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SET ZA ŽAR

- Majice različnih blagovnih znamk, gramature od 135g do 200g
- Okrogel izrez, v izrez, z ovratnikom, brez rokavov
- Različna sestava od 100% bombaž, 100% poliester do različnih mešanih sestav
- Modeli otroški, ženski, dekliški, moški, univerzalni
- Velikosti od 2 let naprej
- Na majice vam nudimo tudi tisk ali vezenje vašega logotipa

MAJICE
ZA VSAKOGAR

1,80 €
že od

+ ddv

*

* Cena velja za otroško majico Fruit of the Loom bele barve.

Osnovni model pakiran v etui, vsebuje lopatico, prijemalko in 
vilico

7 €
že od

+ ddv

POSODICE ZA MALICO
 Plastična posodica za malico, ki vsebuje tudi pribor

2,50 €
že od

+ ddv

ZLOŽLJIV ŽAR
Da boste slastne jedi spekli kjerkoli

KUHINJSKI PREDPASNIKI
 Različnih dolžin, sestav, z žepi ali brez..

13 €
že od

+ ddv

0,71 €
že od

+ ddv

POTOVALNA BLAZINA
 Napihljiva, iz velurja.

PLOŠČICA ZA KOVČEK
Ne izgubite prtljage!

0,29 €
že od

+ ddv

1,19 €
že od

+ ddv

TORBE ZA NA POT
 Več različnih modelov in velikosti.

3 €
že od

+ ddv

PONČO ZA DEŽ
Zložljiv in pripočen pripomoček za deževne dni.

0,50 €
že od

+ ddv

Mediatis d.o.o., Tržaška cesta 315, 1000 Ljubljana
01 / 43 42 340, 01 / 43 42 348

info@eurotrade.si
www.eurotrade.si

DARILNI KUPON

Pogoji so napisani na zadnji strani kupona



EY01444  

Bidon 500 ml

PVC bidon, 500 ml. PVC bidon, 500 ml.

ø 6 cm ; višina 19,5 cm

Zložljiv bidon za vodo 480 ml

480 ml zložljiva steklenica za vodo iz odporne elastične plastike s karabinom za 
pritrditev za pas.

12 x 26,5 x 3 cm

Zložljiv bidon 500 ml

Plastična športna steklenica s karabinom, 500 ml. 

ø 9,3 cm; višina 18,5 cm

1,72 €1,04 € 1,81 €

EU06469

Napihljiva blazina

Mini napihljiva blazina z oknom, material PVC.

Napihljiva žoga

Napihljiva žoga iz PVC-ja.

Ø 26 cm

Zložljiv stol

Zložljiv stol iz 600D poliestra in z aluminijastimi nogami. Pakirano v vrečko.

veliki: 80 x 18 x 14 cm; mali: 54,5 x 10 x 6 cm

2,32 €0,62€ že od 5,01 €

EU01263

Loparji za na plažo

Komplet dveh loparjev z žogico.

ø 19 cm; 33 x 0,5 cm

Sončna očala

Plastična sončna očala z UV-400 zaščito v različnih barvnih kombinacijah.

univerzalna

Natikači

Plastični natikači v različnih barvah in barvnih kombinacijah. 

velikosti 36-38, 42-44

2,04 €1,56 € 2,29 €
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- Različnih dimenzij
- iz različnih materialov
- Ena ali dve naramnici
- En ali več žepov
- Športni, za prenosnike, poslovni, potovalni, otroški…

NAHRBTNIKI
VSEH VRST 3,50 €

že od

+ ddv

S0914633

S0914615

S0914616

NOGAVICE
PO VAŠI MERI

Tisk ni vključen v ceno. Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV.

ET762145 ET763345

www.eurotrade.si     info@eurotrade.si

DARILNI KUPON
Ob naročilu izdelkov iz zgibanke v 
minimalni vrednosti 200€ + ddv 
naročniku podarimo USB ključek 
s kapaciteto 8 GB ali Powerbank s 
kapaciteto 2600 mAh. Ob oddanem 
naročilu nam sporočite spodaj generirano 
kodo : 

FFK013



ET758930

Z1813292

Brisača

Lahka brisača iz mikrofibre. 250g.

150 x 75 cm

Kapa

6 delna čepica, 100% bombaž, zapenjanje na ježka.

univerzalna

LED opetnik

ABS in silikonska zapestnica z LED lučko. Lučka ima dve stopnji utripanja. Možnih je 
več barvnih različic.

6,5 x 9 x 3 cm

2,35  € že od 3,46 €

S0948816

Nakupovalna košara

Zložljiva nakupovalna in piknik košara iz poliestra in ročaji iz aluminija, dodan priročni 
žepek na zadrgo.

44 x 38 x 29 cm

Hladilna torba

Hladilna torba z enim velikim hladilnim žepom. Ob strani in spredaj ima dodatna žepa 
in nastavljiv trak.

23 x 16 x 16 cm

Torba za plažo

300D poliester, ročaja iz bombaža.  Dvobarvna ima v notranjosti dodaten žep.

45 x 18 x 35 cm

5,34 € že od 5,79 €

Dežnik

Ročaj iz aluminija, lahko odpiranje in zapiranje, 4 kraki, špice iz fiberglasa, ročaj iz EVA 
pene.

Diagonala: 120 cm

Dežnik

Palica in špice narejene iz fiberglasa, plastični zaključki, gumiran ročaj. Ima 6 krakov 
(3 velike in 3 manjše).

 ø 108 cm

Senčnik

Dežnik primeren za plažo. Ima dve palici, kovinske špice, plastične zaključke. Pakiran 
v barvni etui.

ø 160 cm

10,82 €

9,99 € 9,99 €
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S0948819  

S0948824  

S0948833 

S0948815

7,29 €

Z1214384

14,52 €

NOGAVICE
PO VAŠI MERI

- Različnih velikosti
- Iz različnih materialov
- Športne, visoke, klasične, za otroke, za poslovneže...
- Izdelano v EU!

2,50 €
že od

+ ddv

Tisk ni vključen v ceno. Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV.

*

* Cena velja za univerzalne nogavice, 50 parov, iste velikosti.

www.eurotrade.si     info@eurotrade.si



naklada: 85.500 kosov // Pošta Slovenija d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor // www.posta.si 

USB Twister
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. Na zalogi so ključki kapacitet 8 GB ,16 GB, in 32 GB. Dimenzija ključka: 58 x 19 
x 10 mm. Prostor za tisk ali graviranje: 25 x 14 mm.

Leseni USB ključki
Na voljo trije modeli iz javorjevega lesa. EKO LES je zložljiv USB ključek, s pregibnim zairanjem.USB OVAL 
je USB ključek z magnetnim  pokrovčkom.  TWISTER LES pa je lesena različica prliljubljenega twisterja. 
Na vse  je možno gravirati ali tiskati.  Kapaciteta 8 GB in 16 GB. Dimenzija: Eko les - 64 x 23 x 14 mm.; 
Usb oval - 61 x 29 x 10,5 mm;  Twister les: 58 x 19 x 10 mm

USB kartica
USB ključek v obliki kreditne kartice, ki gre v vašo denarnico. Ima zložljiv USB konektor. 
Omogoča večbarvni tisk na obe strani, od roba do roba. Dimenzija: 85,4 x 54,1 mm.  
Kapaciteta: 8 GB in 16 GB

Na zalogi - dobava TAKOJ!
Na zalogi imamo več različnih modelov. Dobavljivi so takoj, v 48 urah pa poskrbimo tudi za 
graviranje ali tisk! Več lahko preverite na naši spletni strani www.usb.si. Pišite nam: info@usb.si.

USB KLJUČ
Kovinski usb ključ v obliki ključa. Polirano kovinsko ohišje je primerno za graviranje, saj ta tip personalizacije 
izpade nežno, a zelo efektivno. Kapaciteta 8 GB in 16 GB. Dimenzija ključka: 57 x 25 x 4 mm

USB kemični svinčnik
Kemični svinčnik, ki je hkrati tudi USB ključek. Element s spominskim čipom se izvleče iz zgornjega dela 
svinčnika, tako da lahko hkrati uporabljate svinčnik in USB ključek. Piše črno. Primeren za graviranje ali tisk. 
Kapaciteta 8 GB in 16 GB.  Dimenzija:135 mm, premer 11 mm

USB dodatki
Opremite vaš USB ključek s simpatičnimi dodatki! Na zalogi imamo žametne mošnjičke, obeske, 
vrvice za mobilni telefon, plastično in kartonsko škatlico.

Powerbank Power Brick
Prenosna baterija, s katero lahko napolnite svojo mobilno napravo kjerkoli! Ohišje je iz eloksiranega 
aluminija in omogoča zelo atraktivno personalizacijo z laserskim graviranjem. Možen je tudi dotisk. Gumb 
za polnjenje.. Priložen je micro usb kabel, s pomočjo katerega lahko polnimo mobilnik ali powerbank.. Na 
zalogi je model v srebrni barvi, dobavljiv pa je tudi v drugih barvnih različicah.. Kapaciteta 2600 mAh. 
Dimenzija:  94 x 21 x 22 mm

1,99 €
ključki na 

voljo že od

+ ddv

*
* Cena velja za Twister, 2 GB, 1000 kosov; dobavni rok 12 - 20 dni.

www.usb.si     info@usb.si

2600 mAh


