeren za športne copate, umazana oblačila, mokre
brisače ali za potep po mestu...

Bombažna vreča

Kliknite na izdelke za več informacij

Promocijski nahrbtnik
290 x 430 x 150 mm

Vreča z dodatnim žepom

Nahrbtnik na zadrgo s prilagodljivo dolžino naramnic in izhodom za slušalke, 600D najlon.

5,78 €

EU08524

EU08523

EU08525

Nahrbtnik z eno naramnico

EU08527
EU08526

EU08528
EU08528

EU08530

EU08529

EU08527

Boljši nahrbtnik
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Nahrbtnik z odprtinico za slušalke
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Nahrbtnik za računalnik

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

Ko vas zasrbijo pete

Kliknite na izdelke za več informacij

Športna torba
420 x 240 x 200 mm

Športna torba z žepi na zadrgo, 600D poliester.

5,96 €

Torba za obleko

Torba na kolesih

Hladilna torba

Potovalna torba

EU01775

EU01776

EU06779

EU06781

EU06778

EU01777

EU06780

Komplet torb

Obesek za prtljago
Oznaka za prtljago iz ABS plastike v
obliki kovčka in gumijastim trakom.

80 x 55 x 4 mm

0,26 €

Adapter za vtičnice

11989201

11989205

Žlica za obuvanje in
loščilec za čevlje
11989208

11989206

NEON

11989200

11989211

11989210

11989207

11989202

Ključavnica za kovček

Blazina za okoli vratu

NEON

11989204

11989203

11989209

Zamaški za ušesa

Toaletna torbica
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Za suha usta

Kliknite na izdelke za več informacij

Termo lonček po naročilu
85 x 155 mm

4,11 €

Plastičen termo lonček različnih barv. Možna kombinacija različnih barv teles, pokrovov in gumiranih
oprijemov.

EU09587

Lonček iz emajla

Keramičen lonček

Termovka

Termo lonček

Bidon za citruse

EU06081

Bidon za vodo

Lonček s slamico

EU01679

EU01673

EU01674

EU06080

EU01676

EU01677

EU01678

EU01675

Bidoni

Klasični bidon

66 x 175 mm

Bidon iz aluminija s karabinom, 400 ml.

2,31 €
4
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Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV.

Za urejenega kuharja

Kliknite na izdelke za več informacij

Predpasnik
Kratek predpasnik

650 x 900 mm

Kuhinjski predpasnik, bombaž.

4,36 €

Otroški predpasniki
11271201

11271202

11271200

11271204

11271205

11271203

11271208

11271209

11271206

11271211

11271212

Nastavljiv predpasnik

Netkan predpasnik

Kuharska rokavica
Set za vino

EU10352

Set odpiračev

Set za sir

Deska za rezanje
300×200×10 mm
Set za vodo

Deska za rezanje iz bambusa v obliki
smrečice.

3,33 €
5

Kliknite na izdelke za več informacij

Za pametne zamisli

Notesnik s postrani elastiko

A5

10690400

10690401

10690402

A6

10690500

10690501

10690502

A5

10690403

10690404

10690405

A6

10690503

10690504

10690505

A5

10690406

10690407

10690408

A6

10690506

10690507

10690508

Notesnik za kemik

Notesnik s špiralo

A5

10690409

10690410

A6

10690509

10690510

Notesnik A5 in A6
210 x 148 x 12 mm (A5),
140 x 90 x 12 mm (A6)

Notesnik (60gsm, 96 črtnih listov) z označevalcem
strani in elastiko.

1,92 € (A5)
1,08 € (A6)

Mapa s powerbankom

Mapa iz kartona

11998500

11998501

11998503

19549302

Mapa velikosti A5

Mapa A4
325 x 245 x 15 mm

11998502
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Usnjena mapa

8,36 €
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Mapa A4 iz umetnega usnja z žepom za
dokumente in elastiko za pisalo. Dodatki
niso vključeni.

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

Za pametne zamisli

Memo lističi
Samolepilni listki s špiralo

EU07802

EU07803

EU07804

EU07805

EU07806

Samolepilni listki s kalkulatorjem

Blokec
70 listni notesnik iz recikliranega papirja
in kemični svinčnik izdelan iz recikliranega
materiala. Piše modro. V notesniku so samolepilni lističi v treh velikostih.

102 x 143 x 14 mm

1,48 €

Samolepilni listki s koledarjem

Ravnilo s samolepilnimi listki
Kliknite na izdelke za več informacij

Kemični svinčnik s konico za
pisanje po zaslonu na dotik

Kemični svinčnik z markerjem

10670803

10670804

10670806

10670807

10670808

10670809

10670810

10670812

10670813

Set kemičnih svinčnikov

Kemični svinčnik
Darilni set

140 x Ø12 mm

0,41 €

Kemični svinčnik, tristransko oblikovan,
ki omogoča veliko različnih dekoracij.
Material: plastika. Dobavljiv v Marksman
darilni škatli.
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Da se ne stopite...

Pončo na zadrgo

EU10259

EU10255

EU10257

EU10256

Pončo v obliki
žoge s karabin
obeskom

EU10258

Pončo za dež
V eni velikosti. Za odrasle.

univerzalen

1,68 €
Kliknite na izdelke za več informacij

Zložljivi dežnik

Obrnljiv dežnik

Dežnik s 16timi panelami

Barvni dežnik

Dežnik z ravnim ročajem
10904802

19547952

10904804

10904809

10904805

19547959

10904803

10904806

Dežnik s peno na ročaju

Dežnik
880 x Ø 1060 mm

Dežnik klasika avtomatik s kovinskimi dodatki
in lesenim ročajem.

4,33 €
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Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV.

Za dobro družbo

Kliknite na izdelke za več informacij

Lesene sestavljanke
11005600

11005601

11005602

11005603

Pobarvanke

Štiri v vrsto
Križci + krožci

Štiri v vrsto namizna igra.
Pakirano v mošnjičku.

130 x 95 x 25x Ø 7 mm

1,80 €
Šilček z radirko
Voščenke
Set za risanje

Set za barvanje

Barvice v puščici

Krede

Označevalec teksta

Šilček

9

Idealna predstavitev in super uporaba
Kliknite na izdelke za več informacij

Široka izbira materialov:
bombaž, poliester,
polipropilen, juta, papir,
netkani umetni materiali,
reciklirani materiali....

Izdelane za
dodelavo. Tako
enobarvni sitotisk
ali večbarvni
digitalni tisk

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

Različne dolžine
ročajev – dolgi ali
kratki

Velika izbira različnih barv
Modeli s širokim dnom in
večjo prostornino

Zložljive vrečke
različnih oblik

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!

3057

3056
3060

3061

Škatlica »Blazinica XL«
za izdelke dimenzij 25 x 16 cm

3058

PVC - XL

Karton - XL

0,50 €

0,50 €

Škatlica »Blazinica L«

PVC - L

za izdelke dimenzij 21 x 10 cm

0,45 €

Karton - L

0,45 €

3059

3062

3063

Škatlica »Blazinica M«
za izdelke dimenzij 16 x 11 cm

10
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PVC - M

0,40 €

Karton - M

Škatlica »Blazinica S«
za izdelke dimenzij 9 x 5 cm

0,40 €
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PVC - S

0,35 €

Karton - S

0,35 €

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

Za ogrete vratove

Kliknite na izdelke za več informacij
Želite unikaten in zelo uporaben izdelek?
Po naročilu vam izdelamo bandano, potiskano po
celotni površini z grafiko povsem po vaših željah!

Izbirate lahko med različnimi materiali.
Poliester, flis, mikrofibra, elastan.
P95296.90 P95296.91

P95296.95 P95296.96

Šal

P95296.92 P95296.93

Ovratni šal
P95296.04

Naglavni trak

Bandana

Bandana
50 x 25 cm

Piratska ruta

Kapa

Podkapa

Elastika za lase

0,85 €

P95296.94 P95296.09

Večfunkcijska rutka iz elastana in poliestra.
V redni ponudbi imamo modele različnih
barv, ki jih lahko personaliziramo s pomočjo transfernega ali sito tiska.

Šal
700 x 1800 mm

Ženski šal iz viskoze.
Moški šal

4,39 €

P09232.90

P09232.91

P09232.92

P09232.94

P09232.04

P09232.11

Šal iz flisa

Ruta

Pleten šal
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Za razvajanje

Kliknite na izdelke za več informacij

Različne dimenzije:
30x50cm, 50x100cm,
70x140cm, 100x160cm

Različne barve

Različne dodelave: vezenje, sublimacijski
tisk, potiskane po celotni površini

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

10016500

10016501

10016503

10016504

10016505

10016506

10016507

19549863

19549864

19549866

19549868

19549870

Odeja za najmlajše

Boljša odeja

19549865

Odeja z žepom

Odeja iz flisa
1500 x 1200 mm

Piknik odeja iz flisa z vrečko. Flis,
220g/m.

5,54 €
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Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV.

Za stil in toploto

38653010

38653100

38653210

38653400

38653330

38653250

38653680

38653440

38653490

38653920

38653990

Watson kapa 6 delna
dimenzija

1,66 €

Kapa s šiltom, izdelana iz 100% bombaža. Kapa je z ježkom prilagodljiva
na velikost glave.

Kliknite na izdelke za več informacij

Večbarvna

Z ravnim šiltom

5 delna kapa

Z mrežico

EL pletena čepica
225 x Ø 560 mm

Pletena čepica iz akrila iz dveh plasti,
primerna za vezenje

3,27 €

Kapa iz flisa

Kapa s cofom

Pletena kapa

Naušniki

11105300

11105307

11105305

11105306

11105304

11105303

11105302

11105301
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Kliknite na izdelke za več informacij

Za šport in udobje

3801121

3801123

3801124 M

3801221

3801223

3801224 Ž

3801101

3801105

3801110

3801144

3801149

3801151 M

3801201

3801205

3801210

3801244

3801249

3801251 Ž

3801125

3801133

3801140

3801170

3801186

3801190 M

3801225

3801233

3801240

3801270

3801286

3801290 Ž

3801160

3801168

3801169

3801195

3801196

3801199 M

3801260

3801268

3801269

3801295

3801296

3801299 Ž

EL T-majica, 160g
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Elevate Nanaimo T-majica. Cevno pleteno telo.
100% bombaž. Teža 160g.

6,34 €

Dolg rokav

V izrez

Poliester

EL polo majica, 200g
XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL
M 3808001
Ž 3808101

M 3808024
Ž 3808124

M 3808049
Ž 3808149

M 3808086
Ž 3808186

3808003
3808103

3808005
3808105

3808010
3808110

3808021
3808121

3808023
3808123

3808025
3808125

3808033
3808133

3808038
3808138

3808040
3808140

3808044
3808144

3808051
3808151

3808060
3808160

3808068
3808168

3808069
3808169

3808070
3808170

3808090
3808190

3808095
3808195

3808096
3808196

3808099
3808199

Iz poliestra
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Dolg rokav
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12,61 €

Moška polo majica. 2 gumba v barvi majice z
vgraviranim logotipom blagovne znamke. 100%
bombaž, 200g.

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

Za šport in udobje

Kliknite na izdelke za več informacij

3949633
3949733

3949644 M
3949744 Ž

3949625
3949725

3949647
3949747

3949649 M
3949749 Ž

3949668
3949768

3949689
3949789

3949699 M
3949799 Ž

EL Rixford flis z zadrgo
XS, S, M, L, XL, XXL
Pulover s kapuco

Brezrokavnik

Dvobarvna softshell jakna

Prešita jakna

Brezrokavnik

Smučarska jakna

Jopica s kapuco

Flis jakna 100% poliester, 180g/m2, z
dvema sprednjima žepoma na zadrgo.

23,59 €

Športna jopica

Vodoodporna jakna

3931125

3931144

3931149

3931168 M

3931225

3931244

3931249

3931268 Ž

EL Soft shell jakna
3931190

3931195

3931199 M

3931290

3931295

3931299 Ž

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

65,39 €

Vodoodporna in protiveterna soft shell jakna. Material, ki diha. Nastavljiva
kapuca z elastičnimi vrvicami. Prednji žepi žepi na rokavih z zapiranjem na
zadrgo. Odprtina rokava se regulira z ježkom. Zadnji del je daljši kot sprednji.
Material 90% poliester.
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Za raziskovanja

Kliknite na izdelke za več informacij

Različni seti za
različne priložnosti
in namembnosti
Več orodij v
enem

Nastavki za različne
vijake

Večina orodij je
idealna za lasersko
graviranje

Obesek za ključe,
ki je hkrati tudi
mini set orodja

Set izvijačev v
velikosti svinčnika

13402900

Zložljiva orodja

Orodje
13,5 x Ø 4,5 cm

7,25 €

Naglavna baterija

10418006

Baterije v setu

10418003

10418004

10418002

10418005

10418001

10418000

8-delni izvijači z 1-krat LED baterijsko svetilko, baterije
vključene in vstavljene. Material ABS plastika, pakirano v
STAC darilni škatli.v

Solar

Baterija na poteg

Baterija na dinamo

Baterijska svetilka
Baterijska svetilka iz aluminija, 3 LED na obesku za ključe.

55 x Ø 11 mm

1,22 €
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Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV.

Za dobro počutje na poti

Kliknite na izdelke za več informacij

EU06018
EU02066

EU02067

Senčnik za avtomobilsko steklo
dimenzija

Senčnik za vetrobransko steklo iz kartona 400 g/m2.
2 senčnika za stranska avtomobilska okna.

1,45 €

Strgalo za led

Osvežilec zraka

Prva pomoč

USB polnilec

Varnostni brezrokavnik

Parkirna ura

Protistresna žoga
Ø 6,3 cm

Protistresna penasta žoga.

0,57 €
Protistresna žogica
smeško

Protistresni obesek

Protistresna zvezda

10210003

10210005

10210002

10210006

10210001

Protistresna žoga
Protistresni hashtag
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Za dobro družbo

Kliknite na izdelke za več informacij

Slovenski tarok
dimenzija

12,21 €

Komplet igralnih kart za tarok. Karte so opremljene z
motivi iz slovenske zgodovine, tako da lahko ob igranju spoznavate tudi del slovenske kulturne dediščine. Priložena je knjižica v slovenskem in angleškem
jeziku. V njej izveste več o zgodovini taroka, o posameznih motivih na kartah ter o pravilih za igranje

Igralne karte so vedno del čarovnije; pisane sličice, vzete iz življenja in verovanja
človeka, se že stoletja pojavljajo na igralnih kartah in pomenijo simbole in znamenja,
sprva pomembna pri obredih, danes pa izročilo, ki upočasni vsakdanji ritem
sodobnosti. Skozi igro spoznavate slovenske junake in hkrati del naše kulturne
dediščine.
Knjižica Slovenski tarok
Kompleti igralnih kart je priložena knjižica v slovenskem in angleškem jeziku. V njej
izveste več o zgodovini taroka, o posameznih motivih na kartah ter o pravilih za igranje.

Darilo s tematiko Slovenije
Komplet igralnih kart za remi, kanasto, bridge... Klasika s slovenskim
pridihom! En komplet igralnih kart ima zadnjo stran opremljeno z
motivom zasneženega Blejskega otoka, zadnjo stran drugega kompleta
pa krasi čudovita poletna slika Pirana. Oba kompleta sta pakirana v lično
kartonsko škatlico.

Slovenski remi
Komplet igralnih kart za remi, kanasto in bridge z
motivom Pirana in Bleda.

dimenzija

5,90 €
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Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV.

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.

Vrste dodelav

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.

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
Pri tej metodi gre za termični prenos, podobno kot pri transfernem tisku, le da se tu barva ne prenese v sam material. Tiska se v večbarvni tehniki, mogoč
pa je tudi tisk fotografij. Barve so žive, ločljivost je izredno visoka. Tiskamo lahko na širok spekter izdelkov: skodelice, majice, športne drese, natikače,
puzzle, ovratne trakove…

Graviranje
S to tehnologijo fizično vrežemo vzorec v željeni izdelek. Gravira se lahko kovino, les, plastiko in 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.

Globoki ali slepi odtis
Tukaj 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.

Tisk na keramiko
Ta način tiska se uporablja za tisk keramičnih in steklenih izdelkov. Na 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.

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.

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.

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.
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